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ÖZET 

ÇOCUK VE GENÇLİK EDEBİYATINDA TEKİNSİZ TÜR ÜZERİNE BİR İNCELEME: HANZADE 
SERVİ ÖRNEĞİ 

Hanzade Servi’nin seçili eserlerinin tekinsiz tür özelliklerine göre incelendiği bu 
çalışmada, Freud’un görüşlerinden yola çıkılarak tekinsiz kavramının tanımı ve tekinsiz etki 
oluşturan kodların kullanımı üzerinde durulmuş; tekinsiz türün faire tales (peri masalları) ile 
fantastik türden farklılıkları Todorov’un görüşleriyle desteklenerek ifade edilmiştir. Tekinsiz etki 
meydana getiren kodlar, edebi eserlerdeki kişiler ve mekân ögeleri kapsamında değerlendirilerek 
kodlama sistemi oluşturulmuştur.  

Nitel araştırma yöntemlerinden doküman incelemesi yönteminin kullanıldığı bu 
çalışmada Hanzade Servi’nin örneklem olarak seçilen öykü ve romanlarında yer alan tekinsizlik 
kodlarının frekans değerleri tespit edilmiştir. Tekinsizliği zayıflatan rüya ve komik olgularının 
romandaki kullanımları incelenerek bu kodların tekinsizliğe etkisi üzerinde durulmuştur. Elde 
edilen veriler içerik analizi ve betimsel analiz kullanılarak incelenmiş ve romandan alıntılar 
yapılarak örneklendirilmiştir.  

Sonuç olarak, Hanzade Servi’nin seçili eserlerden yedi hikâye ve iki romanı tekinsiz tür 
özelliği gösterirken diğer roman ve hikâyelerin tekinsiz türe uygun olmadığı tespit edilmiştir. 
Hanzade Servi’nin eserlerinde tekinsiz etki en çok mekândaki düşünsel her şeye gücü yetme kodu 
ile sağlanmıştır. Yazarın eserlerinde mekânı tekinsiz kılan kodların, kişilerden kaynaklı 
tekinsizlik kodlarından daha fazla olduğu görülmüştür. Bu çalışmanın tekinsizlik kavramı ve 
tekinsiz tür üzerine yapılacak çalışmalara katkı sağlaması öngörülmektedir.  

Anahtar Kelimeler: Tekinsizlik (Unheimlinch), Tekinsiz Tür, Korku Edebiyatı, Çocuk Edebiyatı. 

Danışman: Doç. Dr. Esma DUMANLI KADIZADE, Eğitim Bilimleri Enstitüsü/ Türkçe ve Sosyal 
Bilimler Eğitimi Anabilim Dalı Türkçe Eğitimi Bilim Dalı, Mersin Üniversitesi, Mersin. 
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ABSTRACT 

IN CHILDREN AND YOUTH LITERATURE A REVIEW ON THE UNAUTHENTIC GENRE: 
HANZADE SERVICE EXAMPLE 

 
In this study, in which selected works of Hanzade Servi are examined according to their 

uncanny genre characteristics, the definition of the concept of the uncanny and the use of codes 
that create an uncanny effect are emphasized, based on Freud's views; The differences between 
the fairy tales (faire tales) of the uncanny genre and the fantastic genre are expressed by 
supporting Todorov's views. A coding system was created by evaluating the codes that create an 
uncanny effect within the scope of the people and space elements in the literary works. 
 In this study, in which the document analysis method, one of the qualitative research 
methods, was used, the frequency values of the uncanny codes in Hanzade Servi's stories and 
novels selected as samples were determined. The use of dream and comic phenomena in the 
novel, which weakens the uncanny, has been examined and the effect of these codes on the 
uncanny is emphasized. The data obtained were analyzed using content analysis and descriptive 
analysis and exemplified by quoting from the novel. 
 As a result, it has been determined that while Hanzade Servi's seven stories and two 
novels from selected works show the characteristics of the uncanny genre, the other novels and 
stories are not suitable for the uncanny genre. In Hanzade Servi's works, the uncanny effect is 
mostly provided by the intellectual omnipotence code in the space. It has been seen that the codes 
that make the place uncanny in the works of the author are more than the codes of uncanny 
originating from people. It is anticipated that this study will contribute to the studies on the 
concept of the uncanny and the uncanny species.  
 
Keywords:  Uncanny (Unheimlinch), Uncanny Kind, Horror Literature, Children's Literature. 
 
Advisor: Assoc. Prof. Dr Esma DUMANLI KADIZADE, Institute of Education Sciences/ Department 
of Turkish and Social Sciences Education, Mersin University, Mersin.  
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TEŞEKKÜR 

İnsanoğlu öğrenme gibi eşsiz bir yeti ile dünyaya gelmiştir. Her yaşta öğrenci olmak, insan 
olmanın bir gereğidir. Hayatım öğreten, öğretirken de öğrenen öğretmenlik mesleği ile 
bütünleşmiş vaziyette. Geride bıraktığım eğitim hayatım, gelecekteki hedeflerim için bir yol 
aydınlığı. 

 
Akademik hayata önemli bir adım olan bu çalışma, keyifli bir sürecin ürünüdür. Bu keyifli 

ve bir o kadar da yoğun süreci daha anlamlı ve kolay kılan değerli kişilerin desteği benim için çok 
önemlidir. Yüksek lisans eğitimim sürecinde desteğini hiçbir zaman esirgemeyen gerek akademik 
anlamda gerekse insanlık anlamında kendisinden çok şey kazandığım danışmanım Doç. Dr. Esma 
Dumanlı Kadızade’ye; bir öğretmenin de öğreteni olur dedirten ve hayatımdaki her türlü güzellik 
ve zorluğu benimle paylaşan hayat arkadaşım -eşim- Seher Kutlu’ya; tez sürecinde dünyaya 
geleceği müjdesini aldığım, böylelikle bu çalışmayı benim için daha anlamlı kılan dünyaya 
geldikten sonra da varlığı ile bana güç veren evladım Eymen Asaf Kutlu’ya; yüksek lisans 
eğitimimize birlikte başlayıp birlikte yol aldığımız ve aynı gün eğitimimizi tamamladığımız, 
değerli arkadaşım Nasif Sarıçetin’e; karakteri ve desteği ile çalışmalarımda bana güç veren 
kıymetli arkadaşım Ragıp Çavuş’a her türlü maddi manevi desteklerinden dolayı teşekkür ederim. 
  



Recep KUTLU, Yüksek Lisans Tezi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, 2022 

iv 

İÇİNDEKİLER 

Sayfa 
İÇ KAPAK 
ONAY  
ETİK BEYAN  
ÖZET i 
ABSTRACT ii 
TEŞEKKÜR iii 
İÇİNDEKİLER iv 
TABLOLAR DİZİNİ vii 
ŞEKİLLER DİZİNİ viii 
KISALTMALAR ve SİMGELER ix 
1. GİRİŞ 1 
1.1. Araştırmanın Amacı 2 
1.2. Problem Cümlesi 2 
1.2.1. Alt Problemler 3 
1.3. Araştırmanın Önemi 3 
1.4. Araştırmanın Sayıltıları 3 
1.5. Araştırmanın Kapsam ve Sınırlılıkları 3 
2. KAYNAK ARAŞTIRMALARI 4 
2.1. Tekinsiz Kavramı 4 
2.2. Tekinsizlik Kodları 6 
2.2.1. Kişilerden Kaynaklanan Tekinsizlik Kodları 7 
2.2.1.1. Tekrar Olgusu 7 
2.2.1.2. İkilik- İkizlik Olgusu 8 
2.2.1.3. Kastrasyon Kompleksi 11 
2.2.1.4. Kişilerdeki Belirsizlik 13 
2.2.1.5. Kişilerden Kaynaklanan Düşünsel Her Şeye Gücü Yetme 14 
2.2.1.6. Kişilerden Kaynaklanan Canlı Cansız Ayrımı ve Ölüme Olan İnanç 18 
2.2.1.7. Rüya Olgusu 20 
2.2.1.7.1. Dehşet Verici Rüya 22 
2.2.1.7.2. Haber Verici Rüya 24 
2.2.2. Mekânı Tekinsiz Kılan Kodlar 25 
2.2.2.1. Sessizlik, Karanlık ve Issızlık 25 
2.2.2.2. İğrençlik ve Küf Kokusu 27 
2.2.2.3. Sıkışma ve Labirent 29 
2.2.2.4. Mekânsal Belirsizlik 30 
2.2.2.5. Mekânı Tekinsiz Kılan Düşünsel Her Şeye Gücü Yetme 31 
2.2.2.6. Mekânı Tekinsiz Kılan Canlı Cansız Ayrımı ve Ölüme Karşı Olan İnanç 33 
2.2.2.7. Rahim Düşlemi 34 
2.3. Kurgudaki Tekinsizlik 35 
2.4. Tekinsiz Etkiyi Zayıflatan Kodlar 38 
2.4.1. Tekinsiz Etkiyi Zayıflatan Komik 38 
2.4.1.1. Üstünlük Kuramı ve Tekinsizlik 39 
2.4.1.2. Uyumsuzluk (Aykırılık) Kuramı ve Tekinsizlik 40 
2.4.1.3. Rahatlama Kuramı ve Tekinsizlik 40 
2.4.2. Tekinsiz Etkiyi Zayıflatan Rüya OIgusu 42 
2.5. Çocuk ve Gençlik Edebiyatında Tekinsiz Tür 43 
2.6. Tekinsiz Tür ve Peri Masalları 47 
2.7. Hanzade Servi’nin Hayatı ve Edebi Kişiliği 51 
2.7.1. Hanzade Servi’nin Yapıtları 52 
2.7.2. Hanzade Servi’nin Kitap Özetleri 53 
2.7.2.1. “Karakura’nın Düşleri” Öykü Kitabı 53 



Recep KUTLU, Yüksek Lisans Tezi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, 2022 

v 

2.7.2.1.1. “ Son Doğum Günü” 53 
2.7.2.1.2. “Cadının Sadık Yardımcısı” 54 
2.7.2.1.3. “Duvarın İçindekiler” 56 
2.7.2.1.4. “Hortlak Gören İspinoz” 57 
2.7.2.1.5. “Perizad’ın Kardeşi” 59 
2.7.2.1.6. “Sakın Kapıyı Açma” 60 
2.7.2.1.7. “Karakura’nın Düşleri” 61 
2.7.2.2. “Hortlaklar Geçidi” 63 
2.7.2.3. “Hayalet Tozu” 65 
2.7.2.4. “Ezo ile Ölü Yazar” 68 
2.7.2.5. “Kocaman Minik Öcü” 69 
2.7.2.6. “Umacı” 70 
2.7.2.7. “Kumdan Salıncak” 72 
3. YÖNTEM 74 
3.1. Araştırmanın Modeli 74 
3.2. Araştırmanın Evren ve Örneklemi 74 
3.3. Veri Toplama ve Verilerin Analizi 74 
4. BULGULAR ve TARTIŞMA 77 
4.1. Kişilerden Kaynaklanan Tekinsizlik Kodları 77 
4.1.1. Kastrasyon Kompleksi 77 
4.1.1.1. Kastrasyon Karmaşasında Kötü Anneyi Temsil Eden Kişiler 78 
4.1.1.2. Kastrasyon Kompleksinde Organ Kaybı (Göz Kaybı) 78 
4.1.2. Kişilerdeki Belirsizlik 80 
4.1.2.1. Kurgu Boyunca Süren, Çözüme Kavuşmayan Belirsizlikler 81 
4.1.2.2. Kurgu Sırasında Çözüme Kavuşan Belirsizlikler 82 
4.1.3. Kişilerden Kaynaklı Düşünsel Her Şeye Gücü Yetme 85 
4.1.3.1. Büyü, Lanet, Uğursuzluk Gibi Hurafe İnançlar 86 
4.1.3.2. Dileklerin Gerçekleşmesi 88 
4.1.3.3. Atalardan Gelen Mirasın Genler Yoluyla Yeni Nesillere Aktarımı 89 
4.1.4. Kişilerden Kaynaklanan Canlı Cansız Ayrımı ve Ölüme Olan İnanç 91 
4.1.4.1. Kişinin Kendi Ölümü 92 
4.1.4.2. Kendi Ölümünün Farkına Varamama 93 
4.1.5. Tekinsiz Etki Oluşturan Rüya Olgusu 94 
4.1.5.1. Dehşet Verici Rüya 94 
4.1.5.2. Haber Verici Rüya 95 
4.2. Mekânı Tekinsiz Kılan Kodlar 97 
4.2.1. Sessizlik, Karanlık ve Issızlık 97 
4.2.1.1. Kapalı Mekânları Tekinsiz Kılan Sessizlik, Karanlık ve Issızlık 98 
4.2.1.2. Açık Mekânları Tekinsiz Kılan Sessizlik, Karanlık ve Issızlık 100 
4.2.2. İğrençlik, Küf Kokusu 102 
4.2.2.1. İğrenç Varlıkların Mekânı Tekinsiz Kılması 103 
4.2.2.2. Mekândaki İğrençliğin Tekinsiz Etki Oluşturması 104 
4.2.3. Sıkışma ve Labirent 104 
4.2.4. Mekânsal Belirsizlik 106 
4.2.5. Mekânı Tekinsiz Kılan Düşünsel Her Şeye Gücü Yetme 108 
4.2.5.1. Büyü ve Lanetin Etkisindeki Mekânlar 109 
4.2.5.2. Lanetli ve Uğursuz Kabul Edilen Varlıkların Bulunduğu Mekânlar 112 
4.2.5.3. Düşüncelerin Gerçekleşmesi ile Ürkütücü Hâle Gelen Mekânlar 115 
4.2.6. Mekânı Tekinsiz Kılan Canlı Cansız Ayrımı ve Ölüme Olan İnanç 116 
4.2.6.1. Canlanan Varlıkların İç Mekânı Tekinsiz Kılması 117 
4.2.6.2. Canlanan Varlıkların Dış Mekânı Tekinsiz Kılması 120 
4.2.7. Rahim Düşlemi 122 
4.3. Tekinsizliği Zayıflatan Kodlar 125 
4.3.1. Tekinsiz Etkiyi Zayıflatan Komik 125 



Recep KUTLU, Yüksek Lisans Tezi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, 2022 

vi 

4.3.1.1. Üstünlük Kuramıyla Açıklanan Komik Durumlar 126 
4.3.1.2. Uyuşmazlık Kuramıyla Açıklanan Komik Durumlar 128 
4.3.1.3. Rahatlama Kuramıyla Açıklanan Komik Durumlar 130 
4.3.2. Tekinsiz Etkiyi Zayıflatan Rüya Olgusu 133 
4.4. Tekinsiz Tür Dışında Değerlendirilen Kitaplar 135 
4.4.1. “Ezo ile Ölü Yazar” 135 
4.4.1.1. Canlı Cansız Ayrımı ve Ölüme Karşı Olan İnanç Kodu 135 
4.4.1.2. Sessizlik, Karanlık ve Issızlık Kodu 136 
4.4.1.3. Düşünsel Her Şeye Gücü Yetme Kodu 136 
4.4.1.4. Kişilerden Kaynaklanan Belirsizlik Kodu 136 
4.4.2. “Umacı” 137 
4.4.2.1. Sessizlik, Karanlık ve Issızlık Kodu 137 
4.4.2.2. Düşünsel Her Şeye Gücü Yetme Kodu 137 
4.4.3. “Kumdan Salıncak” 138 
4.4.3.1. Sessizlik, Karanlık ve Issızlık Kodu 138 
4.4.3.2. Canlı Cansız Ayrımı ve Ölüme Olan İnanç Kodu 139 
4.4.3.3. Düşünsel Her Şeye Gücü Yetme Kodu 139 
4.4.3.4. Kişilerden Kaynaklanan Belirsizlik Kodu 139 
4.4.4. “Kocaman Minik Öcü” 139 
5. SONUÇLAR ve ÖNERİLER 141 
KAYNAKLAR 144 
ÖZGEÇMİŞ 148 
 
  



Recep KUTLU, Yüksek Lisans Tezi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, 2022 

vii 

TABLOLAR DİZİNİ 

Sayfa  
Tablo 2.1.Tekinsizlik Kodlarının Sınıflandırılması 6 
Tablo 2.2.Karakura’nın Düşleri Öyküsündeki Hikayeler 53 
Tablo 3.1.Araştırmanın Örneklemi 74 
 

  



Recep KUTLU, Yüksek Lisans Tezi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, 2022 

viii 

ŞEKİLLER DİZİNİ 

Sayfa  
Şekil 3.1. Tekinsizlik Şeması 76 
Şekil 4.1. İncelenen Kitaplarda Kastrasyon Kompleksi Bulgularının Yığılım Grafiği 79 
Şekil 4.2. İncelenen Kitaplarda Kişilerdeki Belirsizlik Bulgularının Yığılım Grafiği 85 
Şekil 4.3. İncelenen Kitaplarda Kişilerden Kaynaklanan Düşünsel Her Şeye Gücü Yetme 
Bulgularının Yığılım Grafiği 90 
Şekil 4.4. İncelenen Kitaplarda Kişilerdeki Canlı Cansız Ayrımı ve Ölüme Olan İnanç Bulgularının 
Yığılım Grafiği 93 
Şekil 4.5. İncelenen Kitaplarda Haber Verici ve Dehşet Verici Rüya Bulgularının Yığılım Grafiği 97 
Şekil 4.6. İncelenen Kitaplarda Sessizlik, Karanlık ve Issızlık Bulgularının Yığılım Grafiği 102 
Şekil 4.7. İncelenen Kitaplarda İğrençlik ve Küf Kokusu Bulgularının Yığılım Grafiği 104 
Şekil 4.8. İncelenen Kitaplarda Sıkışma ve Labirent Bulgularının Yığılım Grafiği 106 
Şekil 4.9. İncelenen Kitaplarda Mekânsal Belirsizlik Bulgularının Yığılım Grafiği 108 
Şekil 4.10. İncelenen Kitaplarda Mekânı Tekinsiz Kılan Düşünsel Her Şeye Gücü Yetme 
Bulgularının Yığılım Grafiği 116 
Şekil 4.11. İncelenen Kitaplarda Mekânı Tekinsiz Kılan Canlı Cansız Ayrımı ve Ölüme Olan İnanç 
Bulgularının Yığılım Grafiği 121 
Şekil 4.12. İncelenen Kitaplarda Rahim Düşlemi Bulgularının Yığılım Grafiği 124 
Şekil 4.13. İncelenen Kitaplarda Tekinsizliği Zayıflatan Komik Bulgularının Yığılım Grafiği 132 
Şekil 4.14. İncelenen Kitaplarda Tekinsizliği Zayıflatan Rüya Bulgularının Yığılım Grafiği 134 
 

  



Recep KUTLU, Yüksek Lisans Tezi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, 2022 

ix 

KISALTMALAR ve SİMGELER 

Kısaltma/Simge Tanım 
Akt. Aktaran 
CSY Cadının Sadık Yardımcısı 
Çev. Çeviren 
Dİ Duvarın İçindekiler 
HG Hortlaklar Geçidi 
HGİ 
HT 

Hortlak Gören İspinoz 
Hayalet Tozu 

KD Karakura’nın Düşleri 
PK Perizad’ın Kardeşi 
SDG 
SKA 
s. 
TDK 

Son Doğum Günü 
Sakın Kapıyı Açma 
Sayfa 
Türk Dil Kurumu 

 

  



Recep KUTLU, Yüksek Lisans Tezi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, 2022 

1 

1. GİRİŞ 

Edebi metinler benzer özellikleri yönünden türlere ayrılır. Çocuk edebiyatı ürünleri de 

aynı şekilde yapı, içerik, izlek gibi özelliklerin benzerliğiyle gruplandırılarak edebi türlere 

ayrılmaktadır. Her edebi eserin özgün bir yapıt olduğunu düşünmek, onun başka eserlerden 

etkilenmediği anlamına gelmez. Her eser kendisinden önce oluşturulmuş metinlerden izler taşır. 

Bu açıdan bakıldığında tamamen özgün olmaktan bahsedilemez. Daha kapsamlı bir söyleyişle, 

türleri tanımamak edebi yapıtın kendinden önce var olan yapıtlarla ilişki kurmadığını ileri 

sürmek demektir. Todorov (2004, s. 15)’a göre türler bir yapıtın edebiyat evrenine bağlanmasını 

sağlayan iplerdir. Yani her bir edebi eser kendisinden önce oluşturulmuş eserlerle benzerlikleri 

çerçevesinde bir kategori içerisinde ele alınır. Edebi türler de bu benzerlikler göz önünde 

tutularak oluşturulmuştur.  

 Frye, "edebiyatta yeni olan ne varsa, aslında eskinin yenilenmiş halidir” der (1964, s. 28) 

O halde edebi eserlerde tamamen kendilikten bahsedilemez. Meydana getirilen her eser bir esinti 

kaynağından beslenir ve benzer kuralları içeren bir tür kategorisinin içinde değerlendirilebilir. 

“Tür” kavramı doğa biliminden alınmıştır ve türü meydana getiren örneklerin ortak özellikleri 

barındırmasıyla oluşturdukları topluluğu ifade eder. Edebi yapıtları tür açısından incelemek, o 

yapıtların özgün yönlerini ortaya koymaktan ziyade birçok metinde geçerli olacak ortak kuralları 

ortaya serebilmektir. Böylelikle benzer yapıtlar bir çatı altında toplanarak türdeşleriyle birlikte 

ele alınabilir. Oluşturulan ortak kurallar zamanla üretilecek yeni örneklerin hangi türe ait 

olduğunun belirlenmesinde yararlı olacaktır. Mevcut türlerden farklılık gösteren örneklerdeki 

artış, yeni türlerin kapısını aralayacaktır.  

Edebi türler ihtiva ettiği yapıtlardan ayrı olarak soyut bir düzlemde var olur. Bu tür şu 

edebi eserdir, denilemez. Bir yapıtın hangi türe dahil olduğu ortak kurallara göre tespit edilebilir. 

Mevcut tür kategorilerine göre metin özellikleri üzerine konuşulabilir, hangi metnin hangi 

türe/türlere uygunluğu tartışılabilir. “Yapıtlar kategorilerle örtüşemez, çünkü kategoriler 

oluşturulmuş biçimde var olur; örneğin bir yapıt birden çok kategoriyi, birden çok türü 

örnekleyebilir” (Todorov, 2004, s. 28). 

İçerisinde olağanüstülüklerin yer aldığı kurgusal metinler, farklı tür kategorilerine 

ayrılabilir. Bu ayrım yapılırken kritik kurallara başvurmak gerekecektir. Bu kurallar benzer 

eserlerin bir araya gelmesiyle oluşturulur. Olağanüstü bir yapıya sahip olan metinleri kendi 

içinde türlere ayrılabilecek kritik nokta “gerçeklik düzeyi”dir. Metindeki olağanüstü kurgunun 

gerçeklikle ilişkisi bu metinlerin fantastik, faire tales (peri masalları) ve tekinsiz tür olarak 

kategorilendirilmesini sağlar. Kurgunun gerçekliği ve gerçek dışılığı arasındaki kararsızlık 

fantastik türe, kararsızlığın cevabının gerçeküstü bir evrende bulunması faire talese (peri 

masallarına), kararsızlıktan sonra gerçek dünyada ürperti içinde kalınıyorsa tekinsiz türe girilmiş 
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demektir. Fantastik metinleri fantastik kılan özellik, Todorov’a (2004, s.  7) göre “metinden okura 

geçen bir ikircim ya da kararsızlık deneyimidir.” Anlatılan olayların gerçek mi yoksa yanılsama 

mı olduğu sorusu, okuru meşgul eder. Bu soru şöyle de ifade edilebilir: “Anlatılan şeyler, 

bildiğimiz gerçekliğin yasalarıyla açıklanabilir mi, yoksa büsbütün başka bir gerçeklik alanına mı 

aittir? Fantastik, bu soruyu cevaplandırmada düşülen kararsızlık kadar sürer” (Todorov, 2004, 

s.7). Metinde anlatılanlar reel dünyanın yasalarıyla açıklanabiliyorsa okunulan metin Todorov'un 

“tekinsiz” olarak adlandığı türün alanına girer. Eğer anlatılanlar irreel bir düzlemde 

oluşturulmuşsa o zaman da faire talese (peri masallarına) geçilmiş olur.  Fantastik, bu iki komşu 

tür arasındaki geçiş bölgesidir; ikisinden farklılığı ile dikkat çeker. 

O halde her iki türde de (faire tales ve tekinsiz tür) fantastik bir geçişten söz edilebilir. 

Yani metin belli bir noktaya kadar -hatta son sayfaya kadar- fantastik bir türken gerçeklik algısına 

göre tekinsiz ya da faire talese dönüşebilir. Bu da en başta bahsi geçen türlerin eserlerden farklı 

soyut bir düzlemde oluşturulmasından kaynaklanmaktadır. Bir eser birden fazla türün 

özelliklerini barındırabilir. Tekinsiz ve olağanüstü eserler fantastik türün özelliklerini de gösterir, 

ikisinde de fantastik bir eğilim görülür. Birbirine yakın olan bu türler, oluşturulan kurallar 

çerçevesinde zamanla birbirinden ayrılmış akraba türler olarak görülebilir. 

Edebiyat, reel ve irreel ayrımını silikleştiren bir sanattır. Fantastik tür ise reel ve irreel 

ayrımında yaşanan kararsızlıktır. Fantastiğin doğasındaki bu ikircikli durum, edebiyatın genel 

yapısına ters düşebilir. Ayrıca fantastik tür başka bir türün hazırlayıcısı konumunda da 

düşünülebilir. Bunun sebebi fantastiği oluşturan kararsızlığın devamlılığı sorunudur. 

Kararsızlıktan reel ya da irreel bir yöne eğilim gerçekleşirse başka bir türe geçilir. “Bu yüzden 

fantastik, edebiyata sadece bir giriştir, ‘iptidai’ edebiyattır” (Todorov, 2004, s.  9).   

Todorov’a (2004, s. 9) göre “Fantastiğin bir zamanı, bir süresi vardır, ama bu süre türün 

kendi yapısı ve iç gerilimi tarafından belirlenmiştir.” Bu süre dolduğunda eserin tür özelliği faire 

talese ya da çalışmanın asıl inceleme konusu olan tekinsiz türe dönüşecektir. Tekinsiz türün ne 

olduğunu daha iyi kavrayabilmek adına “tekinsiz” kavramının anlam alanına girmek gerekir. 

1.1. Araştırmanın Amacı 

Bu çalışmanın amacı Freud ve Todorov’un tekinsiz kavramı ve tekinsiz tür üzerine yaptığı 

açıklamalardan yola çıkılarak çocuk edebiyatı yazarı Hanzade Servi’nin seçili çocuk 

kitaplarındaki tekinsizlik kodlarını ve bu kodlara etki eden komik ve rüya olgularını incelemektir. 

1.2. Problem Cümlesi 

Çalışmada "Tekinsiz kavramının edebiyata yansımasıyla oluşan tekinsiz türün tür 

özellikleri nelerdir ve çocuk edebiyatı yazarı Hanzade Servi’nin eserlerinin tekinsiz türü temsili 

ne orandadır?" problem cümlesine yanıt aranmaktadır. 
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1.2.1. Alt Problemler 

 Araştırmanın problem cümlesinden yola çıkılarak aşağıda verilen alt problemler, 

çalışmanın amacı doğrultusunda çözümlenmeye çalışılmıştır: 

1. Tekinsizlik nedir ve hangi durumlarda ortaya çıkar? 

2. Tekinsiz tür; fantastik tür ve faire talesten (peri masalları) nasıl ayrılır? 

3. Tekinsizlik kodları hangi şartlarda tekinsiz etki oluşturabilir? 

4. Kurgusal metinlerde tekinsiz etkiyi zayıflatan kodlar nelerdir? 

5. Hanzada Servi’nin seçili öykü ve romanları tekinsiz tür kapsamında değerlendirilebilir mi? 

6. Hanzade Servi’nin romanlarında kullanılan tekinsizlik kodlarının dağılımı nasıldır? 

1.3. Araştırmanın Önemi 

 Freud’un korkuların kaynağı olarak ifade ettiği tekinsiz kavramı, korku içerikli edebi 

eserlerin tekinsiz tür bağlamında değerlendirilmesine de olanak sağlar. Çalışmada çocuk 

edebiyatında tematik türlerden tekinsiz türün kurgusal bağlamda incelenmesinin alana katkı 

sağlaması düşünülmektedir. 

1.4. Araştırmanın Sayıltıları 

 Araştırmada ele alınan örneklemin evrenin tüm özelliklerini taşıdığı ve evreni yeterli 

oranda temsil ettiği varsayılmıştır. 

1.5. Araştırmanın Kapsam ve Sınırlılıkları 

 Araştırmanın kapsamı Hanzade Servi’nin Karakura’nın Düşleri, Kumdan Salıncak, Hayalet 

Tozu, Umacı, Hortlaklar Geçidi, Kocaman Minik Öcü ve Ezo ile Ölü Yazar adlı çocuk öykü ve 

romanları ile sınırlandırılmıştır. 
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2. KAYNAK ARAŞTIRMALARI 

2.1. Tekinsiz Kavramı 

Tekinsizlik, bir tehlike durumunun insanda uyandırdığı gerilim duygusunu ifade eder. 

Türk Dil Kurumunun sözlüğünde (1988, s. 2172) tekin kavramı: “1. Boş, içinde kimse 

bulunmayan. 2. Güvenilir (kişi, yer). 3. İçinde olağanüstü varlıklar bulunmadığına inanılan (yer)” 

anlamlarına gelirken tekinsiz kavramı: “1. Tekin olmayan, uğursuz. 2. Güvenilir olmayan, 

muammalı (kişi, yer). 3. Belli davranış veya sözlerin bir toplumca, bir toplumsal grupça tehlikeli 

sayılması ve olumsuz yaptırımlara bağlanarak yasaklanması, tabu” şeklinde tanımlanmıştır.  

Daniel Sanders’ın Almanca sözlüğüne (akt. Freud, 2019) bakıldığında “hemlich” (tekin) 

için şu şekilde bir tanım yapıldığı görülür: “Heimlich(sıfat), 1. Bilinen, aşina olunan, yakın, tanıdık 

olan birine ya da bir şeye ait. 2. Gizlenen, gözden uzak olan, böylece başkaları tarafından 

bilinmeyen, saklanan, Geheim(gizli).” Heimlich (tekin) kelimesinin zıddı başa gelen ‘un’ eki ile 

“Unheimlich” (tekinsiz) şeklinde yapılır.  

‘Unheimlich’ kelimesi genellikle ‘heimlich’in birinci anlamının (bilinen aşina olunan) zıddı 

“bilinmeyen, yabancı” anlamında kullanılır. Böylece ‘heimlinch’ kelimesinin ilk anlamı ile 

‘unheimlich’ in aynı anlama gelmesi, bu kelimeye gizemli bir yapı kazandırır. ‘Heimlich’ 

kelimesinin zıt anlamlısı ‘unheimlich’ ile aynı anlama geliyor olmasıyla tekin olan her şeyin aynı 

zamanda tekinsiz olduğuna ulaşılabilir. 

Unheimlich; tedirgin, ürkünç, kan dondurucu anlamlarına gelir. Schelling’e göre (akt. 

Freud, 2019, s. 39) “Tekinsiz (unheimlinch) kelimesini gizli kalması veya bir sır olarak saklanması 

gereken (fakat açığa çıkan) her şey için kullanabiliriz.”  

Grimm’in sözlüğüne bakıldığında (akt. Freud, 2019, s. 40) heimlinch; sıfat, yerli, gizli 

anlamlarına gelmektedir. “Heimlinch, perili etkilerden uzak bir yerde… aşina olunan, arkadaşça, 

samimi. Ev gibi fikrine yakın, eve ait olan, başkalarının gözlerinden uzak olan, gizli olan” (s. 874).  

Heimlinch farklı bir anlamda, bilgiden çekilmek bilinçdışı, anlaşılması güç, ulaşılamayan bilgi 

anlamlarında da kullanılır (s. 878). Bu ikinci kullanım ‘heimlich’in ‘unheimlinch’e atfedilen 

anlamda yani “bilinmeyen, yabancı” anlamında kullanıldığını gösterir. 

Jentsch (2019), bu kavramın “ev benzeri huzurlu bir yerde bulunmayan bir kimsenin 

başına gelen ‘tekinsiz’ bir şeyleri ifade etmek için” türetildiğini ve o şeyin “her neyse tamamen 

yabancı olunan ya da öyle görünen bir şey” olduğunu belirtir. Kısacası bu kelime, Jentsch’e göre 

“bir şey ya da hadisenin tekinsizliği izlenimiyle bütünleşmiş bir oryantasyon eksikliğini” ifade 

eder. Bu tanımlamada tekin olan ev formundan uzaklaşmakla, yabancı ya da yabancılaşılan bir 

şeyin, hadisenin uyandırdığı his görülmektedir. 

Tekinsiz bir durum karşısında insan korku, kaygı ya da dehşet içine düşer. Bu kavramlar 

birbirlerine çok yakın anlamda olmalarına rağmen farklılıklarını ortaya koymak tekinsizlik 
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örneklerini sınıflamada kolaylık saylayacaktır. Dehşet, korku ve kaygı yanlış biçimde eşanlamlı 

sözcükler olarak kullanılır; bu ifadeler için tehlikeyle ilişkileri açısından net bir ayrım yapılabilir. 

“Anksiyete [kaygı] bilinmeyen biri de olsa belli bir tehlikeyi bekleme ya da ona hazırlanma 

durumunu tanımlar. Korku, korkulacak belli bir nesneyi gerektirir. Ancak dehşet bir insanın 

hazırlıklı olmadan tehlikeye daldığında içinde bulunduğu duruma verdiği addır; sürpriz etmenini 

vurgular” (Freud, 2002, s. 271). Tehlikenin konumlandırılmasına bağlı olarak ortaya çıkan bu 

tepkiler, tekinsiz etkinin de farklılık göstermesine neden olur.   

Kaygıda, bilinmeyen bir tehlike unsurunu beklemek insanda gerilim meydana getirir. 

Tekinsiz varlık bilinmeyen, yabancı olunandır. Kaygı için gereken tekinsiz durum, bastırılmış 

duyguların herhangi bir tehlikeyle karşılaşmadan önce kendini göstermeye başlamasıdır.   

Tehlikeyle karşı karşıya kalındığında korku tepkisi ortaya çıkar. Korkulacak durum veya 

varlık, ortamda olduğundan kaygıdaki belirsizlik korkuda yoktur. Tehlike durumu ile başlayan 

korkma fiili, tehlikenin bitmesine kadar sürer. Tehlikenin kaynağı yok olduğunda tekrar benzer 

bir tehlike unsuruyla karşılaşıncaya kadarki süreçte kaygı ortaya çıkabilir. Kaygı tehlikeyi 

bekleme durumundan kaynaklandığı için tepkisel anlamda korkudan daha uzun süreli bir etki 

oluşturur.  

Dehşet ise tehlikeyle aniden karşılaşma sonucu gösterilen tepkidir. Tekinsiz etkinin 

birdenbire meydana gelmesi anlamlandırma yetisinin aksamasına ve anlık bilinçsiz hale gelme ya 

da refleksi davranışlar sergilemeye neden olabilir. Dehşet durumu kısa süreli ve yoğun bir 

tepkidir. 

Tekinsiz bir durumda ortaya çıkan kaygı, korku ve dehşet duyguları tekinsizliğin nasıl 

oluştuğu hakkında da bilgi vermektedir. Psikanalitik kuramın üzerinde durduğu “bastırma” 

ifadesi bu duyguların meydana çıkmasında ve tekinsiz etkinin oluşmasında önemli bir yere 

sahiptir.   

Freud (2019), tekinsizliğin nasıl oluştuğunu iki şekilde açıklar. İlki psikanalitik kuramın, 

etkisi fark etmeksizin, bastırılan her şeyin geri geldiğinde korku uyandıracağı düşüncesinden 

hareketle; korkutucu olsun ya da olmasın bastırılan her şeyin geri geldiğinde korku 

uyandıracağıdır. Bu sebeple korkulan bastırılmış şeylerin başlangıçta korkunç olmayan bir 

dürtüden kaynaklanabilmesi mümkündür. “Tekinsiz olan, bastırma süreci deneyimi ve 

bastırılanın geri dönüşüyle bastırmanın içeriğinden daha çok ilgilenir” (Masschelein, 2011, s. 36). 

İkinci durum ise tekinsiz (unhemliche) kelimesinin gizemli yapısından kaynaklanır. Unhemliche 

kelimesi hem evle ilgili anlamını hem de yabancı anlamını karşılar. Aslında hiç yabancı olmayan 

bastırma sonucunda unutulanlar, geri geldiğinde yabancı bir görünümde tekinsiz etki meydana 

getirir. Her iki durumda da bastırma temel etkendir. İlkinde bastırılan dürtü gün yüzüne 

çıktığında tekinsiz etki meydana getirir, diğerinde bastırılan dürtü yabancı değilken 

yabancılaştırılmak ve unutulmak istenendir.  
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2.2. Tekinsizlik Kodları 

Tekinsizlik; kaygı, korku ve dehşet gibi duyguları ortaya çıkaran bir kavramdır. Freud 

(2019), tekinsizliği maddi gerçeklerden doğan tekinsizlik ve zihinsel gerçeklikle oluşan 

tekinsizlik şeklinde iki kategoride değerlendirmiştir. İlk grupta tekinsiz etki, tekinsiz bir deneyim 

yaşandığında, bastırılmış olan çocukluk kompleksleri birtakım şeylerin etkisiyle tazelendiğinde 

meydana gelir. Freud, bahsettiği bastırılmış çocukluk komplekslerine anne rahmine geri dönüş 

ve hadım edilme korkusunu örnek verir. 

Freud’un bahsettiği ikinci grupta tekinsiz etki, terk edilmiş olan ilkel inançlar yeniden bir 

şekilde doğrulandığında ortaya çıkar. Terk edilmiş ilker inançlar için de sihir, büyü, düşüncelerin 

gerçekleşmesi, ölüme karşı tutum, istemsiz tekrar, tesadüfler, canlı cansız ayrımı gibi animistik 

düşünceler sıralanmıştır.  

Freud, tekinsizlik için ileri sürdüğü kategorilerin kesin çizgilerle ayrılamayacağını da 

belirtir. Freud’a (2019) göre ilkel inançlar çocukluk kompleksleriyle yakından ilgilidir ve 

tamamen onlara dayandığı düşünüldüğünde aralarındaki ayrım daha da belirsizleşir ve böylece 

tüm tekinsiz repertuvarı çocuklukla ilgili bir zeminde birleşir.  

Çocuk edebiyatı eserlerinde tekinsizliğin kurgusal bağlamda incelendiği bu çalışmada 

tekinsizlik kavramı, kişiler ve mekân ögeleri açısından ele alınmıştır. Çünkü bireyin kendi 

benliğine yabancılaşması ve bulunduğu mekâna yabancılaşması, tekinsizlik kavramının üzerinde 

durduğu iki ruh halidir. Bu bağlamda tekinsizlik kavramı için edebi eserlerde kişiler ve mekân 

ögeleri çerçevesinde kodlar oluşturulmuştur. Kişilerin benliğinden kaynaklanan tekinsizlik 

kodları “kişilerden kaynaklanan tekinsizlik”, mekânsal bir tekinsizliğe neden olan kodlar ise 

“kurgusal mekânı tekinsiz kılan kodlar” başlığı altında izah edilmiştir. Kurgudaki tekinsizlik 

kodlarının sınıflandırılması Tablo 1.1’de gösterilmiştir.  

Tablo 2.1.  
Tekinsizlik Kodlarının Sınıflandırılması    

Kişilerden Kaynaklanan Tekinsizlik Kurgusal Mekânı Tekinsiz Kılan Kodlar 
Tekrar Olgusu Sessizlik, Karanlık, Issızlık Kavramları 
İkilik-İkizlik Kavramı İğrençlik ve Küf Kokusu 
Kastrasyon Kompleksi Sıkışma ve Labirent 
Kişilerdeki Belirsizlik Mekânsal Belirsizlik 
Düşünsel Her Şeye Gücü Yetme İlkesi Düşünsel Her Şeye Gücü Yetme İlkesi 
Canlı Cansız Ayrımı ve Ölüme Olan İnanç Canlı Cansız Ayrımı ve Ölüme Olan İnanç 
Rüya Olgusu: Haber Verici ve Dehşet Verici  Rahim Düşlemi 

 

Tablo 1.1’de kişiler ve edebi mekân baz alınarak tasnif edilen tekinsizlik kodları, kurmaca 

eserlerde tekinsiz etkinin tespitinde kullanılmıştır. Bazı kodların her iki ögede de tekinsiz etki 

meydana getirdiği görülmüştür. Belirsizlik, düşünsel her şeye gücü yetme, canlı cansız ayrımı ve 

ölüme olan inanç kodları hem kişiler hem de mekân ögesi açısından ele alınmıştır. Sınıflandırılan 
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kodların tekinsiz etki meydana getirdiği durumlar ve tekinsiz etkiden uzak kullanımları 

açıklanmıştır.  

2.2.1. Kişilerden Kaynaklanan Tekinsizlik Kodları 

Edebi eserde nakledilen vakanın oluşabilmesi için insan ve insan özelliği verilmiş diğer 

varlık ve kavramlara “şahıs kadrosu” denir. Kahramanın şahıs kadrosu içerisinde önemli bir yeri 

vardır. Kahraman anlatılan olayların etrafında şekillendiği ve ruh haliyle bu olaylara tepkiler 

veren, okurun özdeşim kurarak olaya dahil olduğu ögedir. “Roman hikâye, tiyatro ve benzeri 

edebiyat türlerinde başından olaylar geçen kişi” (TDK, 1979, s. 436) şeklinde tanımlanan, 

anlatıcının bakış açısına göre konumlandırılan kahraman, eserdeki diğer ögelerle olan ilişkisi 

bağlamında kurguyu oluşturur. Kahraman, genellikle karakter kavramı ile birlikte anılır.  

“Karakter kelimesi Almancada ‘figür’ ve Latincede ‘figura’ (şekil veya biçim) kavramının 

kökeni ‘fingere’den (yanıltmak, uydurmak) gelmesine karşılık İngilizceye Yunanca ‘kharacter’ 

(işaret) ve ‘kharaksein’ (kazımak, şekillendirmek) kelimelerinden gelmiştir ve anlamı hem 

kurmacayı hem de yazarak bir şeyi şekillendirmeyi içerir” (Tepebaşılı,2012, s. 45). TDK’de (1979, 

s. 453) “bir yapıtta duygu, tutku ve düşünce yönlerinden ele alınan kişi” şeklinde tanımlanan 

karakter kavramı, “roman, öykü oyun gibi bir yazınsal üründe duygu, düşünce, davranış ve 

tutkuları yönünden işlenen kişi” (Püsküllüoğlu, 1994, s. 582) olarak da ifade edilebilir. 

Kurmacadaki diğer ögeler, karakterin çevresinde şekillenir ve kurmaca dünya karakter ile 

anlamlı hale gelir.  

Tekinsizlik insan psikolojisiyle ilgilidir ve “şahıs kadrosunu teşkil eden itibari 

varlıklardan hareketle psikolojik ve sosyolojik çalışmalar yapma temayülü yaygıncadır” (Aktaş, 

1991, s. 149). İtibari varlıkların modeli reel dünyadan alındığı için insanla itibari kahraman 

arasında temelde bir benzerlik kurulabilir. Kurguda yer alan kahramanın şahsında ve iç 

dünyasında gerçekleşen ürkütücü durumlar okurda kendini hissettirebilir. Psikolojik bir 

bağlamda meydana gelen hisler, kişilerden kaynaklı tekinsiz bir etki meydana getirir. 

2.2.1.1. Tekrar Olgusu 

Arapça kökenli bir kelime olan tekrar, TDK’de (1988, s. 2175) “Aynı olayın, işin, hareketin 

yeniden ortaya çıkışı, tekrarlanması” şeklinde ifade edilir. Tekrarın tekinsizlikle ilişkisi 

incelendiğinde, bazı hallerde meydana gelen tekrarlar tekinsiz bir görünüm sergileyebilir. 

Freud'a (Suner, 2005, s. 183) göre, “tekinsizlik hissinin kaynaklarından biri istemsiz tekrardır”.  

Aynı şeyin tekrarlanmasının yarattığı etki, belirli koşullara tabi olarak tekinsizlik hissinin 

kaynağı olabilir. Ancak her tekrar tekinsizlik oluşturmaz. Örnek vermek gerekirse bir sahne 

gösterisinde peş peşe gerçekleşen aynı sakarca hareketler tekinsizliğe değil, komediye yol açar. 

Bu sebepten tekrarın tekinsiz bir etki oluşturabilmesi için belirli koşullar gerekmektedir.  
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Tekrarın tekinsiz etki oluşturabilmesi için gerekli olan koşullardan ilki “çaresizlik” hissi 

uyandırmasıdır. Tekrar, “travma durumunda kişide çaresizlik hissi yaratan bir tekinsiz etki 

bırakır” (Freud, 2019, s. 55). İçinden çıkılamayan bir döngüye düşen birey, aynı şeylerin tekrarı 

karşısında şaşkınlık ve korku duyar. Her tekrar, içinde var olan kurtulma umudunu tüketirken 

tekinsiz etkiyi artırır. Umudu tükenen birey, zamanla çaresizliğe düşer.  

Tekrarın tekinsiz etki oluşturabilmesi için gerekli olan diğer koşul ise tekrar etme 

isteğinin içgüdüsel olarak gerçekleşmesidir. Freud (2019, s. 57), “içgüdüsel dürtülerden 

kaynaklanan ve muhtemelen içgüdülerin doğasında var olan tekrar etme isteğinin bilinçaltında 

baskın geldiğini” vurgular. Bilinçaltının ve çevrenin etkisiyle bazı davranışların tekrarlanma 

isteği önüne geçilemeyecek bir hal alır ve kişide bıkkınlık meydana getirir. Bu davranışlar, 

içgüdüsel tekrar isteğinin şeytani karakterine kapılarak saplantılı bir kimlik oluşturur. Mesela 

kulağına dokunan birinin diğer kulağına da dokunması gerektiği, yoksa dokunmadığı kulağının 

sağır olacağı düşüncesi batıl bir inançtır. Kişi batıl inancın oluşturacağı huzursuzluktan 

kurtulmak için bu davranışları sürekli tekrarlar ve bunu zamanla saplantı haline getirir. İstemsiz 

gerçekleşen bu tekrarlar, kaynağındaki tekinsizlik ve istemsiz tekrarın şeytani karakteri 

nedeniyle tekinsiz etkiyi meydana getirir.  

İstemsiz tekrarın içgüdüsel gerçekleşmesi ve kişide çaresizlik uyandırması, edebi 

eserlerde kişilerden kaynaklanan tekinsizliğe neden olur. Ancak tekrarın tekinsiz tür dışındaki 

kullanımları aynı etkiyi oluşturmayabilir. Lewis Carroll’un “Alice Harikalar Diyarında” adlı 

romanında Alice’in tavşan tünelindeki bitmek tükenmek bilmeyen düşüşü ve eserde geçen diğer 

tekrarlar, okuyanlarda tekinsizlikten ziyade macera dolu bir diyara geçiş izlenimi uyandırır. 

2.2.1.2. İkilik- İkizlik Olgusu 

İkilik ve ikizlik kavramı çift kişilikli olma, benlik çatışması, ruh ve bedenin ayrılığı gibi 

olgularla açıklanabilir. Bu kavram bilinçaltının bir yansıması olarak kişilerden kaynaklı tekinsiz 

bir etkiye neden olabilmektedir. Ertem (2013, s. 283) ikilik olgusunu, “insanın kendi yansımasını 

görmesinin uğursuzluk ve ölüm getireceği yolundaki eski bir Yunan inancına kadar” dayandırır. 

Bu yansıma ayna, su gibi yüzeylerde görülen kendiliğin canlılık kazanması ya da kişinin ikincil 

formuyla zihinsel veya fiziksel boyutta karşılaşmasıyla gerçekleşir ve bu karşılaşma rahatsızlık 

uyandırarak tekinsiz bir etki meydana getirir. İkizlik kavramı literatürde “eş benlik” şeklinde de 

yer almaktadır (Rank, 1999). 

“Öteki” kavramı insanın içinde varlığını hissettiren ve ikilik olgusuyla alakalı bir 

kavramdır. Aslında kişinin hissettiği ikizi onun benliğinde var olan öteki yönüdür. Otto Rank’a 

(1999, s. 5) göre ikilik olgusu “insanın ruhunun derinliklerinde yatan bir duygunun su yüzüne 

çıkmasıdır; bireyin kendi öz benliğiyle olan ilişkilerini gösterir”. İnsanın içindeki öteki ben ya 

olmak istenilen bendir ya da insanın kötü olarak nitelendirdiği yönüdür. Özgüven eksikliği, 



Recep KUTLU, Yüksek Lisans Tezi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, 2022 

9 

fiziksel, ailevi ya da sosyo-ekonomik nedenlerle hayal edilene ulaşamama durumu zihinde öteki 

beni doğurabilir. Süper egonun kötü olarak atfettiği düşünce ve davranışların sosyal kabule 

uymayışı, bunların bastırılması kötü olan öteki bende kendini gösterebilir. İkinci benin dışa 

vurumu insanın ikilemini, kendi bilinciyle olan savaşını, iyi ve kötü arasında yaşanan çatışmayı 

simgeler. Öteki kişiliğiyle karşılaşan kişi genellikle huzursuzluk hisseder. Birbirine karşıt bu iki 

kişiliğin karşılaşması kişide bocalamaya, bilinçaltındaki iki karşıt yönü keşfetmeye sebep olur ve 

bu da tekin olmayan bir etki yaratır. Freud (2019) çift kişilikli olmayı, kişilik bölünmesini, kendi 

ikiziyle karşılaşmayı, kısaca ikilik olgusunu tekinsiz etki yaratan bir öge olarak görür.  

Bunun dışında ikiz, suçluluğun meydana getirdiği baskıdan kurtulmak için de 

oluşturulabilir. “İkiz ya da çift olgusunun en önemli işlevlerinden biri, egonun sorumluluğunu 

taşımak istemediği duygu ve düşüncelerin, özellikle de şiddetli suçluluk duygusunun, bir başka 

benliğin, ikizin, üstüne yıkılmasıdır” (Rank, 1971, s. 70-80). Böylelikle suç unsuru benlikten 

uzaklaştırılmaya çalışılır. Çocukluk dönemlerinde ebeveynlerin aldıkları boşanma kararı ya da 

çocukların aile içi tartışmalara şahit olması, çocuğun boşanmanın ve tartışmanın kendisi 

yüzünden olduğunu düşünmesine ve bu suç durumunu öteki kişiliğine yönlendirmesine sebep 

olabilir. Çocuk, ebeveynlerini suçlamamak için suçu onların ikincil kişiliklerine atabilir. Suçlu 

sıfatıyla kişinin karşısına çıkan öteki kişi, benliği tedirgin eder. 

Lacan, “öteki” kavramı için bireyin kendisine yabancılaşmasına neden olduğu iki zihinsel 

boyuttan söz eder. “Öteki” kavramı iki şekilde benliği etkiler. “Küçük ö” şeklinde belirttiği öteki, 

çocuğun ayna nesnesi ile karşılaşmasıyla başlayan bir süreçtir. Lacan’a göre “küçük öteki” egonun 

imgesel bir yansımasıdır. Daha sonra oluşacak ötekiler, aynada görülen o ilk öteki kadar bütünlük 

içinde olamaz. Gittikçe parçalanan, bölünen ego aynada ilk kez gördüğü benliği unutamaz. İlk 

öteki mükemmelliğe, bir olmaya hasret şeklinde hayat boyu devam eder. “Büyük Ö” şeklinde ifade 

edilen öteki ise sembolik düzlemdeki kural ve yasakların bir yansımasıdır. Otorite olan “büyük 

öteki”, egonun “kendisi için varlık” düşüncesini “başkası için varlık”a dönüştürür. Lacan’a göre 

kişinin “büyük öteki” tarafından onaylanma isteği, arzunun gerçek kaynağıdır. Bu arzu, öznenin 

yitip gitmesine sebebiyet verir (Clero, 2011). 

“Küçük öteki” parçalanmakta olan benliği, “büyük öteki” ise kurallarına uyulması ve onun 

için yaşanılması gereken otoriteyi temsil eder. Her iki öteki de benliğin oluşumunda etkilidir. 

İstek ve arzular otoritenin baskısıyla karşılaşır. Ego, doyumu sağlamak için bir süzgeç görevi 

üstlenir; istek ve arzuları otoritenin (süperegonun) kabul göreceği hale getirir.  Arzu ve 

isteklerine dolaysız ulaşamayan benlik zamanla kendisine yabancılaşmaya başlar. İkiz olgusu da 

yabancılaşma sonucu benliğin karşına çıkan “öteki”dir.  

“İnsan kişiliğindeki ikilik kuramlarının temelinde insanın ruh ve madde olarak ikiye 

ayrıldığı inancı yatmaktadır” (Ertem, 2013, s. 282). İnsanın madde görünümünün dışında bir de 

görünmeyen ama varlığı hissedilen ruhu vardır. Madde ve ruh, ölüm olgusuna kadar ayrılmaz bir 
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bütünlüktedir. Ölüm, madde olan beden ile ruhu birbirinden ayıracak tekinsiz bir olgudur. Ölüm 

gelmeden kişinin karşısına çıkan ikincil görüntü, onun maddesi ile ruhunun ayrılığı şeklinde tekin 

olmayan bir vaziyet doğurur. Bu ayrım benlik bölünmesine ve ölüme yakınlığa neden olur. 

İkizlik teması, kişinin aynadaki yansıması veya gölgesiyle, çoğunlukla zıt karakterde 

ikiziyle karşılaşması durumudur. Bu karşılaşma, kişiyi rahatsız eder ve ikizden kurtulmanın yolu 

onu (yani kişinin kendisini) yok etmektir.  

Kişinin bilinçaltında bastırdığı diğer tarafıyla yüzleşmesi olan ikiz teorisi birkaç şekilde 

meydana gelebilir. Bunlardan biri kişinin kendisine yönelik narsistik aşkıdır. Narsistik aşkın 

temelleri Narkissos mitine kadar uzanır. Genellikle korku ve nefret uyandıran ikiz teması, burada 

saplantılı bir aşk şeklinde kendini gösterir. Rank (2016), Oscar Wilde’ın Dorian Gray’in Portresi 

isimli romanının çift temasının en başarılı narsistik örneği oluşturduğunu belirtir. Romanda 

kendine âşık olan Dorian Gray, kendi tablosunu yaptırır ve bu tablodan uzun bir süre kendi 

güzelliğini seyreder. Dorian Gray, yaşlanmaya başladıkça ölümden korkar. Tablosu ile o kadar 

özdeşleşmiştir ki kendi yaşlılık belirtilerini tabloya yansıtır. Bedeninde yaşlanma ya da yorgunluk 

emaresi görünmez. Kendisine çok fazla odaklandığı için sevgiden mahrum bir yaşam süren 

Dorian Gray, kendisini bu yaşama tutsak eden tablodan kurtulmak ister. Tabloyu bıçaklayarak 

yok ettiğini düşündüğünde aslında kendi hayatına son vermiş olur.  

Kurguda eş benliğe maruz kalan karakterlerin şeytanla bir anlaşma yaptığından söz edilir. 

Buradaki şeytan, kişinin kötü olarak gördüğü yönü ya da geçmişte yaptığı şeytani hataların alt 

benliğe yüklenmesinin sembolüdür. Şeytanla yapılan bu anlaşmadan kurtulmanın yolu, eş 

benliğin yok edilmesidir. Bu da kahramanın intiharı demektir. Her yerde kahramanın karşısına 

çıkan ikincil benlik onun yaşam alanını daraltır. Sürekli kahramanın peşinde olan eş benlik, “onun 

kaçamayacağı geçmişinin alegorik bir yansımasıdır” (Rank, 2016, s. 131). İkizlik kuramı, kişinin 

geçmişinden kurtulamayacağının patolojik bir ifadesidir. Kahramanın geçmişi, onun karşısına 

kendisi olarak çıkar. 

Kurgusal metinlerde ikilik olgusu, kahramanın ya da diğer varlıkların ikincil formlarının 

kurguya dahil olması şeklinde kendini gösterir. “İkiz teması kişinin kendisine benzer veya başka 

bir tanıdığına benzer birisini karşısında bulmasının şaşırtıcı ve rahatsız edici bir durum meydana 

getirmesidir” (Freud, 1999, s. 341). Bu ikincil formlar olayların geçtiği boyutta varlık 

gösterebilirken farklı bir boyutta da ortaya çıkabilir. Neil Geiman’ın (2003) “Coraline” adlı 

tekinsiz romanında ikilik olgusu, ikincil bir boyutta varlık gösterir. Bu boyut “öteki ev”dir. Ev 

hemlich yani güvenilir tanıdık olanken öteki ev unhemlich (tekinsiz)’tir. İki ev de Coraline’in evi 

olmasına rağmen aralarında “öteki” olmanın meydana getirdiği farklılıklar vardır. Evde 

yaşayanların ikizi, öteki evde de vardır. Hepsinin başına yabancı olan, tekinsiz olan anlamında bir 

“öteki” sıfatı getirilmiştir: öteki anne, öteki baba vs. Öteki ev ve öteki varlıkların tekinsizliği 

fiziksel anlatımlarında da kendini gösterir. Öteki varlıkların gözleri yerine dikilmiş siyah 
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düğmeler, öteki annenin uzun ve sivri parmakları, öteki evdeki alt komşuların bedenlerinin 

iğrençliği ve öteki babanın bir yaratığa dönüşmesi gibi ifadeler “öteki” kavramının meydana 

getirdiği tekinsizliği örneklendirir. 

İkiz olgusu bazı kurgusal metinlerde, özellikle de masal türünde, komiğin de kullanımıyla 

tekinsiz etki uyandırmaktan uzaklaşır. Kötücül olan ikiz gerçeğinin yerini almaya çalışır. 

Kahramanın kendisinin asıl kişi olduğunu kanıtlamaya çalışması komik bir hal alır ve tekinsizlik 

değil, güldürü ortaya çıkar. 

2.2.1.3. Kastrasyon Kompleksi 

Kastrasyon kelime anlamı olarak “üreme araçlarından yoksun bırakma demektir.” Freud 

bu kavrama ayrılık, yetersizlik ve eksiklik anlamlarını da yüklemiştir ve kastrasyonu gelişim 

evrelerinden fallik döneme bağlamıştır (Green, 1992). Kastrasyon uygulaması için; 

‘hadımlaştırma’, ‘iğdiş etmek’, ‘tavâşî’ ve ‘enük’ kavramları da kullanılmaktadır.  

Kastrasyon kompleksi, erkek ve kız çocuklarda olmak üzere iki farklı biçimde kendini 

gösterir ve çocukluktan gelen bu kompleks, edebi eserlerde kişilerden kaynaklı tekinsiz bir etki 

meydana getirir. Erkek çocuklarda görülen şekline kastrasyon anksiyetesi (hadım edilme 

endişesi); kız çocuklarındaki şekline kastrasyon karmaşası (organ eksikliği) adı verilir (Tura, 

2012).  

Fallik dönem çocuğun cinsel farkındalığının oluşmaya başladığı bir gelişim evresidir. 

Cinsel farkındalık yeni kaygıların da oluşmasına neden olur. Freud’un kastrasyon kompleksinde 

“çocuk cinselliğinin gelişiminden, bu gelişimin yol açtığı arzudan ve çocuğun imgelemi üzerindeki 

etkilerinden doğmuş ruhsal bir oluşum söz konusudur” (Green, 1992, s. 8). 

Çocuklarda cinsiyet ayrımı, başlarda erkek-kadın olarak algılansa da erkek çocuklar her 

iki cinste de arzu nesnesinin bulunduğunu düşünür. Zamanla kız kardeşte ya da annede arzu 

nesnesinin olmadığını öğrenmek, onların kastre edildiğini, bundan mahrum bırakıldığını 

düşündürtür. Burada kastre eden fail baba olarak algılanır ve babanın her an erkek çocuğuna da 

bunu uygulayacağını düşünmek kastrasyon endişesine neden olur.  

Fallik dönemde, erkek çocuklarda Oedipus kompleksi; kız çocuklarda ise Elektra 

kompleksinin başladığı belirtilmektedir (Dönmezler, 2004). Erkek çocuklar için anneye duyduğu 

arzu sonrasında baba tarafından iğdiş edilme kaygısı; kız çocuklar içinse babaya duyulan arzu 

sonrasında babayla arasına giren anneyle mücadele, Freud’un üzerinde durduğu diğer 

komplekslerdir (Tura, 2012). “Küçük erkek çocuk annesine âşık olur ve babasını öldürmek ister 

veya küçük kız babasına âşık olur ve annesini öldürmek ister. İlkine çoğunlukla Oidipus 

kompleksi ve ikincisine de Elektra kompleksi denir” (Craib, 2011, s. 95). Kastrasyon kompleksi, 

Freud’a göre yine fallik dönemde ortaya çıkan bu iki kompleksle yakından ilgilidir. Freud’un 

kuramında erkekler üzerine daha fazla durması ve kızlardaki cinsiyet problemlerini erkek 



Recep KUTLU, Yüksek Lisans Tezi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, 2022 

12 

merkezli değerlendirmesi, cinsiyet ayrımı yaptığı yönünde çok fazla eleştiri almasına neden 

olmuştur.  

Oedipus kompleksi, çocuğun yasak ve kuralları öğrenmeye başladığı dil gelişim evresinde 

önemli bir yere sahiptir (Clero, 2011). Bu kompleks üç aşamadan oluşur: çocuğun arzuladığı 

nesne (emme ihtiyacı) için anneye yönelmesi, anne ile kendisi arasında babanın yer alması ve 

çocuğun baba ile rekabet içine girmesi, baba ile uzlaşma yoluna giderek yasak ve kurallara uyma. 

Bu üç aşamada çocuğun süper ego gelişimi sağlanır. Baba ile rekabet içine giren çocuk, annenin 

eksikliğini hissettiği arzu nesnesi haline gelmek istediğinde bunun yasak olduğunu otorite baba 

ile anlar. Baba imgesel olarak arzu ve isteklerin önünü başlangıçta kesmiştir. Bu yasağın 

çiğnenmesinin iğdiş edilme, eksik hale getirilme cezasıyla sonuçlanacağını düşünen çocuk, 

otoritenin kurallarına uyması gerektiğini öğrenir ve babasıyla özdeşim kurarak arzu ve isteklerini 

gidermeye çalışır. Babayı rol model alan çocuğun cinsiyet ve kimlik gelişimi de Oedipus 

kompleksi ile başlamış olur.   

Oedipus kompleksi erkek çocuklarda kastrasyon kaygısı sayesinde aşılır. Babanın 

tehditkâr görünümü çocuğa ensestin yasak olduğunu gösterir. Çocuk arzu ve isteklerini 

bastırarak toplumsal cinsiyet rolünü babayı rol alarak edinir. Böylece bu gelişim evresini 

tamamlamış olur. Jean Pierre Clero (2011, s. 89), Oedipus karmaşası için “öznenin (çocuğun) 

anneye sahip olmanın yasını tutma ve babaya özdeşim kurma yoluyla imgesel düzenden simgesel 

düzene geçişin temsil edilmesidir” ifadesini kullanır. 

Oedipus kompleksi, ismini Sofokles’in “Kral Oedipus” adlı oyunundan alır. Freud, Kral 

Oedipus’un yaşam öyküsünü kuramını somutlaştırmada kullanır. ‘Kral Oedipus’ adlı oyunun 

hikâyesi şöyledir:  

Oidipus, Thebai kralı Laios'un oğludur. Annesi İokaste'dir. İokaste’nin hamileyken 

gördüğü düş kahinlerce kraliçenin karnındaki bebeğin babasını öldüreceği şeklinde yorumlanır. 

Bebek doğunca ayaklarından bağlanıp vahşi hayvanlarca öldürülsün diye ormana bırakılır. 

Çocuğu bir çoban bulur ve onu çocuğu olmayan Korinthos kralı Polybos ve karısı Priboia’ya verir. 

Bebeğin ayağı bağlanan ip yüzünden şişmiştir. Bu yüzden ona ayağı şiş anlamında Oedipus ismi 

verilir. Oidipus'u evlatlık alan aile onu öz evlat gibi büyütür. Oedipus kendisi hakkındaki kehaneti 

öğrenince anne ve baba bildiği kişilerden uzaklaşır. Tanrı Apollon'dan tüm gerçekleri öğrenmek 

üzere Delphoi tapınağına doğru yola koyulur. Yolda öz babasıyla karşılaşır ve bir tartışma 

sonucunda babası olduğunu bilmeden onu öldürür. Bu olaydan sonra Thebai'de Sphinks denilen 

şehre korku salan canavarı yener. Thebai halkı da onları canavardan kurtaran kurtarıcılarına 

Laios'tan boş kalan taçla birlikte dul karısı İokaste'yi verir. Oidipus; bir daha Korinthos'a 

dönmemek için Thebai'ye kral olur. İokaste’den ikisi kız ikisi erkek dört çocuğu dünyaya gelir. Bir 

zaman gelir Thebai şehrinde veba baş gösterir. Salgının nedeni araştırıldığında tüm gerçekler gün 

yüzüne çıkar. Gerçekleri öğrenen Kraliçe sarayda intihar eder. Oidipus da annesinin elbisesindeki 
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iğneyle gözlerini kör eder. Oidipus Thebai'den sürülür, kızı Antigone onun yanından ayrılmaz. 

Attika'da Kolonos iline gelirler ve Oedipus orada ölür (Erhat, 2007). 

Kral Oedipus’un babasını öldüreceğine yönelik kehanet, erkek çocukların anneye 

duyduğu ilgiden dolayı babaya karşı besledikleri düşmanlığı simgeler. Oedipus’un sonunda 

bilmeden de olsa annesiyle evlenmesi, erkek çocuklardaki bu ilginin kurmacadaki ifadesidir. 

Oedipus’un tüm gerçekleri öğrendikten sonra kendi gözlerini annesine ait olan bir iğne ile kör 

etmesi, otorite olan babanın bir etkisidir. Her ne kadar baba hayatta olmasa da onun temsil ettiği 

otoritenin kuralları devam eder. Otorite ensesti yasaklamıştır ve bu kuralı çiğneyen Oedipus’un 

cezalandırılması gerekmektedir. Oedipus cezasını yine kendisi verir. Cezayı verirken kullandığı 

iğnenin anneye ait olması, arzulananın aynı zamanda korkulan olduğuna da bir işarettir. Freud, 

oyundan hareketle isimlendirdiği Oedipus kompleksini gelişim evrelerden fallik döneme 

bağlamıştır. 

Fallik dönemde kız çocuklarının yaşadığı Elektra kompleksi, kastrasyon karmaşası ile 

alakalıdır.  Elektra kompleksinde kız çocuklarının babaya ilgi duyması temelde kastrasyon 

karmaşasına bağlanabilir. Kız çocuklarının babaya ilgi duymasının sebebi bir eksikliktir. "İğdiş 

edildiği" için daha aşağı bir konumda olduğunu düşünen küçük kız, hayal kırıklığı içinde kendisi 

gibi "iğdiş edilmiş" olan annesinden uzaklaşarak babasına yakınlaşır; ama sonuçta gönülsüzce de 

olsa annesine dönerek onunla özdeşim kurmalı ve kadın rolünü kabul etmelidir (Eagleton, 2014). 

Kız çocuğu böylelikle cinsel kimlik gelişimini fallik dönemin sonunda kazanmış olur.  

Erkek ve kız çocuklardaki kastrasyon kompleksi çocukluktan gelen bastırılmış bir 

korkudur ve kurgusal metinlerde bir organın kaybı – özellikle de gözün kaybı- şeklinde kendini 

gösterir. Bir organ kaybı yaşama endişesi, tekinsizliği doğurur. 

Hadım edilme kompleksinde asıl korkulan babadır. Babanın koruyucu ve iyi kimliğinin 

yanında cezalandırıcı ve zarar verici kimliği, bu kompleksin asıl çıkış kaynağıdır. Kurguda 

organlara zarar verecek kişi, babanın bahsedilen ikinci kimliğinin temsilidir ve çocukluktan 

bastırılan hadım edilme korkusunun tekinsiz bir yansımasıdır. Kız çocuklarında ise bedene zarar 

verecek kişi anne ya da anneyi temsil eden bir kadındır. Her iki durumda da çocukluktan 

bastırılan korkuların kişide tekinsiz etki meydana getirmesi söz konusudur.  

2.2.1.4. Kişilerdeki Belirsizlik 

Belirsizlikler endişe ve kaygıyı beraberinde getirir. Sinemada, edebiyatta, günlük hayatta 

karşılaşılan belirsiz bir durum gerilime sebep olur. Bu gerilim tekinsizlik meydana getirir. 

Tekinsizliğin tanımlarına bakıldığında; Almanca sözlükteki “gizlenen, gözden uzak olan, böylece 

başkaları tarafından bilinmeyen, saklanan, gizli” ve Grimm’in sözlüğündeki “bilgiden çekilmiş, 

bilinçdışı, anlaşılması güç, ulaşılmayan bilgi” tanımlamaları belli olmayan bir durumun tekinsiz 

bir etki bırakabileceğini gösterir.  
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Belirsizlikler tekinsiz etki meydana getirmek için kurgusal metinlerde kullanılan bir 

koddur. Jentsch (2019), hikâye anlatıcılığında kolay yoldan tekinsiz bir etki yaratmanın en 

güvenilir sanatsal araçlarından biri olarak, okuru belli bir karaktere bürünmeden önce kendisinin 

bir insan mı yoksa robot mu olduğu konusunda tereddüde düşürmek olduğunu ileri sürmüştür. 

Freud (2019, s. 47), Jentsch’in tespitini kabul ederek belirsizliğin tekinsiz etki meydana getirme 

konusuna “yazarın belirsizlik yaratarak bizi gerçek dünyaya mı yoksa kendi yarattığı fantastik bir 

dünyaya mı sürüklediğini de açıkça ifade etmemesi bir tür tekinsizlik hissi doğurur” ifadelerini 

ekler. Özellikle kurgusal metinlerde bu yoldan oluşturulmuş bir belirsizlik, okuru gerçeğin ne 

olduğu bilinmezliğine iterek tekinsizlikle beraber merakı da artırır.  

Okur neyin gerçek neyin hayal olduğu ayrımına varamadan kitabın sonuna kadar 

gelebilir. Okurken her an gerçeğe ulaşabileceği düşüncesi merak ve arzu uyandırır. Ancak çoğu 

zaman yazarın yönlendirmeleriyle bu gerçeği arama işine koyulmadan gerilim içerisinde ilerler. 

Hikâyenin sonunda anlatılanların bir rüya, hayal olduğunu da tüyler ürpertici olayların gerçek 

olduğunu da öğrenebilir. Hatta hikâye akılda belirsizlikler bırakarak da son bulabilir. Her üç 

durumda da anlatımdaki belirsizliğin oluşturduğu tekinsizlikte azalma olmaz. Freud bu durumda 

zihinsel belirsizlik teorisinin tekinsiz etkiyi azaltmayacağını şu sözleriyle belirtir: “Zihinsel 

belirsizlikle dolu eserin sonunda belirsizlikler ortadan kalksa bile tekinsizlik etkisi azalmadan 

kendini gösterir. Zihinsel belirsizlik teorisi, bu etkiyi ifade etmekte yetersiz kalır” (Freud, 2019, 

s. 47). Kurguda kişilerdeki belirsizlikler eser boyunca bilinmezlikler doğurarak kişilerden 

kaynaklı tekinsiz bir etkiye neden olur.  

Todorov (2004)’un fantastik türün gerçek ve gerçek dışı arasındaki kararsızlık kadar 

sürdüğü düşüncesi, bir belirsizlik durumunu ortaya çıkarır. Todorov, Freud’un aksine kurguda 

anlatılanların gerçek mi değil mi şeklindeki devam eden belirsizliği fantastik türün bir gereği 

olarak görür. Freud ise bu belirsizliğin metnin sonunda ortadan kalksa bile tekinsiz etkinin yok 

olmayacağını savunur. Yani belirsizlik durumu tekinsiz bir atmosfer oluşturur. Burada, belirtilen 

belirsizliğin niteliğine ve nasıl bir kurguda yer aldığına dikkat etmek gerekir.  

2.2.1.5. Kişilerden Kaynaklanan Düşünsel Her Şeye Gücü Yetme 

Freud, “düşünsel her şeye gücü yetme” ilkesini bir hastasının kullandığı ifadeden 

esinlenerek oluşturmuştur. Bu ilke “düşüncelerin erki” olarak da ifade edilir.  Freud bu ilkede 

insanların düşünceleriyle olağanüstü bir etki oluşturabileceklerini ve bu durumun tekinsizlik 

doğuracağını belirtir.  

Benzer tesadüfler arasında neden-sonuç ilişkisi kurma, batıl bir inanç olan göz değmesi 

(nazar), uğursuzluk inancı, lanete uğramak, büyü (büyülü durumlar), kolektif bilinçaltıyla 

açıklanabilen soyaçekim kavramı ve animistik düşünceler bu ilke ile ilişkilendirilmiştir. Kurgusal 

metinlerde kişilerden kaynaklı düşünsel her şeye gücü yetme durumları bu şekilde sıralanabilir.  



Recep KUTLU, Yüksek Lisans Tezi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, 2022 

15 

Benzer tesadüfler arasında neden-sonuç ilişkisi kurmak, sihirli bir etkiye neden olur.  

Tutulan bir dileğin büyülü bir şekilde gerçekleşmesi tekinsiz bir vaziyet doğurur. Bu tekinsiz ve 

ürkütücü durumun tutulan dilekle ilişkilendirilmesi, düşüncelerin varlıklar ve durumlar üzerinde 

güçlü etkiler meydana getirebileceğini gösterir. Kurgusal metinlerde bu özelliği sergileyen 

kahraman, tekinsiz bir görünüme sahip olur.  

“Kem gözün, bir başkasının bakışının, kişiye yönelen işaretlerin onu sakatlaması, eski 

toplumlara özgü büyüsellik özelliği gösteren uğursuzluk düşüncesi de diğerleri gibi öznenin 

varoluşuna karşı onu sardığında kitlenmesine neden olan diğer etkilerdir” (Freud, 1999, s. 346). 

Kem göz, bir başkasının bakışlarının bir insana zarar vermesi kıskançlık ve haset duygusuyla 

ilgilidir. Kıskanılacak ve haset edilecek durum gözle görüldüğünden hasetçe yapılan ilk bakışın 

karşıdaki insanın başına olumsuz bir şey getireceği inancı, toplumsal bir mirasın güçlü bir etkiyle 

hala sürdüğünü gösterir. Kurguda uğursuz ve kem gözlü kabul edilen kişi tekinsiz bir görünümde 

tasvir edilir. 

Nazar, Arapça bir kelimedir ve Türkçede “bakış” anlamına gelir.  Boratav (1997, s. 103-

104) nazar kelimesi için “bakışlarında zararlı güç bulunan bazı insanların bu özellikleriyle bir 

kişiye, bir hayvana ya da bir nesneye bakmakla canlı üzerinde hastalık, sakatlık, hatta ölüm; nesne 

üzerinde, kırılma, arızalanma gibi olumsuz bir etkinin meydana gelmesi” açıklamasını getirmiştir. 

Bakışlarında nazar bulunan kişiler, zararlı kabul edildiğinden o kişilerden uzak durulur ve onların 

zararlı bakışlarına karşı çeşitli önlemler alınır. 

“Yapılan araştırmalar sonucunda, eski dönemlerden itibaren Batı’da ve Doğu’da büyünün 

ve nazarın kötü etkilerine inanma ve bunlara karşı tedbirler alma bilgisinin köklü olduğu 

görülmüştür” (Koşay, 1956, s. 86). Kimliklerine işleyen bu türden korku formlarına karşı 

toplumlar, inançlarına göre bu etkilerden kurtulma yoluna gitmiştir. “Uğursuz gözlerden gelen 

fenalığı ortadan kaldırmak için Mısırlılar, Fenikeliler, Yunanlılar ve Romalılar tarafından el 

şeklindeki muskaların kullanıldığı da tespit edilmiştir” (Westermarck, 1961, s. 10). Bu türden 

önlemler tekin olmayan kişilerden gelebilecek zararı engelleye dönük girişimlerdir ve 

günümüzde etkisini hala devam ettirmektedir.  

Uğursuzluk düşüncesi ile alakası olduğu düşünülen bir nesne de aynadır. Ayna, mekânı 

tekinsiz kılan bir nesne olmakla birlikte kırılan aynanın uğursuzluk getireceği düşüncesi, 

kurgusal metinlerde psikolojik bağlamda işlenebilir. Aynadaki tekinsizlik kahramanın bilinç 

altıyla da alakalıdır ve eş benlik kavramıyla ilişkilendirilebilir. Kurgusal metinlerde kırılan aynada 

kendini izleyen kişi, ayna parçalarında kendi bütünlüğünün yok oluşunu, kimlik karmaşasını 

görür. Kırık ayna kurgusal metinlerde “şizoit kimlik” ve “kişilik bozuklukları” için psikolojik bir 

metafor olarak kullanılabilir; aynı zamanda ayna karşısında devamlı kendisiyle konuşan 

kahramanın toplumdan kendini uzaklaştırmış olabileceğine de ulaşılabilir (Özgör, 2020). Bu 
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yüzden ayna nesnesi, edebi eserlerde tekinsiz etki meydan getiren bir kod olmanın yanında 

kahramanın patolojisi hakkında da bilgiler veren bir unsurdur. 

Uğursuzlukla ilişkili olan bir diğer kavram da lanettir. Lanetli olduğuna inanılan varlıklar 

insanı tedirgin eder. Bu lanet kişinin kendisindeyse benlik çıkmaza girer. Lanet, kişinin kurtulma 

ümidini tüketerek yalnızlık ve çaresizlik hissi meydana getirir. Tekinsiz eserlerde lanetli bir 

hayvana ya da yaratığa dönüşme sık kullanılan bir motiftir. Vampirlerin yarasaya, cadıların kara 

kediye, büyücülerin kuzguna, insanın kurt adama dönüşmesi şekil değiştirmeye örnek verilebilir. 

Şeytani varlıkların uğursuz hayvanlara dönüşebileceği, efsanelere ve batıl inançlara dayanır. Bu 

varlıklar bulundukları mekânı tekinsiz kılabileceği gibi kahramanın kendisinin bu varlıklara 

dönüşmesi, kişilerden kaynaklı tekinsiz bir etkiye sebep olur. Bazen dönüşme ifadesi ölümlüden 

ölümsüz hale gelme şeklinde de işlenebilir. Modern düşünceye çok uzak görülen bu türden 

inançlar, insanlığın bilinçaltında bastırılmış bir vaziyettedir. Her ne zaman bir tetiklemeyle 

karşılaşılsa gün yüzüne çıkacak kadar da güçlüdür.  

Kolektif bilinçdışı kavramı da düşünsel her şeye gücü yetme ilkesi altında 

değerlendirilebilir. Düşünsel bir altyapısı olan soyaçekim olgusunun biyolojik bir temele 

dayandığı düşüncesi, bu alanda yapılmış çalışmaların bir sonucudur. Kolektif bilinçdışı ile 

açıklanabilecek bu kavram atalardan yeni nesillere aktarılan kalıtımsal bir yapıdır. Jung’a (2006, 

s. 33) göre kolektif bilinçdışı aynı zamanda insanların tarih çağlarına, toplumlara, ırklara 

bakılmaksızın, dünyanın kuruluşundan bu yana meydana gelen evrensel durumlara karşı 

gösterdiği kalıplaşmış davranış biçimlerini içerir. Bu ifadeler kolektif bilinçdışının bireysel 

bilinçdışından farklı olarak tüm insanlığın ortak paylaşımında ilerlediğini gösterir. Kolektif 

bilinçdışı bireylerin atalarından miras kalan kalıtımsal davranış kalıpları, ırktan ırka ve soydan 

soya geçen kalıtımsal davranış özelliğidir (Eren, 2017, s. 88). Bu kalıtımsal aktarım sayesinde 

animistik düşünceler, dürtüler, korkular, olağanüstü ve ürkütücü özellikler de yeni nesillere 

tekinsiz bir görünümde aktarılabilir.  

Kolektif bilinçdışı, kişinin tarihsel geçmişine, atalarına dayanan farkında olmadan bugüne 

kadar taşınan birtakım dürtüleri, korkuları, duyguları ve durumları içine almaktadır (İnce, 2014, 

s. 99).  Bu aktarım ilk günkü etkiden daha kuvvetli bir etkiye sebep olabilir. Bireysel bilinç, kolektif 

bilinçdışıyla gelen mirası algılama ve yorumlamada, bastırılanın geri geldiğinde meydana gelen 

etkiyi ortaya çıkartır. Kolektif bilinçdışı ile gelen ve bireyi rahatsız eden miraslar, bastırılmış bir 

vaziyettedir ki bilinçdışı ifadesi de bastırılanların mekânıdır.  

Kolektif bilinçdışının uzantısı olan bir diğer kavram da arketiptir. Carl Gustay Jung’un 

psikoloji literatürüne kazandırdığı bu kavram, duygusal yönü oldukça güçlü olan evrensel 

düşünce biçimleri olarak tanımlanır (Karahan, Sardoğan, 2004, s. 14). Her insanın yapısında var 

olan arketipler, nesilden nesile geçen varoluşsal kodlardır. Jung, arketiplerin kökenini kolektif 

bilinçdışına dayandırmakta ve kolektif bilinçdışı sayesinde insanların atalarının geçmişi ile bağ 
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kurabildiğini vurgulamaktadır. (Yakın, Ay ve Yakın, 2012, s. 28). Edebi eserlerde olağanüstü ve 

ürkütücü karakterleri kurgulamada soyaçekim, arketip kavramları kullanılabilir. Kendisinde 

normal olmayan durum ve özellikleri sezen kahraman, anne-baba ya da büyükanne-

büyükbabasından gelen henüz farkına varmadığı olağanüstü özelliklerin, uğursuz bir lanetin 

mirasçısı olduğunu rüyalarda, gündüz düşlerinde sezebilir.  

Jung, kolektif bilinçdışının günümüze yansımalarının düşler, masallar ve dini coşkular gibi 

ritüellerle ortaya çıktığını ifade eder (Gürses, 2007, s. 79). Tekinsiz tür eserlerde ele alınan 

kolektif bilinçdışı, kahramanda ve okurda merak, kaygı, korku ve dehşet duyguları uyandırır. 

Soyaçekim-arketip kavramları, tekinsiz eserlerde kişilerden kaynaklanan düşünsel her şeye gücü 

yetme kodu başlığı altında değerlendirilir. Bu kavramların genetik aktarımın yanında 

bilinçdışıyla da alakalı olması tekinsiz kavramıyla olan ilişkisini anlamaya da yardımcı olur. 

Uğursuzluk, büyü, göz değmesi, soyaçekim-arketip kavramları içerisindeki esrarengizlik 

ve bilinçdışı olma yönüyle düşünsel her şeye gücü yetme koduyla ilişkilendirilmiştir. Düşünsel 

her şeye gücü yetme kodu, tekinsiz bir atmosfer oluşturur ve animizmle de ilgilidir.  

Animizm, kelime anlamı olarak TDK’de (1988, s. 111) “canlıcılık” şeklinde geçer. Cansız 

varlıkları canlandırma olarak ifade edilebilecek animizm, canlandırmada etkin faktörün düşünce 

olmasıyla “düşünsel erk” ile de ilgilidir.   

Animizmin temeli ilkel toplumlara dayanır. Her varlığın bir ruhu olduğu inancı, bu 

kavramın çıkış noktasıdır. Zamanla dini çerçevede ele alınan animizm, bilimsel çağda da etkisini 

sürdürür. Animistik düşünce ile canlandırılan varlıkların birçok ulusta ortak olduğunu gören 

Wundt (aktaran Freud, 2014, s. 107) 1911’de, bu varlıkları “efsane kurucu bilincin zorunlu ruhsal 

ürünleri olduğunu ve ilkellerdeki animizmin, görebildiğimiz kadarıyla insanların doğa halinin 

ruhlandırılmış bir anlamı sayılabileceğini” söyler. İnsanların doğadaki varlıklara ruh atfetmesi, 

düşünsel erkin doğayı değiştirerek algıladığını gösterir.  

Freud, sihir ve büyüyü animizmin iki tekniği olarak görür. Sihir büyüye göre daha eskiye 

dayanır ve E. B. Tylor tarafından “zihinde kurulan bir ilişkiyi gerçekte olan bir ilişki sanmak” 

şeklinde tanımlanır (Freud, 2014, s. 117). “Animizm, öznenin kendi zihinsel süreçlerini narsistik 

bir biçimde değerlendirmesi, düşünsel her şeye gücü yeterliliğe olan inanç ve bu inanç temelli 

büyü tekniği, insanlara veya nesnelere dışarıdan sihirli güçler yükleme biçiminde kendini 

gösterir” (Freud, 2019, s. 59). Bugün bize ‘tekinsiz’ gelen her şey, zihnimizdeki animistik 

kalıntıların dışavurumudur. Bu animistik kalıntıların tekinsiz etki oluşturabilmesi için 

kullanıldığı formlara da dikkat etmek gerekir.  

Sihir ve büyüsellik, her kurmacada tekinsiz bir etki meydana getirmez. Bu düşünsel 

kavramlar peri masallarının temel dayanağıdır. Peri masalları hayalin hayatilik kazanmasıyla 

oluştuğundan buradaki uğursuzluk ve lanet imgeleri gerçeklik algısından uzaktır. Bu sebeple 
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animistik düşüncelerin, uğursuzluğun, lanetin, büyünün ve nazarın tekinsiz türdeki etkisi faire 

taleste görülmez. 

2.2.1.6. Kişilerden Kaynaklanan Canlı Cansız Ayrımı ve Ölüme Olan İnanç 

Freud tekinsizlik hissi yaratan kodlardan ilk olarak Jentsch (2019)’in üzerinde durduğu 

“canlı cansız ayrımını yapamama” düşüncesini ele almış ve bu kodun çocuğa özgü bir etken 

olduğunu belirtmiştir. Çocukluğun erken dönemlerinde canlı cansız ayrımı yapılamaz. Oyuncak 

bebekler ve diğer oyun nesneleri çocuk için canlı birer iletişim ve oyun aracı haline gelir. Çocuk 

onlarla konuşur, onları giydirir ve onlara yemek yedirir. Henüz canlı cansız ayrımının tam olarak 

yapılamadığı bu dönemde cansız nesnelerin canlı olarak düşünülmesi hiç de korkutucu ve 

tekinsiz değildir. Bu durum, çocuğun gelişim evrelerinden birinde çocuk için olmazsa olmaz bir 

süreçtir. Ancak ilerleyen zamanlarda bu türden bir canlandırma düşüncesi, canlı cansız ayrımını 

yapabilen çocuklar hatta yetişkinler için korkutucu ve tekinsiz bir hal alabilir. Temelinde de ilk 

çocukluk dönemindeki bu gelişim evresi vardır.  

“Canlı ile cansızın karıştırılması, ölünün dirilmesi veya bir nesnenin canlanma düşüncesi 

sınır ihlali olarak tekinsiz bir etki meydana getirmektedir” (Freud, 1999, s. 339). Cansız nesneler 

ve ölüler ile canlılar arasında kesin hatlarla çizilmiş bir sınır mevcuttur. Atalarımızdan bize kalan 

bazı düşünceler, bu sınırın hiç de kesin bir şekilde çizilmiş olmadığını ve bazı durumlarda bu 

sınırın silikleşmesiyle cansız nesnelerin, ölülerin, ruhların canlılarla iletişime geçeceğini söyler. 

Ölülerin yeni yaşamlarını canlılarla paylaşmak için onların ruhlarını almak istemeleri gibi 

inançlar, toplumsal bir miras olarak kişinin her an tekinsiz bir duruma düşmesine sebep olabilir. 

Günümüzde bu türden inançlara her ne kadar inanılmasa da üstesinden gelinen bu korkular bir 

tetikleme anında kendisini göstererek insanda ürperti oluşturur. 

Ölüm olgusu, en eski uygarlıklardan günümüze üzerine düşünülmüş, farklı görüşlerce 

yorumlanmış ve hakkında kabuller, öğretiler ve gelenekler oluşturulmuş bir muammadır. Ölüm, 

yaşam ile anlam kazanır ve yaşamla arasındaki keskin sınırın ötesidir. Ölüm “ötesine 

bakamadığımız için, bizim için bir gizem olarak kaldığından en üst sınır durumdur” (De Koninck, 

2003, s. 172). Sınırın ötesindeki bilinmezlik, kaygı ve korkuyu meydana getirir.  “Ölüm, insan 

yazgısının çözülmeye çalışıldıkça karmaşıklaşan büyük bilmecesi olarak varlığın merkezinde yer 

alır” (Güngör, 2016, s. 228). Farklı kültürlerde, dinlerde ve disiplinlerde ölüm üzerine farklı 

tanımlamalar yapılmıştır. 

Ölüm ve ölülerin dirilmesi izleğinin tekinsiz etki oluşturma durumunu detaylandırmak 

gerekirse “Unheimlich”, Almancada “tekinsiz bir ev, perili bir ev” anlamına da gelmektedir. 

Tekinsizliğin bu tanımı salt korkunç olanla iç içe geçmiş ve tekinsizliğin bir parçası haline gelmiş 

örneğidir. Buradaki tekinsizlik toplumsal ve bireysel olarak bastırılmış eski bir inanca dayanır. 

Bu inanç ölülerin geri dönmesi ve ölümlülerle iletişime geçmesi inancıdır. Buradaki korku 
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yukarıda belirtilen şu ilkel inanca dayanır. Büyük olasılıkla korku, ölü olanın hayatta kalanla 

düşman olacağından ve yeni yaşamını onunla paylaşmak için onu öldürmeye çalışacağından 

kaynaklanır. İnsanlar ne kadar eğitimli olursa olsun bu ilkel düşünceler -ölüm, ölü bedenler, 

ölülerin geri dönüşü, ruhlar ve hayaletlere ilişkin hisler- ilk dönemlerden bu yana pek 

değişmemiş, zihnimizde varlığını cılız bir biçimde de olsa korumuştur. Herhangi bir tetiklemede 

hemen gün yüzüne çıkacaktır.  

İnsan yaşamı boyunca farkında olduğu ölüm olgusuna çeşitli tepkiler verir. Ölümden 

korkma ve ölüm kaygısı en yaygın gösterilen tepkidir. Ölüm korkusu, kişinin kendisinin 

ölümünden, ölüm anından, bir başkasının ölümünden ya da bir başkasının ölüm anından duyulan 

kokuyu ifade eder.  

İbni Sina ölüm korkusunu “ölümün gerçekten ne olduğunu bilmemek, öldükten sonra 

ruhun da bedenle beraber tamamen yok olacağına inanmak, öldükten sonra nefsin nereye 

gideceğini kestirememek, ölümden önce ve ölüme neden olan hastalıkların acısından başka ayrıca 

ölüm içinde bir kederin var olduğunu zannetmek, cezalardan korkmak” gibi birçok boyutta ele 

alır” (Karaca, 2000).   

Freud, ilk başlarda ölüm kavramana değinmemiş, daha sonra en temel içgüdülerin “yaşam 

ve ölüm” olduğunu kabul etmiştir. Ona göre yaşamın gayesi ölümdür (Bauman, 2000). Yaşam 

içinde ölüm kaygısı bastırılır. Bilinçaltında kişiyi en çok rahatsız eden korkulardan biri haline 

gelir. Tetiklenme anında kişiyi kolayca etkisi altına alabilecek kadar da güçlüdür. Jung, ölüm 

kaygısını yaşama korkusuna bağlar. Ölüme karşı hissedilen korkunun aslında yaşama karşı olan 

korkudan kaynaklandığını ifade eder (Jung, 2006).  

Ölüm üzerine var olan muhafazakârlığı Freud (2019, s. 61) iki nedene bağlar: ilki “ölüme 

ilişkin esas duygusal reaksiyonun gücü”, ikincisi “ölüm hakkındaki bilimsel bilgi birikiminin 

yetersizliği”. Her canlının öleceği inancı insanlarda aşırı bir tepkiye dönüşmezken bu ölümün 

kendi ölümü olma düşüncesi, insan bilincinin duygusal bir tepkimeye girmesiyle daha az 

çalışmasına neden olur.  

İnsan bedeni ölüme doğru bir ilerleyiş içindedir. Bu ilerleyişin nihayeti iki açıdan 

bilinmez: ruhun bedenden ne zaman ayrılacağı ve bedenden ayrılan ruhu bekleyen son. 

Bilinmeyen, yabancı olunan ölüm olgusu kişinin karşısına her çıktığında onu rahatsız eder.  

Rahatsızlığın giderilmesi bu olgunun bastırılmasıyla sağlanır. Bastırılan her şey sonunda endişe 

ve korku yaratacağı düşüncesine dayanarak ölüm olgusunun bastırılma sonucunda ve 

bilinmezliğinin de getirileriyle tekinsiz bir hal aldığı söylenebilir. Ölüm olgusu kurgusal 

metinlerde kahramanın kendi ölümü şeklinde ele alınırsa kişilerden kaynaklanan tekinsiz bir etki 

meydana getirir. 

Kurgusal metinlerde sıkça ele alınan cansız varlıkların canlanması ve ölülerin dirilmesi 

durumu tekinsiz bir etki oluşturabilmesi için kurmacanın reel dünyadan beslenmesi gerekir. 
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Kurmaca gerçeklikten tamamen kopuk olmamalı ve okurun dünyasına etki edebilmelidir. Aksi 

halde irreel dünyada yaşanan canlanma, kurgunun gerçeküstülüğünden dolayı tekinsiz bir etkiye 

sebep olmaz. Peri masallarında da sıkça kullanılan cansız varlıkların canlanması ve ölülerin, 

ruhların geri gelmesi gibi izleklerin gerçeklik algısı masal diyarının kendi kurallarına göre 

şekillendiği için tekinsizlikten uzak kabul edilir. 

2.2.1.7. Rüya Olgusu 

Arapçada “görmek” anlamına gelen “rü‘yet” kökünden türetilen (Çelebi 2008, s. 306) rüya 

kelimesi, “Uyurken zihinde beliren olayların, düşüncelerin bütünü” (TDK, 2005, s. 589); “Uyurken 

zihinde beliren hayaller ve düşünceler” (Ayverdi, 2005, s. 781) anlamlarına gelmektedir. 

Rüya kavramı hakkında “uykuda görülen şeyler, gerçeğe işaret olabileceği gibi, gerçek dışı 

şeyler veya uyanık iken zihnini meşgul eden şeyler, arzu edip de ulaşamadığı şeyler de olabilir” 

şeklinde bilgiler verilir (Karaman 2006, s. 565). 

İnsanlık ile aynı tarihi geçmişe sahip olan rüya, üzerine farklı görüşlerin söylendiği ama 

yine de gizemi tamamen aydınlatılmamış bir bilinmezliktir. Rüyaların tekinsiz ile ilişkisini 

anlamak için öncelikle rüyaların nasıl oluştuğunu sorgulamak gerekir. Rüyaların oluşumu 

hakkında farklı görüşler vardır. Freud ve diğer psikanalistler, rüyaların bilinçaltının bir yansıması 

olduğunu düşünür. Gizlenen arzu ve isteklerin ifadesi olan rüyalar, fizyolojik bir ihtiyaç olan 

uykunun da koruyucusudur. Psikanalitik düşüncenin tam tersi görüşe sahip olan rüyaların ruhsal 

herhangi bir anlam içermeyeceğini, sinir sisteminin rastgele faaliyetleriyle oluştuğunu savunan 

bilim insanları da diğer bir grubu temsil eder. Günümüzde ise rüyaların beyne ait olgular olduğu 

düşüncesi kabul edilmektedir (Stone 2000, s. 69).  

İnsanlıkla aynı geçmişe sahip rüya, eski medeniyetlerce farklı anlamlar yüklenen gizemi 

tam olarak çözümlenememiş bir olgudur. Asurlularda, eski Hint ve Babil kültürlerinde kötü 

rüyanın olumsuzluklar getireceğine inanılır ve bu kötü kehaneti değiştirmek için tanrılara ayinler 

düzenlenirdi. Bazen de Tanrıdan gelen mesajlar şeklinde anlam kazanan rüyalar, gelecekten 

haberler veren bir kehanet gibi görülürdü (Sarıkaya, 2016). Rüyaların tanrı ya da insanüstü 

varlıklardan mesajlar ve geleceğe yönelik işaretler taşıdığı inancı rüyaların dini bir boyutu 

olduğunu da göstermektedir.  

İnsanın ruh ve beden olarak iki varlığının olduğu ve ruhun rüya ile bedenden ayrılıp tanrı 

katına yükseldiği çoğu dinde kabul görmüş bir inançtır. Pythagoras geleneğine göre rüyalar 

“tanrısal yurda bir dönüş” olarak kabul edilir ve insan orada tanrısal gerçekle “açımlanmaktadır” 

(Çakmak, 2005). Platon da (2005) Devlet’te uyurken ve uyanıkken tanrıdan gelen mesajlara 

değinmiştir. Platon’un etkisinde kalan Aristoteles’in ilk görüşleri “kehanet rüya”ya yakınlık 

gösterse de sonraki görüşleri ters istikamette şekillenmiştir. Aristoteles’e göre, “rüya görmek” 

keanette bulunmanın veya düşünmenin saf bir işlemi olmadığı gibi tamamen duyum yetisinin de 
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bir işlemi değildir (Osmanoğlu, 2017). Aristoteles rüya anında duyum ve bilişin tamamen devre 

dışı olmadığını savunur. Kehanet rüyalarının küçümsenip göz ardı edilemeyeceğini de belirten 

Aristoteles, rüya dışında ve rüya anında duyumsanan bilinçte yer etmiş durumların rüyayı 

şekillendirdiğini kabul eder.  

Rüyanın psikoloji ile alakasına gelindiğinde Freud’un düşünceleri öne çıkar. Freud 

(1996), rüyaları ilk kez sistematik ve bilimsel bir düzlemde yorumlayan düşünürdür. Rüyaların 

oluşumu ve nasıl yorumlanacağı üzerine yaptığı söylemleri ile başka alanlara da uygulanabilecek 

“rüya yöntemi”nin oluşmasına katkı sağlamıştır. Sanat ve edebiyat ürünleri bu yöntem ile 

incelenebilmektedir.  

Freud’a (1996) göre bir rüyanın oluşması zihinsel etkinliğin iki ayrı işlevi sayesinde 

mümkün olabilir. Bunlar, rüya düşüncelerinin üretilmesi ve bu düşüncelerin rüya içeriğine 

dönüştürülmeleridir. Psikanalitik kurama göre rüyaların kaynağı bilinçaltıdır. Bilinçaltını rüya 

görüntülerine dönüştürmek bazı işlemler gerektirir. Bu işlemler ile bilinçaltındaki düşünceler 

farklı formlarda rüyaya yansır. Görülen rüya kişinin benliği ve alt benliği hakkında bilgiler içerir.  

Freud’un ‘kral yolu’ olarak nitelendirdiği rüyalar, aynı zamanda bilinçaltına açılan bir 

tedavi yöntemidir. Psikanalizin ruhların tedavisinde sıklıkla kullandığı rüya yorumlama yöntemi, 

kişiyi rahatsız eden bastırılmış duyguları açığa çıkarır. Böylelikle birey bastırmanın meydana 

getirdiği yüklerden kurtulur. 

Rüyaya yansıyan dürtülerin gizlenmesi sansür mekanizması ile sağlanır. “Rüyalar 

simgesel bir biçime bürünmüşlerdir” (Eagleton, 2014, s. 167). Böylelikle benliği rahatsız edecek 

içerik, kabul görebilecek hale getirilir. Bu sayede uyku ve rüyanın devamlılığı sağlanmış olur. Aksi 

taktirde benliği rahatsız eden içeriğin rüyalarda alenen görünmesi, rüyayı yarıda kesip bireyin 

uyanmasına neden olur.  

Freud’un öğrencisi olan Jung, rüyaları kişisel bilinçdışı ile birlikte kolektif bilinçdışına da 

bağlar. Nesiller boyu genlerle aktarılan kolektif bilinçdışında simgeler mevcuttur. Freud, 

bastırılmış dürtülerin rüyalarda açığa çıktığını vurgularken Jung, yeni nesillere iletilmek istenen 

simgelerin varlığından bahseder (Geçtan, 1998). Jung’a göre rüyalardaki amaç bastırma değil, 

simgelerin açığa çıkarılmasıdır. 

Jung’a (2016, s. 153) göre “rüyalar bilinçli yaratmadığımız imge ve düşünce çağrışımları 

içerir”. Freud, her rüya parçasının muhakkak bir mesaj içerdiğini savunurken Jung, rüyaların 

göründüğünden başka bir şey olmadığını vurgular.  

Rüya üzerine yapılan araştırmalar, farklı görüşlerin oluşmasını sağlamıştır. Nihayetinde 

bilimsel kabul edilen çalışmalarda rüyanın bilinçaltı ile ilgisinden bahsedilmiştir. Tekinsiz 

kavramı da bilinçaltı ile ilgilidir. Psikanalitik kurama göre bastırılanın geri gelmesi ürkütücü bir 

etki yani tekinsizlik oluşturur. Rüya da bastırılanın biçim değiştirerek uyku anında görünür hale 
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gelme şeklidir. Her ikisinin de meydana gelme şekli benzerdir. Bu sebepten rüyalar da tekinsiz 

bir etki meydana getirebilir.  

Bu çalışmada tekinsizlikle ilişkisi açısından üç tür rüya olgusundan bahsedilmiştir. 

Bunlardan ikisi tekinsiz bir etki meydana getirirken diğeri tekinsiz etkiyi zayıflatan bir özellik 

sergiler. Kişilerden kaynaklanan tekinsizlik kodları başlığı altında tekinsiz etki meydana getiren 

dehşet verici rüya ve haber verici rüya olguları ele alınmıştır.  

2.2.1.7.1. Dehşet Verici Rüya 

Tekinsiz etkinin meydana gelmesinde bastırma önemli bir kavramdır. Bastırılanların geri 

gelmesi başlangıçta tanıdık olanın yabancılaşmasına ve tekinsiz etkinin doğmasına neden olur. 

Bastırılan, gün yüzüne çıkması istenilmeyen, üstesinden gelinen, çocukluk komplekslerinden 

kaynaklanan durumların kendini gösterebileceği bir alan da rüyadır.  

Freudcu varsayımı uygulayan psikanalizde rüya, bilinçdışı süreçlerin dışavurumudur. 

Klasik psikanalize göre rüya, bireyin psişik dengesinin bozulmasına yol açmamak için 

bilinçdışının kendini dışa vurmasına olanak sağlayan bir tür “güvenlik sübabı”dır (1996). 

Bastırılan ve bilince erişmesi önlenen arzu ve dürtüler, bastırılmakla ortadan kalkmaz, aksine 

sansürden kurtulmak, bilince erişmek, yani doyum elde etmek için her fırsatta dışavurum arar. 

Rüyalar bastırılan, türü ne olursa olsun tüm dürtülerin dışa vurulduğu bir alandır.  

“Freud’a göre rüya, taşıdığı mesajı örtülü bir biçimde vermeyi amaçlayan ruhsal bir 

üründür” (Cebeci, 2009, s. 289). Bu yüzden rüyalar anlamsız, mantıksız olarak görülebilir, 

yorumlanmaya ihtiyacı vardır. Caroline (2003) romanında Caroline’nin öteki eve geçtiğinde öteki 

anne ve babası ve orada gördüğü ürkütücü, olağanüstü olay ve nesneler; yeni taşınılan ürkütücü 

bir ev, ilgi ve alakası eksik olan bir baba ve kuralcı bir annenin rüya âlemindeki yansımalarıdır. 

Freud’a (2019) göre türü ne olursa olsun bastırılan dürtülerin geri geldiğinde tekinsiz bir 

etki meydana getireceği düşüncesine dayanarak bastırılan dürtülerin gün yüzüne çıktığı 

rüyaların da kişide tekinsiz bir etki bırakabileceği söylenebilir. Bazı rüyalarda sansürlenen 

düşüncelerin büründüğü yeni görünüm korkutucu olabilir. Dehşet içine düşen birey, uyandığında 

da rüyanın etkisinden kurtulamayabilir.  

 Bastırılan dürtüler şekil değiştirerek rüyalarda yer alır. Benliği rahatsız eden dürtüler 

rüyalar aracılığı ile bilince getirilir. Benlik rahatsız olmadan tatmin olur. Bazen rüyalarda üstü 

örtülmeden tatmin yoluna gidilir ve sansürlenmemiş parçalar rüyada görülür (Freud, 1996). 

Benliği rahatsız eden bu içerik korkutucu bir içerikse dehşet verici bir özellik sergiler.  

 Bastırılan duygular, çeşitli şekillerde kendini gösterir. Bunlar geçmişten gelebileceği gibi 

yaşanan olaylardan da kaynaklanabilir. Çocukluktan kaynaklanan kastrasyon kompleksi ya da 

ailesi boşanma aşamasında olan kahramanın yaşadığı psikolojik bunalım, tekinsiz etki oluşturur. 

Kişiyi rahatsız eden bastırılmış duygular, rüyalarda kendini gösterir. Bilinçaltında kastrasyon 
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kompleksi yaşayan erkek çocuk, babasının parçalanarak öldüğünü rüyasında görür. Görülen rüya, 

temelde Oedipus kompleksi yaşayan erkek çocuğunun babası ya da babasını temsil eden bir erkek 

tarafından iğdiş edilme korkusu yaşamasının değiştirilmiş yansımasıdır. Çocuğun kendisinin bile 

kabul edemeyeceği babasının ölümünü isteme düşüncesi, şekil değiştirerek rüyada görülür.  

Dehşet verici rüyalar, travma belirtisi olarak değerlendirilebilir. Travma sonrası stres 

bozukluğu yaşan kişiler, bilinçaltında onu rahatsız eden düşüncelerin yansımalarını rüyasında 

görebilir. Sanrılı patolojilerin ilk patlak verişi sıklıkla dehşet verici bir rüyadan anlaşılır ve baskın 

sanrısal düşünce bu rüyayla bağlantılıdır (Freud, 1996). Yapılan araştırmalarda travma sonrası 

stres bozukluğu yaşayan kişilerin rüyalarında benzer içeriklerle karşılaştıkları ve bu rüyaların 

iyileştirici bir etki değil, korkuları daha da alevlendirici bir sonuç ortaya çıkardığı görülmüştür. 

(Rothbaum ve Mellman, 2001). 

Freud (1996, s. 507), rüyaları hatırlama gücü düşük olsa da rüyalardaki duyguları 

hatırlamanın daha güçlü olacağını belirtmiştir. O yüzden rüyalardaki olaylardan çok rüyanın 

içerdiği duygu, rüyanın kökeni hakkında bize bilgi verir. Rüya formu kişiyi derinden etkileyen, 

bastırılan duyguların gün yüzüne çıkma şeklidir. Rüyada görülenler, rüyanın kökenindeki asıl 

olan duygunun birer yansımasıdır. O yüzden bu yansımalar kesik, anlamsız ve silik olabilir. Kişi 

belki de uyandığında rüyasını hatırlamayacak ancak rüyasındaki duyguya benzer bir durum 

yaşadığında rüyası aklına gelecektir. Bu da duygunun rüyadaki asıl unsur olduğunu ve rüyaları 

hatırlamakta olaylara göre daha kuvvetli olduğunu gösterir.  

Psikanalize göre rüyalardaki asıl öge bastırılan arzu ve isteklerdir. Duyguların etkin 

olduğu “rüyalarda üzüntünün sevinç olarak algılanması mümkündür” (Foulkes, 1978, s. 74). 

Çünkü rüya evreni insan zihninin oluşturduğu değişken bir yapıya sahiptir. Bu değişken yapı 

içinde duyguların da birbirine karışması söz konusu olabilir. Duygu aktarımı ile olumsuz 

duygular, olumlu duygularla temsil edilebilir. Caroline (2003) romanından buna benzer bir örnek 

vermek gerekirse: Caroline, öteki evi ve odasındaki ürkütücü oyuncakları beğenir. Kafatasları, 

böcekler, fareler vs. bunlar günlük yaşamda onu tiksindirip korkutabilecekken öteki evde 

beğenilen nesneler haline gelir. Tiksinme (iğrenç) ve beğenme durumları arasında aktarma söz 

konusudur. İnsanda kaçma isteği uyandıran iğrenç nesnelerin beğeni görmesi rüyaların değişken 

yapısıyla alakalıdır. 

Kurgusal eserlerde kahramanın bilinç altında bastırdığı dürtülerin rüyalarda dehşet 

verici bir şekilde geri gelmesi kişilerden kaynaklı tekinsiz bir kod olarak ele alınabilir. Meydana 

çıkan tekinsiz etkinin gücü, rüyanın gerçeklikle ilişkisine ve duygu yoğunluğuna bağlı olarak 

değişebilir.  
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2.2.1.7.2. Haber Verici Rüya 

Rüyanın güçlü bir tekinsiz görünüm kazanması, rüyaların geçmişten ve gelecekten haber 

verdiği kullanımıdır. Eski zamanlarda tanrının mesajlarını ilettiği bir olgu olarak görülen rüyalar, 

kolektif bilinçaltından beslenir. Jung (2006), rüya olgusunu bu açıdan arketip kavramıyla 

ilişkilendirmiştir. Kişinin bilinçaltının birer yansıması olan rüyalar, sadece bireysel bilinçdışını 

değil; aynı zamanda kolektif bilinçdışını da yansıtır. Rüyalardaki kolektif bilinçdışının yansımaları 

arketipler şeklinde kendini gösterir. Atalardan gelen bu miras, geçmiş ve gelecekle ilgili 

gerçeklerin sembolik birer gösterimi şeklinde rüyalarda ortaya çıkabilir.  

Rüya için mitolojik bağlamda "tanrısal bir iradeyi iletmesi için bir insanın yanına Zeus 

tarafından haberci gönderilmiş cin" (Tuğlacı, 1974, s. 2442); TDK’de (1988, s. 1872) mecazi 

anlamda “gerçekleşmesi beklenen ve istenen şey, umut” şeklinde tanımlamalar yapılır. Rüyaların 

gelecekte gerçekleşme ihtimalinin düşünülmesi ve mitolojide de tanrıdan gelen mesajları 

içermesi, rüyalara haber taşıma özelliği yüklendiğinin göstergesidir. Gerçekleşen rüyalara 

"kehanet rüyalar” denilmiş ve bu bilinmezliği çözmek için çalışmalar yapılmıştır. Farabi, rüyayı 

melekler aracılığıyla Allah’ın mesajlarını kullarına iletmesi olarak yorumlarken, İbni Sina da 

rüyanın doğaüstü güçler tarafından oluşturulduğunu savunmuştur (Schimmel, 2005, s. 33). 

Jung’un rüya kuramının kuşkusuz en marjinal tarafı, anlamlandırma becerisine sahip 

olmadığı için kişiye anlamsız gelen ancak anlamlandırılabilse gelecekten haber verdiğini 

düşündüğü kehanet rüyalarının varlığıdır (Caperton, 2012; Geçtan, 2005). Görülen rüya 

geçmişten, gelecekten haber veriyorsa, gerçekle ilişki içindeyse esrarengiz ve büyülü görünümü 

ürkütücü bir etki meydana getirir. Bir eserin tekinsiz etki uyandırabilmesi için maddi gerçekliğe 

yakın bir düzlemde kurgulanması gerekir. Haber veren rüyanın kolektif bilinçaltıyla ilişkisi ve 

reel dünyadan izler taşıması, kişilerden kaynaklı tekinsizlik kodu olarak değerlendirilmesini 

sağlar.  

Kolektif bilinçdışı, kişisel bilinç dışından farklı olarak genetikle gelen, ırklara ait içerileri 

arketipler yoluyla gelecek kuşaklara aktarır. Bu içerikler geçmiş ve gelecek hakkında bilgiler de 

içerebilir. Kurmaca eserlerde özel yetenekler, nesilden nesile aktarılabilir. Kahraman 

yeteneklerini rüya aracılığıyla öğrenebilir. Gördüğü rüyalara anlam veremeyerek endişelenir. 

Başına bir şey gelmesinden korkar. Tekin olmayan rüyalar ve gerçek hayatta da rüyalarını 

destekleyen benzer olaylar, kurguda gerilimi daha da artırır. Rüyalarda belirli arketipler 

yorumlama ile anlaşılabilecek mesajlar taşır.  Bu mesajlar kurgu içerisinde verilen ipuçları ile 

çözümlenmeye çalışılır. Bu süreçte gerek kahramanın gerekse okurun içine düşeceği durum 

tekinsizlik olacaktır. 
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2.2.2. Mekânı Tekinsiz Kılan Kodlar 

Türkçeye Arapça’dan geçen ‘mekân’ kelimesi ‘kevn’ kökünün çekimlenmiş halidir. TDK’de 

(1988, s. 1526) “yer, bulunulan yer, ev, yurt”; Develioğlu sözlüğünde (1992, s. 721) “yer, mahal, 

ev, oturulan yer“ anlamlarına gelmektedir. Mekân “bulunulan çevre, ortam, yaşanan dünya ve 

kâinat” anlamlarını da içerir (Göka, 2001, s. 8). 

İnsanın varlığı mekânla anlam kazanır. Mekân üzerine düşünmek, yaradılışta başlar. 

Fiziksel ya da algısal anlamda var olmak bir mekân gerektirir. Bu kavram insanla bütünleşmiş, 

insandan önce tüm varlıklar için var edilmiş bir olgudur.  

Mekân, zaman gibi sınırsız bir kavramdır. Onun sınırlarını, içine giren varlıklar belirler. 

Mekân, yer kavramından yerdeki aidiyet hissiyle ayrılır. Tuan’a (1990) göre yer tecrübeler ve 

algılar sonucu oluşur. Kişi tecrübe ettiği ve algılayabildiği mekânlara zamanla alışır. Nice 

mekânlar içinde kendini bir yere ait hisseden kişinin yeryüzündeki yersizliği sona erer.  

Tanınan bilindik yerler kişinin kendini güvende hissettiği yerlerdir. Yabancı olan ya da 

zamanla yabancılaşılan mekânlar, kişinin varlığını tehdit eder. Bazı mekânsal özellikler sosyal bir 

varlık olan insanı, alışılmış varlıklardan yoksunluğa iter. Mekânın huzursuzluk vermesi kişinin 

komplekslerinden de kaynaklanabilir. Toplumsal kabuller de mekânlar üzerindeki inançlarımızı 

etkileyebilir. Gerek gerçek hayatta gerekse kurmacada insanın varlığını tehdit eden mekânlar, 

tekinsiz bir etki oluşturur.  

Edebi eserler reel hayatın birer yansımasıdır ve onu oluşturan unsurlar bir mekân içinde 

varlık kazanır. “Edebi mekân, nesnelerin ve karakterlerin yerleştirildiği, karakterlerin içinde 

yaşadığı ve hareket ettiği ortamlardır” (Jahn, 2012, s. 107). Kurmacada mekân, “yaşama can verir, 

derinlik kazandırır. Belki de mekân, yazında yaşamın hammaddesi, toprağıdır” (Dener, 1995, s. 

73). Kurmacadaki mekânın ütopik oluşu olağanüstü bir yaşama, gerçek hayattaki mekânlara 

benzemesi de bilindik hayatlara kapı aralar.  

Kurmaca eserlerde mekân ögesi kahramanın sosyal ve psikolojik yapısı hakkında da 

bilgiler verir. Şahsın karakterini, çevresini ve o çevredeki ruh halini etkiler. Eserdeki mekân; 

gerçek, hayali, esrarengiz, ürkütücü, hayranlık uyandırıcı özellikler sergileyebilir. Tekinsiz bir 

eserde mekân, tasvirindeki özellikler ile kahramanın bilinçaltını yansıtabilir. Bilinçaltı bastırılmış 

dürtülerin yeridir. Bastırılan zamanla yabancılık kazanan bilinçaltı, kurmacada tekin olmayan bir 

mekâna dönüşür. Bu tekinsiz mekânın fiziksel ve psikolojik özellikleri mekânı tekinsiz kılan 

kodlar olarak tasnif edilmiştir. 

2.2.2.1. Sessizlik, Karanlık ve Issızlık 

Sessizlik, karanlık ve ıssızlık kavramları ürkütücü bir mekânın fiziksel özellikleridir.  

Korkuların birçoğu, bütün sesler ve yüzler çekildikten, karanlık aydınlığa galip geldikten sonra 

başlar. Çünkü bu vakitler tekinsizlik için çok elverişlidir. 
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Sessiz TDK’de (1988, s. 1952) “ortalıkta gürültü olmama durumu, sükût” şeklinde 

tanımlanmıştır. Sessiz bir ortam huzur verebilirken farklı koşullarda tekinsiz bir etki de meydana 

getirebilir. Herhangi bir tekinsizlik kodunun olmadığı bir anlatımda sessizliğin sakinlik, huzur; 

tekinsiz kodlarla örülü bir kurguda yer alan sessizliğin her an ortaya çıkabilecek bir çığlığın ön 

hazırlığı izlenimi uyandırması, bağlamın önemini göstermektedir. Farklı bağlamlarda farklı 

etkiler uyandıran sessizlik kavramı gerekli bağlam oluşturulduğunda tekinsiz bir etki 

oluşturabilmektedir.  

Karanlık, çocukluktan bil itibar bir korku unsurudur. İnsan bilmediği, görmediği şeyden 

korkar. Yani “unhemlich” olandan korkar. Karanlık da bilinmezliği doğuran, görünenlerin üzerini 

örterek görünmezlik doğuran, ardında bir şeyler sakladığı izlenimi uyandıran bir kavramdır. 

TDK’de (1988, s. 1209) “ışık olmama durumu, ışıksız” anlamlarına gelen karanlık kavramı mecazi 

olarak “üzüntü, sıkıntı, perişanlık; yasalara, töreye uygun olmayan; gereğince anlaşılıp 

bilinemeyen, ne olacağı, sonu belli olmayan (durum) ve karışık” anlamlarını da içermektedir. 

Karanlığın gerçek anlamı, mekâna hâkim olan ışıktan yoksun olma durumunu ifade ederken bu 

karanlık mekânı dolduran bastırılmış korkular kelimenin mecaz anlamlarına işaret etmektedir. 

Yani karanlık mekânlarda ne olacağı belli olmaz. Bu belirsizlik içeriğini bilinçaltının korkularıyla 

doldurarak karanlığın etkisini artırır. Gündüz aydınlık bir alan hiç de ürkütücü değilken aynı alan 

gece karanlığında korkutucu bir hal alır. Gecenin örttüğü görünmeyen siyah bir boşluğu insan 

zihni bastırılan korkularla doldurur. Bastırılan korkuların kendini gösterebileceği en uygun 

yerdir karanlık. Bu yüzden karanlık, tekinsizliğin ortaya en kolay çıktığı mekândır. 

Issızlık kavramı da kimsenin olmadığı bir yer olarak sosyal bir varlık olan insanın yalnız 

kaldığı ve bu yüzden de korku hissine kapıldığı bir ortamı ifade eder. TDK’de (1988, s. 1025) “ıssız 

olma durumu, yalnızlık, tenhalık” şeklinde ifade edilir. İnsan doğası, diğer insanlarla birlikte 

yaşam sürmeye uygundur ve yalnızlık düşüncesi insanı tedirgin eder. Sosyal bir varlık olan insan, 

çevresiyle iletişim içinde yaşar ve bu iletişim onun ruh ve beden sağlığı için çok önemlidir. 

İnsanlardan soyutlanarak yaşamını sürdüren bir kişi, zamanla iletişimsizlikten kaynaklanan 

problemlerle karşılaşır. Çocuklar için de yalnız kalmak bazen yaramazlık için bir fırsatken bazen 

de korkularıyla baş etmesi gerektiği bir zaman dilimi haline gelebilir. Issız bir ortamda yalnız 

kalmak daha da ürpertici bir atmosfer oluşturarak diğer insanlardan yoksunluğun bireyde 

doğuracağı tekinsiz bir etki haline gelir. Çocuklar için ıssız bir mekân onların güvenliğini sağlayan 

ebeveynlerinden uzaklaşmaktır ve kendilerini güvende hissetmeyen çocuklarda oluşacak ilk 

duygu korkudur. Korku oluşturan bu ıssız mekân hiç de tekin değildir.  

 Kurmaca eserlerde mekândaki tekinsiz etkiyi artırmak için sessizlik, karanlık ve ıssızlık 

kodundan yararlanılır. Sessizleşen ortamda en küçük çıtırtılar bile tarifsiz korkulara neden 

olabilir. Karanlığın meydana getireceği görünmezliği, hayal bile edilemeyecek ürkütücü varlıklar 

doldurabilir. Issızlık ise yalnızlığın ve kimsesizliğin kişi de oluşturacağı bunalımlara kapı 
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aralayabilir. Her üç unsur kurmacada ayrı ayrı yer alabileceği gibi birlikte kullanılarak da 

metindeki mekânları tekinsiz bir yer haline getirebilir.  

2.2.2.2. İğrençlik ve Küf Kokusu 

İğrenç TDK’de (1988, s. 1051) “insanda iğrenme duygusu uyandıran, tiksindiren, 

müstekreh; insanda iğrenme duygusunu uyandıracak biçimde” anlamlarına gelmektedir. Kısaca 

beğeninin karşıtı olarak tanımlanan iğrenme, bir şeye tepki olarak gelen histir. İğrenç olan 

dokunulmasıyla ve yayılmasıyla tehlike içerendir. Hatta bu durumları düşündürtmesiyle bile 

öznede huzursuzluk oluşturur. William Lan Miller (aktaran Ahmed, 2015) 1997’de iğrenme için 

kişiyi rahatsız eden nesnenin var olması gerektiğini söyler. Bahsi geçen tiksinti nesnesi yoksa 

iğrenmenin hissedilemeyeceğini belirtir.  Ancak iğrenç nesne olmadan da meydana gelen etki, o 

nesnenin önceden deneyimlenmiş göstergesinin zihinde var olmasından kaynaklanır. Bu 

yönleriyle iğrenme tekinsizlikle benzerlik gösterir. Her ikisi de benlikten atılmak istenendir ve 

öznenin sakinliğini, dinginliğini, huzurunu bozan bir etki uyandırır.  

Kristeva (2004, s. 13), iğrenç olanın "varlığın kuralsız, zıvanadan çıkmış bir içeriden ya da 

dışarıdan kaynaklandığını sandığı, tahammül ve tahayyül edilebilir olasılığın dışında defedilmiş 

bir tehdide karşı o şiddetli, karanlık isyanlarından biri" olduğunu belirtir. İğrençlik çirkin olanla 

ilgilidir. Çirkin olan düşünce ya da varlık, kişinin hayal ve tahammül edemeyeceği bir görünüme 

kavuşarak benlikten uzaklaştırılmak istenene dönüşür. İğrençlik kişide, nesnede ya da mekânda 

varlık gösterebilir. İğrençlik barındıran yer, tekinsiz bir yerdir. 

Genel düzenin dışına çıkan yaratılar iğrençlik hissi doğurur. “İğrenç, sınırlara, konumlara 

ve kurallara saygı göstermeyen bir şeydir. Arada, muğlak ve karışmış olandır” (Kristeva, 2004, s. 

16). Örneğin; organları olması gerektiği yerde ve sayıda olmayan bir insan heykeli, yaradılış 

kurallarına aykırı bir konumlandırma ile tiksinti oluşturur. Aynı zamanda genel kabulleri alt üst 

etmesi yüzünden korkuya neden olur. Burada “iğrenç kılan, kirlilik ya da hastalık değil, bir kimliği, 

bir sistemi, bir düzeni rahatsız edendir” (Kristeva, 2004, s. 16-20). Tüm canlılar bir sistem içinde 

yaratılmıştır. Bu sistemin dışına çıkan varlıklar rahatsızlık uyandırır. Farklı inanışlara göre çeşitli 

aforozlara maruz kalır. 

İnsan bedeni de iğrençlik içerir. “Bu beden iğrencin (abject) de esas mekânıdır” (Foster, 

2009, s. 188). İnsan bedeninde ortaya çıkan iğrençliğin en bilineni dışkıdır. Dışkı dışa atılan, 

benlikten defedilen görüntü ve kokusuyla insanda iğrenme duygusu oluşturan biyolojik bir 

atıktır. Dışkıya benzeyen salya, mukus, kir, koku, deforme olmuş yüzey vb. gibi canlı bedeninde 

meydana geldiği halde benliği rahatsız eden oluşumlar iğrenmeye neden olur. “William Lan 

Miller’ın (aktaran Ahmed, 2015, s. 115) 1997’de ifade ettiği gibi, iğrenme reaksiyonları sadece 

sınır çizgilerinin tehdit eder gibi görünen nesnelerle değil, ayrıca kişiden daha aşağı veya ‘alt’, 

hatta tenezzül etmeyeceği nesnelerle de ilgilidir.” 
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Judith Butler (2012, s. 220), iğrenme nesnesini kişiyle arasına sınır çizen ‘öteki’ kavramı 

ile ifade etmiştir. Butler, "tiksinç" olanı, “yabancı unsurların dışa atılmasıymış gibi görünür ama 

aslında bu dışa atma edimi yabancıyı fiilen tesis eder. ‘Ben değil’in tiksinç olarak inşası sayesinde 

bedenin sınırları tesis edilir, bunlar aynı zamanda öznenin ilk dış hatlarıdır.” Burada tiksinç olan 

ile insan bedeni arasında bir sınır olduğu, bu sınırın bedenden atılanı def ettiği ifade edilmiştir. 

İğrenç olan def edilen ötekileştirilmiş, benlikten uzaklaştırılmıştır.  

Rahatsız edici bir kokuyu barındıran varlıklar ya da mekânlar gibi çürümüş, küflenmiş 

gıdalar ve nesneler de kişide iğrenmeye sebep olur. Kötü koku, çürümüş-küflenmiş gıda ve 

nesneler; koklama, tatma ve görme duyularına hitap ederek iğrençlik doğurur. Bu iğrençliği 

deneyimleyen kişilerde iğrenç olanı düşünmek de benzer bir tepkiye sebep olur. Özellikle iğrenç 

yiyecek ve içecekleri besin olarak bedene almayı düşünmek benliği sarsan bir etki meydana 

getirir. 

Terk edilmiş, karanlık ve dar mekânlardaki rutubet ve küf kokusu da benliği rahatsız eden 

bir iğrençliktedir. Rutubetli ortamlarda bulunan böcek, kemirgen ve sürüngen canlılar da kişide 

rahatsızlık uyandırır. Çürümek-küflenmek, canlı olanın ve canlı olmanın karşısındadır. Bu 

özelliklere sahip mekânlar, canlılığını çoktan yitirmiştir. Mezarlıklar, eskimiş ve terk edilmiş 

yerler bu mekânlara örnek verilebilir.  Buralardaki iğrençlik, tekinsiz varlıklara (ceset, hayalet, 

yaratık vs.) da bir işarettir. 

Kristeva (2004, s. 16-17) iğrenç konusunda dışkı, çöp gibi ölü bedeni de örnek olarak 

verir: Ölüm ile yaşam arasında bir sınır vardır ve insan bedeni “canlılığını bu sınırlardan alır.” Her 

canlı bir gün çürüyüp sınırdan geçecektir. Beden de bir atıktır ve zamanla atıla atıla insanı ölüm 

sınırına yaklaştırır. “Bu atılma atıla atıla bana geriye hiçbir şeyin kalmadığı ve bedenimin 

tamamen sınır ötesine geçtiği, ölüye, cesede dönüştüğü ana kadar devam eder.” “Engellenemeyen 

çürüme, iğrenç ve ölü şey olarak ceset” yaşam sınırını geçmiştir. Ölü bedenle karşı karşıya gelmek 

ise “kişinin kimliğini daha şiddetli bir şekilde altüst eder.” 

Kristeva’nın ceset ve iğrençlik hakkındaki ifadeleri, iğrenç bir nesne olan cesedin nasıl 

tekinsiz bir etki yaratacağını gösterir. Ölüm ile canlı arasındaki sınır ihlali sonucunda cesedin 

canlılık kazanması düşüncesiyle bu tekinsiz etkinin daha da güçlenmesi sağlanabilir. Kristeva, 

insanın her zaman ölümle sınırda olduğunu ve canlı kalmasının bu sınırda tükettiği bedenine 

bağlı olduğunu vurgular. Ölüm sınırında tükenen beden ihtiyarlamakta, yaşam enerjisi 

azalmaktadır. Beden bir atık olarak görülür ve ölüm sınırını geçinceye kadar atılagelmektedir. 

Sınırı geçince yaşam yok olacaktır. Ölü bir ceset, sınırın ötesine geçen bir bedenin atığıdır. Bu 

yüzden iğrenç bir etki uyandırır.  

İğrençliğin benliği sarsan ektisi ölü bedende en üst seviyeye çıkar. Cesedin rahatsızlık 

uyandırması, sadece sınır ihlaliyle canlılık kazanmasına değil; cesedin fiziksel fonksiyonundan 

kaynaklanan yapısına da bağlıdır. Ceset çürümüş, deforme olmuş bir iğrençlik içindedir ve 
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kurgusal metinlerde tekinsiz bir etki meydana getirmek için sıklıkla kullanılır. Ölü beden 

canlılığını yitirerek tahammül ve tahayyülden def edilmiştir. İğrençlik uyandıran bir vaziyette 

bulunması benliği rahatsız etmektedir. 

Cesede karşı son görev onun gömülmesidir. “Bir atık olarak ceset çürümeden dualarla ve 

törenlerle defnedilmelidir. Kültür içerisinde cesedin iğrençlik vericiliğinin giderilmesi bu şekilde 

gerçekleşirken, bedenin ve benliğin huzuru devam etmiş olur” (Ümer, 2017, s. 114). 

Sınır ihlali sonucu cesedin tekrar canlılık kazanması üstesinden geldiğimiz inançların geri 

dönüşü olarak güçlü bir tekinsiz etki doğurur. Ölü bedenler, ruhlar, hayaletler sınır ihlali yaparak 

kurgudaki gerilimi en üst seviyeye taşır. Bunlar üzerindeki tasvirler iğrenme oluşumunu sağlar. 

Böylelikle tekinsizlik ve iğrenmenin oluşturacağı gerilim öznede güçlü bir etki meydana getirir. 

Bu ürperti, tekinsiz metinlerde hissedilir. Aynı izlekler faire tales türündeki metinlerde metnin 

kendi kurallarına göre şekillenerek kendi gerçekliğinde harikulade bir görünüm kazanabilir. 

2.2.2.3. Sıkışma ve Labirent 

TDK’de (1988, s. 1445) “çıkış yeri kolay bulunamayacak kadar karışık koridorları olan 

yapı; içinden çıkılması güç veya imkânsız durum, sorun” şeklinde tanımlanan labirent, gerçek 

anlamda bir mekânı karşılarken mecaz anlamda bireyin iç dünyasını etkileyen bir durumu ifade 

eder.  Her iki anlamda da labirent, sıkışma hissine neden olur. 

Leward’a (1962) göre labirent sözcüğü, her şeyden önce nizamsızlığı, çok boyutluluk ve 

bilinmeyen faktörlerden oluşan rasyonel olmayan bir kâinat düşüncesini ifade etmektedir. 

Labirentin kudreti ise, rasyonel ve pozitivist bir bakış açısıyla labirenti inceleyen kişiyi hayal 

kırıklığına ve şaşkınlığa düşürür. Çok boyutlu bir özellik gösteren labirent, çözülmesi güç bir 

durumdur. Sıkışmışlık hissi onun bu tahmin edilemez ve çözülemez düzensizliğinden gelir. 

Labirentin özünde tekrar eden bir düzensizlik vardır. Bu düzensizlik sürekli kendini yeniler. 

Tekrar kodunun mekânsal yansıması sıkışma ve labirent kodudur. Tekrarın tekinsiz etki 

oluşturabilmesi için gerekli olan şartlar çaresizlik meydana getirebilmesi ve tekrarın içgüdüsel 

meydana gelmesidir. “Rüyalarda da sık sık karşılaşılan bir olgu olan kaybolma sonrası yolun 

tekrar tekrar aynı noktaya çıkması, gösterilen çaba sonrası tekrar aynı yere gelmek çaresizlik 

duygusunu yaratır” (Freud, 2003, s. 144). İstemsiz tekrarlar yüzünden ortaya çıkan çaresizlik 

durumu tekinsiz bir etki oluşturur. Burada tekrar eden ve insanı çaresizliğe iten mekânın 

kendisidir.   

Aynı sokaklarda, koridorlarda dolanarak çıkış arayan birisi için sürekli başladığı noktaya 

ulaşmak labirent izlenimi verir ve bu da kapalılık duygusunu doğurur. Tekrarın yaşandığı mekân 

dışarıya, özgürlüğe karşı kapalıdır. Kapalılık duygusu kurtulma ümidini azaltarak çaresizliği 

artırır. “Kapalı bir dünyada her şey sonsuz bir döngüde kendini tekrarlar” (Suner, 2005, s. 183). 
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Tekrar eden mekânın labirent görünümü, sıkışma hissi uyandırır. Sıkışmak, bedeni ve ruhu tutsak 

alarak kişiyi çaresizliğe iter. 

Kurgusal metinlerdeki koridorların labirentvari yapısı karakterin bilinçaltında gelişen 

olayların kurgusu gibidir. Kapalı mekânlar, kişinin dolaysız olarak ulaşamadığı benliğini derinden 

etkileyen bilinçaltı ile ilişkilidir. Bilinçaltı gibi labirentler de kapalı bir mekândır. Labirentten 

dışarı çıkılması, bilinçaltındakilerin bilince çıkması gibi zorlu bir süreçtir. Labirentte sürekli 

tekrarlar içinde mahzur kalmak, benliğin yolunu kaybetmesi demektir. Bilinçaltında kalan 

istenmeyen düşünceler, travmalar kişiyi sürekli rahatsız eder. İstemsiz tekrar olgusu hem 

labirentte hem de bilinçaltında insanı rahatsız eder. O yüzden labirentten çıkmak, bilinçaltındaki 

yüklerden kurtulmak gerekir. 

Privateer (1983) için labirentler, insanın tecrübelerine dayanan bir metafordur ve insan 

bilincinin sembolüdür. Dolambaçlı ve insanı hayrete düşüren yapısıyla labirentler, umulmadık bir 

görünümdedir. Bunun sebebi bu metaforun, sürekli bir değişim halinde olmasıdır. İnsan aklının 

karmaşıklığı labirentler için de söylenebilir. Bu karmaşık yapı, edebi eserlerde kahramanın 

bilincinin yansıması olarak somut bir mekân halinde kurgulanabilir. 

Kurmaca metinde kahramanın sıkışıp kaldığı, sonsuz bir yalnızlığa açılan tünel, kuyu, evin 

bölümleri, mağara, geçitler vb. gibi mekânlar kurtulma ümidini tüketen tekinsiz mekânlardır. 

Mekânın tekinsiz kılınması, kahramanın bilinçaltının bir yansıması olarak değerlendirilebilir. 

İçinden çıkılamayan durumlar, travmalar kişiyi dışarıya karşı kapalı hale getirebilir. Başkalarının 

girilmesine müsaade edilmeyen sınırlar çizilir. Zamanla girişe kapatılan sınırlar, dışarıya 

çıkılmasına da müsaade etmeyerek kişiyi tutsak alır.  

2.2.2.4. Mekânsal Belirsizlik 

TDK’de (1998, s. 262) “belirsiz olma durumu, belgisizlik, müphemiyet, vuzuhsuzluk” 

anlamlarını içeren belirsizlik, tekinsizin kavram alanına girer. Genellikle; tehlikeli, stres verici ve 

uzak durulması gereken bir durum, varlık ya da mekân şeklinde algılanır. “Belirsizlik o an 

değerlendirilen uyarana ya da uyaranın gelecekteki olası sonuçlarına ilişkin algılanan farklılık 

olarak tanımlanabilir” (Küçükkömür, 2017, s. 332). Bu tanımlamadan belirsizliklerin mevcut 

anlamı silikleştireceği ve gelecekte karşılaşılma ihtimali olan zararlı durumların belirsizlik 

doğuracağı sonucuna ulaşılabilir. 

Kurguda yer alan mekânın gelişen kurgu içinde giderek gerçekliğini yitirmesi, 

belirsizleşmesi buranın tekin bir yer olmadığını gösterir. Zamanla belirsizleşen mekân, 

kahramanların da içinde olduğu bir yerdir. Belirsizliğin ilerlemesi gelecekte kahramanların 

başına tehlikeli durumların gelebileceğine işarettir. İçinde bulunulan mekânın giderek 

belirginliğini yitirmesi, kahramanın kendisini de yok olmakla tehdit eder.  Böylece kahramanın 

mevcut varlığı bir belirsizlik içine düşer. Coraline (2003) romanında bahsi geçen öteki ev, gerçek 
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evin tekinsiz bir yansıması olarak kurguda yer alır. Öteki ev ilerleyen kurgu içinde giderek belirsiz 

bir hal alır ve kurgu içindeki tekinsiz etkinin yükselmesiyle birlikte gerçekliğini kaybeder.   

Kurgusal eserlerde yanılsamalar da mekânı belirsizleştirebilir. Büyüsel, esrarengiz güçler 

sebebiyle mekânda meydana gelen ani değişimler; mekânın tasvirindeki tutarsızlıklar mekânın 

belirsizleşmesine neden olur. Gerçeklik bağlamından kopan bu mekân, kahramanın güvende 

hissettiği dünyadan uzakta tekin olmayan bir yer haline gelir.  

2.2.2.5. Mekânı Tekinsiz Kılan Düşünsel Her Şeye Gücü Yetme 

‘Düşüncelerin erki’ şeklinde de ifade edilebilen tekinsizlik kodu, esrarengizliği ve 

toplumsal hafızayı da içine alan bir ilkedir. Düşüncelerin kişinin yaşamını etkiler hale gelmesi, 

ifadesi güç hadiseleri düşünce gücüyle meydana getirme gibi anlamları içerir.  Düşünsel her şeye 

gücü yetme ilkesi bağlamında değerlendirilen tesadüfler arasında neden-sonuç ilişkisi kurma, 

batıl bir inanç olan göz değmesi (nazar), uğursuzluk, lanet, büyü ve kolektif bilinçdışı ile 

açıklanabilen soyaçekim kavramı gibi olgulardan her biri kişinin ve toplumun düşünsel 

düzleminde yer edinir. Bunlardan uğursuzluk, büyü ve lanet kavramları mekânı tekinsiz kılan bir 

etki meydana getirebilir.  

Uğursuzluk inancı eski zamanlardan kalma batıl bir inançtır. Uğursuz bir kişi, hayvan, 

mekân ya da uğursuz bir nesne buna örnek gösterilebilir. İnsanların bunlarla karşılaşmasıyla 

başlarına olumsuzlukların geleceği düşüncesi uğursuzluğun tanımı olabilir. TDK’de (1988, s. 

2278) uğursuzluk için “bazı olaylarda görülen ve insana kötülük getirdiğine inanılan belirti veya 

bazı nesnelerde var olduğuna inanılan güç, kademsizlik, meymenetsizlik, nuhuset, şeamet, 

şomluk” tanımlamaları yapılır. Uğursuzluğun kaynağı olan varlık, insanlarda korku uyandırarak 

içinde bulunulan mekânı da etkileyen tekinsiz bir görünüm sergiler. Kişi bir mekânda var olur. 

Mekânın uğursuz varlıkları barındırması ya da mekânın kendisinin lanetli olması buradan 

gelebilecek tehlikeye karşı kişiyi temkinli kılar. 

Lanet “Tanrı'nın merhametinden yoksun olma” (TDK, 1988, s. 1453) durumunu ifade 

eden bir kelimedir. Lanete uğrayan kişi, nesne veya mekânlar aynı zamanda uğursuz kabul edilir. 

Ayrıca insanların uğursuz gördüğü varlıklara büyüsel özellikler yüklediği de görülmüştür.  

Kurgusal metinlerde ev, merdiven, ayna, kapı gibi uğursuz mekânlar, bölmeler ve 

nesneler; kuzgun, kara kedi, baykuş, yarasa gibi uğursuz görülen hayvanlar ve 13, 666 gibi 

uğursuzluk atfedilen sayılar mekânı tekinsiz kılan bir etki oluşturmak için kullanılır. Tekinsiz 

metinlerde ev formu ve evin bölümleri, okurda bir etki etki bırakmak için sıklıkla kullanılır. 

Freud’a (2003) göre ev, hem en tanıdık, güvenli olandır hem de içinde sırlar barındırır: hem tekin 

hem de tekinsizdir. Evin bilinçaltını temsil eden kiler, bodrum, çatı arası bölümleri bastırılmış 

olanın saklandığı bilinçdışını, bilerek unutmayı simgeler. Bastırılanın geri gelmesiyle oluşan 

korku ve gerilim bu mekânların karakteristik özelliği haline gelir. Evde yer alan kapı ve ayna 
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nesneleri de gerçeklikten ayrılan bir boşluğu sembolize eder. Ayna oluşturduğu derinlik algısıyla, 

kapı görünemeyen bilinçaltına açılabilecek bir geçit olmasıyla tekin olmayan bir izlenim doğurur. 

Bütün bu tekinsiz etki uyandıracak ev unsurlarının temelinde uğursuzluk düşüncesi yatmaktadır. 

Kutsanmış toprakların üzerine yapılmış ev, Pagan inançlarına uygun olarak kurban etme 

eyleminin gerçekleştiği malikâne, felaket sonrasında insanların can verdiği bir yer üzerine inşa 

edilmiş bir mekân orada yaşayan insanlara uğursuzluk getirir, inancı tarih boyu insanlığın 

damarlarında (toplumsal bilinçte) kendini hissettirmiştir. 

Evin bir nesnesi olan kapı; evden, odadan farklı bir yere açılma ihtimalini hissettirir. 

Odanın kapısı, dolap kapısı ve kapı eşiği tekin olmayan yerlerdir. Kapı eşiğinde oturmanın 

uğursuzluk getireceği inancı, kapı eşiğinin görünmeyen varlıkların mekânı olduğu düşüncesinden 

gelir. Bazı evlere uğursuzluk gelmesin diye kapının girişine çeşitli muskalar asılır. Bu muskalar 

sayesinde kapıdan içeriye kötü ve uğursuz şeylerin giremeyeceğine inanılır. Bu gibi batıl inançlar 

kapıya bir korku nesnesi özelliği katar. Kurgu içerisinde rüzgârın etkisiyle aralanan kapı, yazarın 

ifadeleriyle ürperti oluşturabilir.  

Merdiven evin içerisinde tekin olmayan bir izlenime sahiptir. Merdiven uzun yıllar tanrı 

katına çıkmak için göğe dayanılan bir nesne olarak görülmüş ve ona bir kutsallık atfedilmiştir. 

Mısır piramitleri birbirine dayanmış merdivenler görünümünde göğe uzanır ve bu inancın en 

büyük sembollerini oluşturur. Hz. İsa’nın gerildiği çarmıhtan merdivenle indirilmesi, idam 

edilenlerin idam direklerinden merdivenle indirilmesi ve ölenlerin ruhlarının merdiven altında 

gezindiği inancından dolayı merdiven altından geçmenin uğursuzluk getireceği düşüncesi, 

merdiven nesnesine tekinsiz bir görünüm kazandırmıştır. 

Ev içerinde bir diğer önemli tekinsiz nesne aynadır. Ayna tekinsiz türde önemli bir 

metafordur. Aynadaki derinlik algısı uğursuzluk inancını da beraberinde getirir. Aynaya fazla 

bakmanın uğursuzluk getireceği inancı, aynanın ruhu içine çeken bir nesne olduğu 

düşüncesinden ileri gelir. Ayna içerisine hapsolma, aynadaki yansımanın bağımsız bir görünüm 

kazanması, aynadaki yansımanın yok olması gibi durumlar ayna nesnesine tekinsiz bir görünüm 

kazandırır. Ayna, kapı gibi başka diyarlara açılan bir geçit olarak da tahayyül edilebilir. Canlı 

bedeni ölümlüler diyarına sürükleyebilir. James Ensor “Aynalar, ölümün ve götürdüğü yere açılan 

portallardır” der (Adolphs, 2016, s. 29). Ruhu olmayan varlıkların yani ölülerin, hayaletlerin 

aynada görünmemesi, ayna içerisine hapsolma ve aynadaki kendiliğin canlılık kazanması 

kurgusal metinlerde mekânı tekinsiz kılmak için kullanılır. Bu kullanımlardaki tekinsizlik ayna 

nesnesi ile bütünleşen uğursuzluktan kaynaklanır. 

Uğursuz kabul edilen hayvanlar da (kuzgun, kara kedi, yarasa, baykuş vs.) kurgusal 

metinlerde mekânı tekinsiz kılan varlıklar olarak sıklıkla kullanılır. Kuzgun ve kara kedinin siyah 

renkleri, yarasa ve baykuşun gece ortaya çıkan hayvanlar oluşu bu hayvanların uğursuz 

görülmeleri hakkında ipucu verebilir. Kara olan kötüdür inancı, kara olanın şeytani 
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düşünülmesinden ileri gelir. Edebiyatta, sinemada kötü karakterler siyah resmedilir, veba 

hastalığı “kara ölüm”, gotik edebiyat “kara edebiyat” olarak anılır. Uğursuzluk atfedilen hayvanlar 

da siyahla iç içedir.  

Kara kedi tarihler öncesinde Antik Mısır’da kutsal sayılmış, kedilere zarar verenler ölümle 

cezalandırılmıştır. “Kedinin kutsallığına olan inanç, Mısırlıların Bubates kentindeki kedi simgesi 

olan Bast’a tapmaya kadar dayanır” (Özgör, 2020). Ancak kutsal görülen bu hayvan zamanla 

uğursuz bir görünüm kazanarak tekinsiz eserlerde yerini almıştır. XI. yüzyılda kara kedinin şekil 

değiştirmiş bir cadı olduğu inancı yaygınlaşmıştır. “Carmilla” (Le Fanu, 2011) adlı gotik öyküde 

vampir Carmilla kara kediye dönüşür. Edebiyatta ve sinemada buna benzer kullanımlara çokça 

rastlanır. 

Kuzgun bir haberci olarak sembolize edilir. Özellikle karanlık güçlerin gökyüzünde uçan, 

bilgi toplayan habercisi olarak görülür. Uzun ömürlü olmaları da kuzgunlara esrarengiz bir özellik 

kazandırır. Yarasa ve baykuşlar da gece avlanan hayvanlar olması, karanlığın bu hayvanlara 

tekinsiz bir görünüm kazandırması ve eski batıl inançların etkisi bu hayvanların uğursuz 

görülmesine neden olmuştur. Bu hayvanlar terk edilmiş, ürkütücü yerlerde yaşar. Köpek, 

özellikle siyah köpek, uğursuzluk getirebilecek hayvanlar arasındadır. Antik Çağ’da köpek başlı 

tanrıların varlığına inanılır (Özgör, 2020). Ayrıca köpeğin uğursuzluk doğurması onun soysuz 

olduğu inancından gelir. Köpeklerin ruhları görebildikleri, ölümü sezebildikleri ve bunu uluyarak 

haber verdikleri inancı da onları ölüm olgusuyla yakınlaştırır. Ölümün tekinsizliği, köpeklerin 

uğursuz görülmelerine neden olmuştur.  

Uğursuz kabul edilen, lanetlenmiş ve büyüsel özellikler sergileyen varlıklar bulundukları 

ortamda tekinsiz bir atmosfer oluşturur. Tekinsiz tür metinlerde mekânsal tasvirlerde bu 

varlıklardan yararlanılarak tekinsiz etki güçlendirilir.  

2.2.2.6. Mekânı Tekinsiz Kılan Canlı Cansız Ayrımı ve Ölüme Karşı Olan İnanç 

Cansız varlıkların canlılık kazanması, ölülerin dirilmesi düşünceleri eski zamanlardan 

beri korku unsuru olarak sinemada, tiyatroda, edebiyatta kullanılmıştır. Canlılar ile cansız 

varlıklar arasında bir sınır vardır: Yaşam sınırı. Cansız varlıklara canlılık atfetme düşüncesine 

yatkınlığımız, bu sınırın kesin çizgilerle çizilmediğinin kanıtıdır. Sınır ihlali gerek canlılık kazanan 

nesneleri gerekse yitirdiği hayatı yeniden bulmaya çalışan ölü bedenleri tekinsiz hale getirir. Sınır 

ihlalinin yaşandığı mekânlar; güvenli olmayan, canlıların hayatına yabancı olan varlıklar 

sebebiyle yabancılaşılan bir yer haline gelir.  

Cansız nesnelerin canlandığı bir ev, ölülerin, hayaletlerin ve ruhların kendilerini 

gösterdiği terk edilmiş ürkütücü malikaneler ve ölümün mekânı olan mezarlık kurgusal 

metinlerde tekinsiz bir mekân izlenimi çizer. Bu mekânlarda bulunan varlıklar, canlıları rahatsız 

eder.  
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Freud (2019), tekinsiz etkinin en fazla yaşandığı durumların ölü bedenlerle ya da ölümle 

karşılaşıldığı zamanlar olduğunu belirtir. Ölü beden ya da ruh, kişinin içindeki en büyük korkuyu 

‘ölümü’ çağrıştırır. Sınır ihlali, kişiyi ölüme yakınlaştırır.  

Ölümden sonraki hayatın bilinmezliği, ölüm üzerine çeşitli inançların doğmasına neden 

olmuştur. Bazı inançlara göre ruh ölmez ve ölümlülerin hayatına müdahale edebilir. Yaşadığı ev, 

gömüldüğü mezar ya da tapınak ölünün ruhunun görülebileceği yerlerdir. Canlılar tarafından 

rahatsız edilen ruh, kendi varlığını bu mekânlarda gösterir. 

2.2.2.7. Rahim Düşlemi 

 Aristoteles Physic’te mekân kavramını “ortak mekân” ve “öznel mekân” şeklinde iki 

şekilde ele almıştır.  Bütün bedenlerin yer aldığı mekânı ortak mekân, bedenin varlık bulduğu ilk 

yeri de öznel mekân şeklinde ifade etmiştir (Casey, 1998). İlk yer anne rahmidir ve insanlığın ilk 

mekânıdır. 

“Bazı insanlara göre yanlışlıkla diri diri gömülme düşüncesi, en tekinsiz hadisedir. Ne var 

ki psikanaliz, bu korkunç hayalin yalnızca korkunç hiçbir yanı olmayan başka bir hayalin şekil 

değiştirmiş hali olduğunu, anne rahminde bulunma halinin bir yansıması olduğunu öğretmiştir” 

(Freud, 2019, s. 64). Yine benzer bir şekilde özellikle nevrotik erkeklerde rastlanan bir durum da 

kadınsal organın tekinsiz bir yer olarak hissedilmesidir. Aslında bu tekinsiz yer başlangıçta hiç de 

yabancı olunmayan bir yerin, anne karnındaki ilk güvenli evin, girişidir. “Bu vakada da 

unheimlich, bir zamanlar heimlich yani tanıdık, bilindik olandır. Baştaki “un-“ ön eki de 

bastırmanın işaretidir” (Freud, 2019, s. 65). Rahim düşlemi çocukluk komplekslerindendir ve 

güçlü bir tekinsiz etki uyandırır. Zihinsel gerçekliğe dayanan bu tekinsizlik kodu kurgusal 

eserlerde kapalı ortamların tekinsizliği, dar ve uzun bir koridorun tekinsizliği, canlı canlı mezar 

ve benzeri bir kapalı alanda kalma, güvenli bir alandan tekinsiz bir alana geçilen dar ve uzun bir 

yer şeklinde olabilir.  

Freud doğum travmasını bebeğin yaşadığı ilk travma olarak görür. Rank ise kişinin 

hayatında yaşayacağı çoğu travmayı bebeğin doğum anında yaşadığı ayrılık kaygısına bağlar. 

Bebekler güvenli olan o ilk yuvadan ayrılmak zorunda kalırlar. Gerek anne gerekse bebek için 

fiziksel ve biyolojik olarak zor olan doğum süreci, duygusal anlamda da anne ve bebeği etkiler. 

Rank (2000), anne rahminde geçirdiği rahat bir dönemden sonra uğraş ve girişimi gerektiren 

doğum sonrası koşullara geçişin yeni doğan bebekte dehşet meydana getirdiğini; bu dehşetin en 

sağlıklı bireylerde bile yetişkinlikte devamlı hissedilen birincil kaygının kökeni olduğunu 

belirtmiştir. 

Başlarda güvenli bir yerken daha sonradan tekinsiz bir etkiye bürünen mekânlar, evler 

rahim düşlemi kompleksinin kurgudaki birer yansımasıdır. Çocuğun odası ve odasındaki dolapta 

beliren uzunca bir koridor onu güvenli olan odasından tekinsiz olan başka bir yere götürebilir. 
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Bebeğin güvenli olan anne karnından güvensizliğini hissettiği gerçek dünyaya gelmesi gibi bir 

kanaldan geçme söz konusudur. Bazı doğumlar zor geçebilir ve bebek anne rahminden dünyaya 

geleceği kanalda kalması gerekenden fazla kalıp orada sıkışabilir. Ya da zor bir doğum 

gerçekleşebilir. Bebek için bu durumlar daha önce hiç yaşamadığı acılar olduğundan ilk 

travmalardır. Daha sonraki yaşamında benzer durumlarla karşılaşan çocuğun o ilk travmada 

yaşadığı korku, tekrar ortaya çıkar. Bebeklik dönemi kritik bir dönemdir ve anne karnından 

başlayarak ilk çocukluk evresine kadar olan süreçte karşılaşılan durumlar, bebekler üzerinde 

derin etkiler bırakır. O yüzden çocukluk komplekslerinden kaynaklanan tekinsizlikler animistik 

düşüncelere dayanan tekinsizlik kodlarından daha güçlü bir etkiye sahiptir. 

Bir durum, düşünce ya da varlığın tekinsiz bir görünüm kazanabilmesi için yukarıda bahsi 

geçen kodları gerçeklik ilkesine uygun bir şekilde içermesi gerekir. Bu kodların gerçekten var 

olduğuna inanılmazsa tekinsiz etki meydana çıkmayacaktır. Sıralanan bu tekinsizlik kodlarına 

tekinsiz etki meydana getirebilecek yeni kodlar da eklenebilir.  “Tekinsiz hislerin doğmasının 

etkileri olarak şu âna kadar sözünü ettiklerimizin dışında diğer başka etkenlerin de olduğunu 

kabul etmeye hazırlıklı olmalıyız” (Freud, 2019, s. 68). Freud’un bu düşüncesi tekinsizlik 

kodlarının artırılabileceğine işaret etmektedir. Tüm bu tekinsiz repertuvarına daha fazlası 

eklenebilir. Ancak hemen hepsinin dayanak noktası bunların etkisinin öznenin anlam dünyasında 

yalnız ve çaresiz kalmasına neden olmalarıdır. 

2.3. Kurgudaki Tekinsizlik 

David Mikics (2007, s. 120), kurgu kavramının “Latince ‘kalıba dökmek’ veya ‘bir tasarımı 

şekillendirmek’ ama aynı zamanda ‘sahtesini yapmak, aldatmak, uydurmak’ anlamına gelen 

‘fingere’ kelimesinden türediğini ve Raymond Williams, on dördüncü yüzyılın sonuna kadar 

kurgunun anlamlarından birinin ‘hayal ürünü bir eser’ olduğunu belirttiğini” söyler.  TDK’de 

(2021) ise kurgu kavramı için yapılan tanımlamalardan biri de “gerçek olmayan olay ve 

kahramanlardan oluşan eser” şeklindedir. Meydana getirilen her edebi eser bir, kurgu ürünüdür. 

Her ne kadar hayali bir gerçeklikte oluşturulmuşsa da kendi gerçekliği içinde tutarlı bir yapıdadır.  

Kurmaca metinler, bizim bildiğimiz, duyduğumuz, gördüğümüz insanların, mekânların, 

olayların, duyguların, zamanların benzerlerini sunarlar bize, ancak dış dünya gerçekliği ile 

kurmaca dünya içinde verilmeye çalışılan gerçeklik, temelde birbirlerinden bir hayli uzak iki 

kutbu temsil ederler (Çıkla, 2002, s. 115). Reel dünyadan beslenen kurmaca, tanıdık gelse de bu 

dünyanın sahte bir yansımasıdır.  Ayrıca kurmaca, istek ve arzularımızın şekil değiştirerek gün 

yüzüne çıktığı bir alandır. Bu yönden bastırılmış duyguların etkisiyle meydana gelen tekinsizlikle 

benzerlik gösterir. Her ikisi de temelde benliğin istek ve arzularına dayanır. Kurguda istek ve 

arzular edebi bir dille yeniden oluşturulurken bastırılan her türden dürtü, yeni bir görüntüde geri 

geldiğinde tekinsiz etki meydana getirir. 
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 Reel dünyada karşımıza çıkan tekinsiz durumlar, bu dünyanın yansıması olan kurmacada 

malzeme olarak kullanılabilir. Ancak oluşturacağı etki yazarın amacına göre değişir. Kurmacanın 

yapısı, tekinsiz etkiyi meydana getirmek için hem çok müsaittir hem de bu etkiyi engelleyebilecek 

doğal bir özelliktedir.  

Gerçek hayattaki tekinsizlik ile kurgusal alandaki tekinsizlik arasında farklar mevcuttur. 

Freud, “gerçekten yaşanmış tekinsiz ile yalnızca izlediğimiz ve okuduğumuz tekinsiz arasında 

ayrım yapılmalıdır” diyerek bu farkı vurgular (Freud, 1999, s. 354). Edebi eser, gerçek hayatta 

yaşanılması zor ya da imkânsız durumları okuruna onun bir benzerini oluşturarak sunar. 

Oluşturulan irreel dünya gerçeğine benzese de sonuçta bir kurgudur ve kurgunun beslendiği 

fantastik dünya gerçeklik testine tabi tutulamaz. Bu yüzden tekinsizlik kodları “köklü bir 

değişiklik olmadan kurguda tekinsizliğe aktarılamaz” (Freud, 2019, s. 71). 

Kurmacada anlatılanlar yazar tarafından yeniden şekillendirilmiş gerçeklik parçalarıdır. 

“Yazar gerçek bir olayı kurgu dünyasına soktuğunda, ister istemez gerçek olay bir nüve olarak 

kalsa da olay çeşitli yönleriyle değişime uğrar, bozulur, abartılır ve yeniden yapılandırılır” 

(Göktürk, 2000, s. 77). Etkisini fanteziden alan bu yeni kurmaca dünya, reel dünyayı temsilde kısır 

kalabileceği gibi fantezinin zenginliğini reel dünyaya da yansıtabilir.  

Yazarın yarattığı fantastik gerçeklik içerisinde verilen tekinsizlik kodları, kimi eserlerde 

tekinsiz etki oluşturmaz. Ancak yazar irreel dünyayı reel dünyaya yakınlaştırırsa tekinsizlik 

kodlarını gerçek dünyadaki etkisini bozmadan esere yansıtabilir. Böylelikle tekinsiz etkiyi 

oluşturma olanağı kurgusal metinlerde artar. Tekinsizlik, “karakterini yalnızca yaşantıda değil 

maddi gerçekliğin bir kısmı korunduğu sürece kurguda da sürdürür fakat kurgu, rastlantısal ve 

yapay bir olay örgüsüne sahipse, bu karakterini kaybetmesi olasıdır” (Freud, 2019, s. 74). 

Kurmacada sebep-sonuç ilişkilerinin dikkatli kurulmaması, inandırıcılığı zedeler. Bu da tekinsiz 

bir etkinin meydana gelmesini engeller. 

Kurgu ile gerçeğin sınırı belirsizleştiğinde kurgulanan dünya reel dünyaya yaklaşır. Kurgu 

“dış dünyanın roman dünyasına girmesini sağlayarak kurgu ile gerçeklik arasındaki ayırımı bozar 

ve böyle olunca üst-kurgu, kurgunun diğer tarafının da var olduğunu, yani kurgusal dünyanın da 

gerçek dünyaya izinsiz girdiğini daha ustaca ortaya çıkarır” (Nicol, 2009, s. 39). Böylece tekinsiz 

bir metinde geçen ürkütücü olaylar, sınır ihlali ile gerçek dünyayı (okurun dünyasını) 

etkileyebilir.  

Tekinsizlik; edebiyatta gerçekte olduğundan daha yaratıcı bir alana sahiptir. Kurgusal 

eserler, tekinsizliği tamamen içine alarak gerçek hayatta hiç rastlanmayacak başka bir noktaya 

taşıyabilir. “Kurguda gerçek hayattakinden daha çok tekinsiz etki yaratacak araç vardır” (Freud, 

2019, s. 71).  

“Roman, etrafımızda gördüğümüz kişileri, mekânları veya olayları öyle bir çarpıcı şekilde 

anlatabilir ki ayrıntıların ve çağrışımların zenginliği okuru büyüler. Edebi zevke gark eder. … 
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Nesnel gerçeklikle bire bir temas edilse bile oluşacak algı romanın yerini tutamaz” (Edman, 1977, 

s. 71). Çünkü reel yaratılar kurguda hayal dünyasının gizil gücünde daha etkili bir görünümde 

yeniden üretilir.  Oluşturulan gerçeklikteki sınırlamaların az oluşu onun etki alanını genişletir. 

Freud, sanat eserinin izleyiciye bir düşlem sahnesi sunduğunu, böylelikle karakter ile 

özdeşleşme sağlanarak hazzın meydana geldiğini yazmıştır (Freud, 1999, s. 114). Eserdeki 

kahramanla özdeşim kuran okur, gerçek hayatta yaşayamayacağı deneyimlere kurmacada 

ulaşabilir. Düşüncelerin büyüsel gerçekleşimi, esrarengiz inançların kendini göstemesi gibi 

tekinsiz durumlar karakterle özdeşim kuran okurun güvenli düyasını sarsabilir. Gerçek hayatta 

aralarında bağlantı kurulamayan tesadüfler, kurguda belirli bir mantıkta kabul görebilir. 

Dolayısıyla kurmaca dünyadaki gerçeklik bazen nesnel gerçeklikten daha çok neden-sonuç ilişkisi 

üzerine dayandırılabilir (Karataş, 2001).   

Halk arasında Alkarası ya da Albastı olarak bilinen doğum yapmış kadınları rahatsız eden 

bir cadı benzeri varlıktan söz edilir. Albastı, farklı toplumlarda dini bir inanıştır. Doğumdan sonra 

annede görülen ve tıpta lohusalık sendromu olarak kabul edilen bu durum, halkın inancına göre 

dişi bir cinin anne ve bebeğine musallat olmasıdır (Eser ve Kılıç, 2018). Gerçekliği halkın dilinde 

olan bu yaratık, doğum yapan kadınlar için bir korku unsurudur. Ancak gerçek hayatta Albastı ile 

karşı karşıya gelmek kurgusal anlatılarda olduğundan daha güçtür. Varlığına inanılan ama henüz 

bir karşılaşma gerçekleşmemiş Albastı, edebi eserlerde kolayca kişinin karşısına çıkabilir. Halk 

arasında anlatılagelen korku unsuru kurmaca da olsa bir gerçeklikte kişinin karşısına çıkar. 

Böylelikle Albastının tasviri, gerçek hayatta anlatılanlardan daha güçlü bir etki meydana 

getirebilir.  Bunun da şartı ürkütücü varlıkların kurgusal gerçeklikten çıkıp reel dünyaya 

yakınlaşmasıdır. “Bu varlıklar kendi yazınsal gerçeklik kurgularının dışına çıkmadıkları sürece, 

tekinsizlik hissi bırakma ihtimallerini kaybederler” (Freud, 2019, s. 72).  

Yazar kimi zaman oluşturduğu kurgunun etkisini artırmak için okuru yönlendirir. 

Eserinde kurguladığı gerçeklikten sıradan gerçekliğin dünyasına dönüyormuş gibi yaptığında 

gerçek hayatta tekinsiz etki oluşturacak kodların hikâyesinde de var olduğunu ve tekinsizlik hissi 

oluşturacağını kabul eder. Tekinsizlik hissini gerçekle ilişkilendirdikten sonra gerçek hayatta 

meydana gelme ihtimali düşük olaylara yer vererek gerçekte olabileceğinden daha güçlü bir etki 

yaratır. Freud, yazarın bu kurgusal gerçeklikle tekinsizlik oluşturma gücünün bir aldatmaya 

dayandığını belirtir. “Yazar görünüşte üstesinden geldiğimiz batıl inançları tekrar açığa çıkarmayı 

dener, bize asıl gerçeği vereceği sözünü vererek aldatır ve ardından çizgiyi aşar” (Freud, 2019, s. 

73). Bu aşamadan sonra yazarın kurguları okuyucuda gerçeklere verilen tepkilerin benzeri 

düzeye ulaşır. Bunun bir tuzak olduğunu keşfedene kadar bu durum devam eder. Okuyucu tuzağı 

fark ettiğinde de zaten yazar amacına ulaşmış olur: Okurların düşüncelerini yönlendirerek 

istediği etkiyi oluşturmuştur.  
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Yazarın okuyucuyu yönlendirdiği bir diğer yöntem de “Üzerine yazdığı dünyanın zeminini 

oluşturan varsayımların kusursuz doğasına ilişkin bizi uzun bir süre merakta bırakabilir veya 

sonuca ilişkin kesin bir bilgi vermekten ustalıkla kaçınabilir” (Freud, 2019, s. 74). Bunu yaparken 

de okuyucunun zihninde sorular oluşturur ancak okuyucu bu belli belirsiz soruların peşine 

düşmek yerine yazarın yönlendirdiği yolda ilerler. Böylelikle eser boyu devam eden bir belirsizlik 

ve merak durumu ortaya çıkar ve bu da tekinsizlik oluşturur. Yazarın oluşturacağı bu türden 

yönlendirmeler “Kurguda gerçek hayattakinden daha çok tekinsiz etki yaratacak araç vardır” 

önermesini doğrular. Bu durum kurgusal metinlerin fantezideki özgürlüğüyle ve yazarın kurgusal 

gerçekliği maddi gerçekliğe yaklaştırabilme kabiliyetiyle sağlanır. 

Tekinsiz kodların yer aldığı kimi metinlerde yazar, okuru hiç de tekin olmayan durumlara 

yönlendirerek tekinsizlikten uzak bir metin okunmasına neden olabilir. Farklı iki yazar ölülerin 

geri dönüşünü ele alırken ilk yazar, her an bir ölüyle karşılaşacakmış izlenimiyle tekinsiz etkiyi 

oluştururken diğer yazar, ölülerin dönüşünden çok olayda geçen komik unsurlara ya da farklı 

duygulara dikkat çekebilir. İkinci yazarın kurgusu okurlara hiç de tekinsiz gelmez. Masallar ikinci 

yazarın kurgusuna örnektir. Masallarda her ne kadar tekinsiz kodlar bulunsa da yazar göstermek 

istediği farklı durumlara yoğunlaştığı için tekinsizlik oluşmaz. “Masallarda korku hissi 

(dolayısıyla tekinsizlik hissi de dâhil) tamamen göz ardı edilir. Bu durumu anlıyor ve bu yüzden, 

bu tarz hislerin oluşabileceği anlarda masallarda bulduğumuz olanakları görmezden geliyoruz” 

(Freud, 2019, s. 76). Masal diyarı, reel dünya ile bağlantısı olmayan bir yerdir. Buradaki tüm 

olağanüstülükler oluşturulan dünyanın bir gereğidir ve tekinsiz bir etki oluşturacak değildir.  

2.4. Tekinsiz Etkiyi Zayıflatan Kodlar 

Tekinsiz; güvenilir olmayan, muammalı bir durumu ifade eder ve ürkütücü bir etkiye 

sebep olur. Tekinsiz etki bazen komik ve rüya olgularıyla zayıflatılır. Komik, tekinsiz etkinin 

ciddiyetini bozarak ürperti yerine gülme tepkisine neden olur. Tüyler ürperten ölü bir bedenle 

karşılaşmak kişiyi korkutur. Canlanan cesedin arkasında bir sopayla hareket etmesi, ona 

oyuncak-kukla özelliği verir. Böylelikle korku unsurunun ciddiyetsiz hale gelmesi, gülme 

tepkisini meydana getirir.  

Rüyaların irreel düzlemde oluştuğunu bilmek, içinde yaşanılan tekinsiz hadiselerin 

etkisini azaltır. Tekinsiz etki, olayların gerçek olduğunu düşünmekle ortaya çıkar. Kurgusal bir 

metinde anlatılan korkunç bir olay, kahramanın uykudan uyanmasıyla son buluyorsa ilk başta 

gösterilen korkma tepkisi devam etmez. Anlatılanların rüya olduğunu bilmek tekinsiz durumun 

bu özelliğini yitirmesine neden olur.  

2.4.1. Tekinsiz Etkiyi Zayıflatan Komik 

TDK’de (1988, s. 1349) komik “gülme duygusu uyandıran, güldürücü, gülünç” 

anlamındadır. Gülme ise “insanın, hoşuna veya tuhafına giden olaylar, durumlar karşısında, 
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genellikle sesli bir biçimde duygusunu açığa vurmak; mutlu, sevinçli zaman geçirmek, eğlenmek, 

hoşça vakit geçirmek ve gülmek; biriyle alay etmek” anlamlarına gelmektedir. 

Arthur Koestler’e (1997, s. 6-7) gülmeyi “tepke” kavramıyla ifade eder. Tepke kavramı, 

kendiliğinden, hemen meydana gelen kalıp davranışlardır. Gülme de kendiliğinden oluşan, soluk 

değişimlerine yüz kaslarının kasılmalarının eşlik ettiği bir tepkedir. Bu tepke kişiyi geçici bir süre 

baskılardan kurtarıp rahatlatır. O halde gülme eylemi görme ve işitme duyularıyla algılanan, 

fizyolojik ve psikolojik yönleri bulunan bir tepkidir.  

Voltaire gülmeden bahsederken “insan ağlayan ve gülen tek hayvandır. Yalnızca bizi üzen 

şeylere ağladığımız gibi sadece bizi neşelendiren şeylere güleriz. Münazaracılar bu gülüşün 

kibirden doğduğunu, güldüğümüz kişiden daha üstün olduğumuza inandığımızı iddia ettiler” 

(Smadja, 2013, s. 30) diyerek gülme üzerine yapılan tartışmalar sonucu gülmenin sebebine atıfta 

bulunmuştur.  

Gülmenin ne olduğu, niçin meydana geldiğinin bilinmesiyle anlaşılır. Gülmenin sebebi 

araştırılırken birtakım gülme kuramları oluşturulmuştur. “Üstünlük, Rahatlama ve Uyumsuzluk” 

en bilinen gülme kuramlarıdır (Usta, 2005). Tarih boyunca çok sayıda gülme teorisi 

oluşturulmuştur. Gülmenin sebebini öğrenmek, tekinsizliği nasıl etkilediğinin anlaşılmasını 

sağlar. Gülmenin tekinsizliğe etkisi gülme kuramları çerçevesinde değerlendirilmiştir. 

2.4.1.1. Üstünlük Kuramı ve Tekinsizlik 

Üstünlük kuramında mizah durumunda meydana gelen gülme tepkisinin sebebi üstünlük 

duygusuna dayandırılır. (Durbilmez, 2019, s. 169). Zekâ ve algı bakımından diğer insanları geçme 

çabasıyla oluşan mizah ürünlerinde üstünlük duygusu belirgindir. Üstün olduğunu düşünen insan 

kendini üstün gördüğü diğer bireylerin yaptıklarını gülünç bulur. Monro’ya (1988) göre 

güldüğümüz kişiler dezavantajlıdır, eksikleri vardır ve bahtsızlık yaşamaktadır. Kişinin kendini 

başkalarından üstün görme çabası ve bu uğraş sonucu gülünç bir duruma düşmesi gibi örnekler 

üstünlük kuramıyla ifade edilebilir.  

Üstünlük tezini ortaya atan Hobbes’e göre insanlar birbiriyle sürekli bir savaş içindedir 

(Paulos, 1996). Hayatta kalabilmek, güçlü olmayı gerektirir. Kavgayı kazananın yüzü güler. Çünkü 

gülme, insanın kendini kutlama ve bir başkasından ya da önceki durumundan daha iyi görme 

duygusunun yansımasıdır (Morreell, 1997, s. 10-11). Kazanmak gücü gösterir, güç de gülme 

tepkisine yol açar. Tekinsizlik ise korku unsuru karşısında güçsüzlük ve çaresizliği meydana 

getirir. Tekinsiz bir duruma yüklenen güldürü unsuru, ondan daha güçlü bir konuma gelindiğini 

gösterir. Ortaya çıkan gülme, insanın kendini kutlama tepkisidir. Böylece gülme sayesinde 

tekinsizliğin güçsüzlük duygusundan uzaklaşılır. Güçlü konuma gelen öznede tekinsiz etki 

zayıflar. 
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Issız ve karanlık bir mekânda ortaya çıkan ölü benden korkutucur. Ölü bedenden 

korkmak; ölümün bilinmezliğinden, ölü bedenden gelebilecek zarardan kaynaklanır. Bilinmezlik 

ve zarar da güçsüzlük hissine neden olur. Gerilim anında ölü bedenin sokakta yürürken ayağı 

takılarak çamura düştüğünü ve üzerindeki kıyafetin bu sebepten kirlendiğini, ölü bedenin üstü 

kirlendiği için annesi tarafından azarlanacağını düşünmek gülme tepkisine neden olur. Ölü 

bedene yüklenen gülme, ona karşı kazanılan zaferin yansımasıdır. Tekinsiz varlığın gülünç 

duruma düşmesi üstünlük kuramına göre o varlıktan daha güçlü bir konuma gelindiğini gösterir. 

Tekinsiz etkideki güçsüzlük ve çaresizlik hissi böylelikle tersine döner.  

2.4.1.2. Uyumsuzluk (Aykırılık) Kuramı ve Tekinsizlik 

Morreel (1997, s. 3) uyumsuzluk kuramını “Umulmadık, mantıksız ya da şöyle ya da böyle 

uygunsuz olan bir şeye karşı gösterilen zihinsel bir tepki” olarak tanımlar. Ayrıca bu kuram gülme 

teorileri içinde en çok kabul gören kuramdır (Usta, s. 2005). Uyumsuzluk kuramına göre bir 

gülmece metninde olay akışı, dinleyen ya da okuyanları olayların sonu ile ilgili bir beklenti içine 

sokar. Beklenilenin dışında gelişen olaylar insanları şaşırtır. Sonuç umulanın tersi olunca gülme 

tepkisi meydana gelir (Özünlü, 1999). 

Uyuşmazlıkların kişileri güldürdüğüne değinen ilk düşünür, Aristo’dur. Aristo, 

dinleyiciler arasında belli bir beklenti yaratıp sonra da onları beklenmedik bir şeyle vurmanın, 

bir konuşmacı için iyi bir güldürme yolu olduğuna dikkat çeker (Uslu, 2005). Bu kuramdaki 

“beklenmedik son” tekinsiz türdeki “beklenilen son”un yerini alarak tekinsiz etki zayıflatılır. 

Tekinsiz kurgu, kişiyi ürkütücü, korkunç bir olaya hazırlar. Bu sebepten gerilim ve kaygı meydana 

gelir. Beklenilen ürkütücü son yerine gerçekleşen tekinsizliğe aykırı durum gülmeye sebep olur.  

Cadının Sadık Yardımcısı (Servi, 2019) öyküsünde geceleri odada canlanan hikayeler 

Yazgı’yı dehşete düşürür. Yazgı eline geçen lanetli kitabı okuduğunda gece yarısı anlatılan olaylar 

odasında canlanır. Lanetten kurtulması için kitabın tamamını bitirmesi gerekir. Kitapta geçen 

hikayelerden biri “Demir Şövalye ve Üç Başlı Ejderha”dır. Yazgı bu başlığı okuyunca ejderhaya 

karşı kullanmak için küçük bir su tabancası alır. Su tabancasının ateşe karşı kullanılması 

mantıklıdır. Ancak ürkütücü bir şekilde canlanan Ejderhaya karşı bu tabancayı kullanmak bir 

uyumsuzluk doğurur. Yazgı’nın küçük bir su tabancası hazır etmesi okur için beklenmedik bir 

sondur ve gülmeye sebep olur. Böylelikle tekinsiz etki zayıflar. 

2.4.1.3. Rahatlama Kuramı ve Tekinsizlik 

Rahatlama kuramına göre gülme, herhangi bir nedenle insanın içinde biriken sinirsel 

enerjinin boşalmasıyla oluşur (Usta 2005). İnsan gülerek birikmiş olan gereksiz enerjiden 

kurtulur ve rahatlar. Smadja (2013, s. 40), rahatlama teorisini şöyle açıklar: “Yoğun ruhsal 

durumdan daha az yoğun olan bir başkasına aniden geçilmesinin, diğer bir deyişle ani ve düşey 

bir terslik yaratan olayın ya da durumun ardından gülme meydana gelecektir.”  
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“Rahatlama kuramına göre olumsuz bir duygudan olumlu bir duyguya geçiş süresince 

duygusal değişiklikler yaşanır” (Recepoğlu, 2011, s. 64). Tekinsizlik olumsuz ve yoğun bir etki 

meydana getirir. Rahatlama kuramına göre tekinsizlik devam ederken daha az yoğun ve olumlu 

bir duyguya geçildiğinde gülme meydana gelecektir. Böylelikle tekinsiz etki belirli bir süreliğine 

zayıflayacak, kişi gülme tepkisi ile rahatlayacaktır. 

Karanlık bir tüneldeki iki kişi, ürkütücü varlıklarla karşılaşma tehlikesi içinde ilerler. Bir 

merdivenle yukarı çıkılır. Merdivene ikinci sırada tırmanan kişi geride kalmanın tedirginliğini 

yaşar. Ancak o esnada kendisinden önce merdivene tırmanan arkadaşının yırtılan pantolonunu 

görmesi, onun içinde biriken yoğun korku hissinin bir anda kahkaha ile boşalmasına neden olur. 

Böylelikle o kişi sinirsel enerjinin boşalmasıyla rahatlamış olur.  

Yukarıda bahsi geçen gülme kuramları, tüm gülme durumlarını açıklamada yetersiz 

kalacaktır. “Mizahın izahı olarak ortaya çıkan kuramların hiçbiri gülmenin bütün yönlerini 

açıklamaya yetmez” (Durbilmez, 2019, s. 169). Bu nedenle gülmenin tekinsizliğe etkisi burada 

bahsedilmeyen, henüz literatüre girmemiş farklı gülme teorileri ile de açıklanabilir. Gülmenin 

tekinsiz etkiyi zayıflatma durumu, anlık bir durumdur. Gülünç durum bittiğinde tekinsiz kurgu, 

yine devam eder.  

Gülme, korku karşısında kalan bireyi korkudan uzaklaştırır. Freud “mizahın özünün, 

insanı kendini durumun doğal olarak ortaya çıkaracağı duygulardan koruması ve bu tür duygu 

anlatımı olasılıklarını bir jestle savuşturması olduğuna kuşku yoktur” demiştir (Freud, 1999, s. 

408). Gerilim içinde kalan kişinin duygu yoğunluğu, gülme tepkisiyle boşaltılır.   

Tekinsizlik ve komik arasında benzerlikler mevcuttur. Her iki kavram da çocukluk 

dönemine bağlanabilir. Freud (1996), şakaları, esprileri, oyunları ve mizahı, bilinçaltının 

etkilerinin kendini açığa vurduğu durumlar olarak görmüştür. Bu durumlar Freud’a göre 

“bastırılmışın geri dönme çabası”, “yitirileni yeniden elde etmenin yöntemi”dir; komik olan, 

kişinin çocukluk evresine dönüşü, “düşünce ve sözcüklerle oynamanın verdiği eski hazzı” yeniden 

yaşamasıdır (Gürbilek, 1997, s. 120). Bastırılanın geri dönüşü kimi zaman tekinsiz bir etki 

uyandırırken kimi zamansa (komikte olduğu gibi) geçmişe olan özlemi dile getirir. Tekinsizliğin 

ve komedinin kesiştiği bu nokta hem güvenli hem de güvensiz bir izlenim verir. Çocuklukta 

duyulan o ilk hazzın tekerrürü olan komik, tekinsiz etkiyi zayıflatarak benzer bir yoldan farklı 

etkilerin doğmasını sağlayabilir.  

Alenka Zupancic (2011, s. 63-64), komedi ve tekinsizliği “estetik görüngüler olarak, 

hiçliğin (nothing) iki farklı konumlandırılışı” olarak görür. Zupancic, bu iki kavramı hiçlikle ilişkisi 

bağlamında birbirine benzetmiştir. Tekinsiz etkiye neden olan şey bastırılanın, bilinmeyenin, 

görünmeyenin kişinin karşısına çıkmasıdır. Yani ortada yokken meydana gelendir, ‘hiç’ olandır. 

Komedi de hiçliği ciddiye alarak onu görünür duruma getirir. “Hiçlik bir eksik olarak komedide 

görünür”. Komedi ve hiçlik arasındaki bu ilgi, Zupancic’in kitabında verdiği örnek ile daha iyi 
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anlaşılabilir “Adamın biri bir restorana girer ve garsona şöyle der: Kremasız kahve lütfen. Garson 

yanıt verir: Affedersiniz efendim, kremamız kalmamış, sütsüz olsa olur mu?”  Bu örnekte hiçliğin 

ifadesi mevcut olan nesneyle(süt) ilişkilendirilerek mizahi bir söyleme bürünmüştür. Kremanın 

olmayışı sütsüz bir kahve önermeyi şart koşmaz. Sade bir kahve istemenin hiçlikle 

ilişkilendirilmesi ve yokluğun hissedilmemesi için bir başka nesnenin konuya dâhil edilmesiyle 

mantık hiçle bir imtihana tabi tutulmuştur. Bu örnekte de görüldüğü gibi komedi hiçliğin görünür 

olma çabasındadır. Olmayan bir şeyin varlığını düşünmek yani hiçliğin belirerek bir nesneye 

tutulması (süt örneğinde olduğu gibi), bastırılanın geri gelmesine benzemektedir. Bu da komedi 

ve tekinsizlik arasındaki analojik benzerliği gösterir. 

Tekinsiz ve komedi yapısal açıdan da birbirine benzerdir. Tekinsizlik kodları olan sınır 

ihlali ile kurmacanın canlanması, tekrar ve ikiz figürü komik için birer malzeme olabilir.  

Sınır ihlali ile canlılık kazanma kodu “bir oyun ya da bir numara olarak başlayan şeyin, 

üstünlüğü ele geçirip gerçekte işler hale gelişi” şeklinde gülme tepkisini ortaya çıkarabilir 

(Zupancic, 2011, s. 67). Aynı zamanda gerçek ile kurmaca arasındaki deneyimlenenin kurmaca 

olduğu bilinirken gerçek ile kurmaca arasındaki sınır ihlali sonucu kurmacanın gerçeğin yerine 

geçmesi, huzursuzluk meydana getirir. Sınır ihlali, komik ve tekinsizliğin kullandığı ortak bir 

koddur. 

Sakarlıkların tekrarlanması ya da aynı engelle sürekli karşılaşılması sonucu oluşan komik 

hal tekrara örnektir. İkiz figürüne; yerini almaya çalışan ikizine karşı kendisinin gerçek olduğunu 

kanıtlama çabasına giren asıl karakterin gülünç durum örnek verilebilir.  Birer tekinsizlik kodu 

olan tekrar ve ikiz figürü, komedinin de kullanım alanına girer. Tekinsizlik ve komik arasındaki 

benzerlikler ve komiğin tekinsizliğe etkisi, her iki kavramın aynı metin içerisinde yer 

edinebileceğini örnekleriyle göstermektedir. 

2.4.2. Tekinsiz Etkiyi Zayıflatan Rüya OIgusu 

Rüya, kişinin uyku halinde gördüğü, psikolojik ve fizyolojik özellikleri bulunan bir 

olgudur. Rüyada ruh özgürleşir ve sınırlar ortadan kalkar. Reel dünyada imkânsız görünen şeyler, 

burada normal karşılanır. Bilicin pasif kalması rüyaların gerçekliğinin sorgulanmasını engeller. 

Kişi uyanıncaya ya da derin rüya evresinden çıkıncaya kadar rüyalarının gerçek olduğunu 

düşünür. Böylelikle rüyalara verdiği duygu tepkileri de gerçek olaylara verdiği tepkilere benzer. 

Ancak uykudan uyanıldığında bilinç aktif hale geldiği için rüyada görülenler (gerçekliğine dair bir 

belirti yoksa) yadırganır. 

Bergman, edebiyatta, sinemada ve oyunlarda yer alan rüyalardan, hayallerden ve 

hayaletlerden şüphe ettiğini söyler (Bornstein, 2011, s. 171; akt. Çiçek, 2013). Sanatsal yapıtlarda 

yer alan rüyalar, kurgu bozucu bir etki meydana getirir. Kurmacada anlatılanların gerçeklik 

problemi meydana getirdiği etkiyi de zayıflatır.  
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Kurmaca eserde rüya gören kahraman bir yanılsama içindedir. Gördüklerini gerçek sanır. 

Okur için de aynı yanılsama söz konusudur. Bu rüyalardan uyanmak, gerçek dünyaya geri 

dönmek demektir. Rüyanın dünyasıyla gerçek dünya karşılaştığında yanılsamalar da sona erer. 

(Bornstein, 2011, s. 154; akt. Çiçek, 2013). Böylelikle rüyada ne türden tekinsizlik olursa olsun 

bunun yanılsama olduğunu öğrenmek tekinsiz etkinin devamlılığını zedeler. 

Kurmaca eserler, gerçek hayattan beslenebileceği gibi olağanüstü olanaklara da sahiptir. 

Kurmacada anlatılanların, bir kandırmaca olduğuna inanılabileceği gibi metindeki karakterle 

özdeşim kurularak kurgunun reel dünyaya tesiri de sağlanabilir. Ancak kurguda anlatılanların bir 

rüya olduğu, kahramanın kanepede uyanmasıyla anlaşılırsa kurgu gerçeklik imtihanını geçemez.  

Gerçeklik algısı tekinsiz etkinin oluşabilmesi için önemlidir. Kurguda anlatılanların rüya 

olduğunu öğrenmek, gerçeklikle birlikte tekinsizliği de etkiler. Kurguda görülen rüya, her ne 

kadar korkunç olsa da gerçeklerden izler taşımıyorsa (haber verici rüya değilse) ya da rüyanın 

duygu yoğunluğu benliği derinden etkilemediyse (dehşet veren rüya örneği değilse) 

uyanıldığında tekinsiz etkiyi devam ettiremez. Rüyanın devamlılığı problemi, tekinsiz etkinin 

zayıflamasına neden olur. 

Tekinsiz eserlerde hem tekinsiz etki oluşturabilen hem de tekinsizliği zayıflatan rüya 

olgusu; bu tür eserlerde sıkça kullanılan, kahramanın bilinçaltı hakkında bilgiler içeren önemli 

bir koddur.  

2.5. Çocuk ve Gençlik Edebiyatında Tekinsiz Tür 

Bilinmeyen, yabancı olunan anlamlarına gelen ve bu sebepten kişide rahatsızlık 

uyandıran tekinsiz kavramı, ilk olarak 19. yüzyılın ilk yarısında Alman filozof Friedrich Wilhelm 

Joseph Schelling’in “Mitolojinin Felsefesi” adlı kitabında kullanılmıştır. Tekinsiz kavramının 

psikanalizin çalışma alanına girmesi 20. yüzyılı bulur. Freud’un E. T. A. Hoffmann’ın 1816’da 

yayınlanan “Kum Adam” (Sandman) adlı hikayesini tekinsiz kavramı bağlamında 

değerlendirilmesi, bu kavramı edebiyat sınırlarına sokar. Jentsch, 1906’da yazdığı “Tekinsizin 

Psikolojisi” (Zur Psychologie des Unheimlichen) adlı makalesinde yabancı ve yeni olanın kişide 

huzursuzluk meydana getirmesini “belirsizlik” ile ilişkilendirmiş ve bunu “unheimlich” kelimesi 

ile ifade etmiştir. Freud ise Jentsh’in zihinsel belirsizlik kavramı ile sınırlandırdığı tekinsiz 

kavramını çocukluk komplekslerine ve üstesinden gelinen animistik düşüncelere dayandırarak 

daha geniş bir yelpazede ele almıştır. Freud 2019’da korkuların kaynağı olarak gördüğü tekinsiz 

kavramını “Tekinsiz” (Das Unheimliche) adlı makalesinde “Kum Adam” hikayesiyle psikanalitik 

çerçevede incelemiştir. Türkçeye “tekinsiz” olarak çevrilen bu kavram edebiyat, sanat, sinema 

gibi farklı alanlarda inceleme konusu olmuştur.  

Freud’a (2019) göre tekinsiz kavramı korkuların kaynağıdır. Tekinsiz durum karşısında 

kaygı, korku, dehşet gibi farklı duygular ortaya çıkmaktadır. Geleneksel edebiyatta korku içerikli 
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metinler “Korku Edebiyatı”, “Yeraltı Edebiyatı”, “Kara Edebiyat” gibi isimlerle anılmıştır. Sadece 

korkunun değil; kaygı, dehşet gibi duyguların da çıkış noktası olan “tekinsiz” kavramı, bu 

içerikteki tüm eserlerin genel çatısını oluşturur. 

Batı edebiyatında ve Türk edebiyatında kaleme alınan korku içerikli eserler tekinsiz tür 

kapsamında değerlendirilebilir. Tekinsiz kavramı ile ifadenin henüz gerçekleşmediği dönemlerde 

yazılan “korku” kavramıyla özdeşleştirilen eserler, tekinsiz türün tarihsel gelişimini de 

yansıtmaktadır. Türk çocuk edebiyatı ürünlerinin tekinsiz tür açısından değerlendirildiği bu 

çalışmada tekinsiz türün tarihsel gelişimi çocuk edebiyatı açısından incelenmiştir. 

“Gerek konu seçimi gerekse kullanılan dilin seçimi açısından çocuklar için yapılan bir 

edebiyat söz konusudur” (Erdoğan, 1989, s. 11). Dünya edebiyatında ve Türk edebiyatında farklı 

zamanlarda gelişim gösteren çocuk ve gençlik edebiyatı, sosyal, siyasal, kültürel olay ve 

düşüncelerin etkisiyle şekillenmiştir.  

Oğuzkan (1981, s. 2-3) çocuk edebiyatını, “usta yazarlarca, özellikle çocuklar için yazılmış 

olan ve üstün sanat nitelikleri taşıyan yapıtlardan oluşan yazın; çocukların yararlanabileceği her 

türlü yayını kapsayan bir yazın alanı” şeklinde tanımlar. Dilidüzgün’e (2018, s. 19) göre çocuk 

yazını “okul öncesi zaman dilimi ile çocuğun ergenliğe ulaştığı döneme kadar olan bir zaman 

dilimini kapsamaktadır.” Gençlik yazını ise “gençliğin alımlama koşullarını, beklentilerini, belli bir 

ölçünün dışında zorlamayan, zorlamadığı için de ‘zevk’ veren, severek okunan kitaplardır” (Sayın, 

1987; akt. Dilidüzgün, 2018) ve sınırları çocuk yazını kadar belirgin değildir.  

Çocuk edebiyatının Batı’daki gelişimi 18. yüzyılda matbaanın icadıyla farklı bir boyut 

kazanmıştır (Sınar 2007, s. 38). Zamanla bir sektör haline gelen çocuk ve gençlik yazınının 

ilerlemesinde pedagojik araştırmalar etkili olmuştur. Türk edebiyatında, çocuğun yer aldığı 

eserler İslamiyet öncesine dayansa da bu eserler çocuklar için kaleme alınmış değildir. Tanzimat 

dönemiyle birlikte çocuğun farkına varılmaya başlanmış (Sınar, 2007, s. 55) ve edebiyatımıza 

yeni giren türlerde çocuklar için eserler verilmeye başlanmıştır.  1950’lerden günümüze Türk 

çocuk yazını ilerleme kaydetmiş, bu alana katkı sağlayan yazarların sayısında da artış olmuştur.  

Çalışmanın temel konusu olan çocuk edebiyatındaki tekinsiz tür, tarih içerisinde gelişim 

gösteren korku edebiyatını da içine alan genel bir başlıktır. Korku ifadesi TDK’de (1988, s. 1363) 

“bir tehlike veya tehlike düşüncesi karşısında duyulan kaygı, üzüntü; kötülük gelme ihtimali, 

tehlike, muhatara” şeklinde tanımlanır. Korku tekinsiz durum karşısında gösterilen duygusal bir 

tepkidir. Korkuya farklı metin türlerinde yer verilebilir. Fantastik, masal hatta komik türlerde 

korkunun oluşturduğu gerilim ve heyecandan yararlanılabilir. Edebi eserlerdeki korkunun 

niteliği, türlerin özelliklerine göre farklılık gösterir.  

Korku da diğer duygular gibi insana aittir. Çocuk ve gençlik yazınında sevgi, merhamet, 

acıma, üzüntü vb. duyguların işlendiği ürünlerle beraber dikkatlerin korku duygusuna çekildiği 

kitapların da kaleme alındığı görülmüştür. Korkunun çocuk kitaplarında çocukların ihtiyaçları 
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göz önünde tutularak kullanımının, çocukları bu duyguya karşı bilinçli hale getireceği 

düşünülmektedir. 

Batı’da çocuklara yönelik korku öyküleri ilgi ile karşılanmaktadır. “2000 yılında Guinness 

Rekorlar Kitabı, çocuk okur kitlesine yönelik korku öyküleri kaleme alan R. L. Stine’ın dünya 

çapında 220 milyon kopya satan Goosebumps serisini tüm zamanların en çok satan çocuk kitabı 

serisi olarak ilan etmiştir. 2008 yılına gelindiğinde ise R. L. Stine’ın kitaplarının satış sayısı 

dünyada 400 milyonu geçmiştir” (Marcovitz, 2013). Türkiye’de çocuk okurlar için korku içerikli 

eser üretmenin gerekliliğini vurgulayan Tudem Yayınları Grubu tarafından 2014’te “Türk çocuk 

edebiyatında eksikliği hissedilen korku türünün gelişimine katkı sağlamak” maksadıyla korku 

öyküleri üzerine bir yarışma düzenlenmiştir.  

Her toplumun geleneksel edebiyatında mit, efsane, halk anlatıları gibi korku içerikli 

türlere rastlanır. Sözlü gelenekte ortaya çıkan ürünler, halkın kültür ve inanışlarından beslenir. 

Yazılı edebiyatla birlikte farklı çehrelerde varlığını sürdürür. Gerek sözlü gerek yazılı edebiyatta 

varlık gösteren korku unsurları, çocuklardan çok yetişkinlere yöneliktir. 

Geleneksel edebi türlerde yer alan korku öyküleri, çocuk eğitiminde kullanılır ve didaktik 

bir eğilim gösterir. Hood (2008, s. 3), “çocuklar için korku edebiyatı didaktik bir formdur” 

şeklindeki ifade ile toplumun öğretilerini çocuklara aktarmada korku öykülerinin bir yaptırım 

aracı olarak görüldüğünü belirtir. Çocuk eğitimi için üretilen korku öyküleri, günümüz edebiyat 

çehresinde kabul görmemektedir.  

Aydınlanma Çağı ile birlikte çocuklar yetişkinlerden ayrı toplumsal bir form olarak 

görülmeye başlanmıştır. Bu dönemde çocukların korku içeren öykülerden uzak tutulması 

gerektiği düşüncesi yaygınlık kazanır. 16 ve 17. yüzyılda da değişmeyen bu eğilim, 19. yüzyılda 

korkunun yeniden bir öğreti aracı olarak kullanılmaya başlanmasıyla çocuk yazınında yer 

edinmiştir. Bu yüzyılda kaleme alınan çocuk korku kitapları, çocukların kurallara uymadıklarında 

başlarına gelebilecek ürkütücü olayları konu edinir. Alman yazar Heinrich Hoffman’ın eserleri 

bunlara örnek verilebilir.  

20. yüzyılın ilk yarısında çocuk eserlerinde pek yaygın olmayan korku, 1960’lardan 

itibaren Maurice Sendak ve Roald Dahl gibi yazarlar sayesinde grotesk unsurların çocuk 

eserlerinde yaygınlaşmasıyla canlılık kazanır. 1991 yılında yayımlanan “Point Horror” serisi ile 

korku ifadeleri eserin isminde yer almaya başlar. Bu tarihten itibaren Batı ülkelerinde yaşanan 

siyasal, sosyal ve kültürel olaylar sonucu korku içerikli yayınların sayısı artar. Stephen King gibi 

korku içerikli macera yazarları okurların ilgisini çeker hale gelir (Hood, 2008). Neil Geiman’ın 

“Coraline” ve “Mezarlık Kitabı” gibi korku içerikli eserleri bu dönemde kaleme alınan tekinsiz türe 

birer örnektir. 

Çocuklar için kaleme alınan korku içerikli ürünlerin Türkiye’deki gelişimi, başlarda Batı’yı 

taklit ve yapılan çeviri eserlerle sağlanırken kültürel ve coğrafi bağlantılar sayesinde yerel 
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figürlerle özgün bir hale kavuşur. “Cinler, cadılar, alkarısı gibi yaygın, kültürel alanda yerleşik 

korku figürlerinin romanlarda görünmesi şaşırtıcı değildir. Ancak Anadolu’nun ıssız 

topraklarının korku kaynağı haline gelmesi bundan çok daha önemli bir gelişmedir” (Uğur, 2019, 

s. 340). Türk kültürü ve Türk coğrafyası tekinsiz tür açısından zengin kaynaklara sahiptir. Yazılan 

çocuk eserlerinde bunların yansımalarına rastlanılır. Hanzade Servi’nin “Karakura’nın Düşleri” 

öyküsünde çocukların ruhlarını çalan ve yetişkinlerin zihinlerini ele geçirmeye çalışan “karakura” 

denilen yaratıklar halk arasındaki “alkarısı, albastı ya da karabasan” olarak bilinen efsanevi 

varlıkları ifade eder. Yazarın “Hortlaklar Geçidi” romanında olayların geçtiği terk edilmiş köy, 

Anadolu kırsalındaki ürkütücü bir yerdir. Geleneksel korku öykülerindeki şehir mekânından 

kırsala geçilmiştir. Türk çocuk edebiyatında tekinsiz türü örneklendirecek diğer eserlerde de 

Anadolu’nun kültürel ve coğrafi özelliklerini görmek mümkündür.  

Hanzade Servi’ye göre yetişkinler tarafından da ilgi ile karşılanan “dünyada inanılmaz 

örnekleri olan çocuk korku kitapları, bizde yeni yeni kıpırdanmaya başladı. Çocukların çok ilgisini 

çekiyor” (Erken, 2017). Miyase Sertbarut, Türk çocuk edebiyatında korkunun yerini şu şekilde 

değerlendirir: “Çocuk edebiyatında korku, yeni icat olmuş bir şey değil. Anadolu masallarında 

alkarısı, insan yiyen devler, üç harfliler, ormana terk edilen çocuklar, celladı perde arkasında 

bekleyen padişahlar var. Günümüz çocuk edebiyatında ise o eski hoyratlık yok. Artık daha 

dikkatliyiz ve dozu çocuğun yaşına göre ayarlamayı öğrendik” (Erken, 2017). 

İskender (2016), tekinsiz türün Türk çocuk edebiyatında yaygın olmamasının nedenlerini 

aile ve öğretmenlerin bazı gerekçelerle çocukları korku öykülerinden uzak tutması, yazarların 

kabul görmüş ana akım dışında kalan türlere mesafeli durması, nitelik açısından korku türünün 

diğer türlerin gerisinde kaldığı düşüncesi, korku öykülerindeki çocuk imgesinin Türk çocuk 

edebiyatında kabul gören çocuk imgesiyle bağdaşmaması ve korkunun bazı kesimlerce hala 

çocuk eğitiminde kullanılıyor olması şeklinde izah etmiştir. Sıralanan nedenlerin ortadan 

kaldırılması için kaleme alınan nitelikli eserlerin kuramsal ve bilimsel araştırmalara konu 

edilmesi gerekmektedir. Böylelikle korku yazını hakkındaki yaygın düşüncelerin değişimi 

sağlanabilir.  

Günümüz çocuk ve gençlik edebiyatında tekinsiz eserler kaleme almış tanınmış yabancı 

yazarlara Anthony Horowitz, Cliff McNish, R. L. Stine, Joseph Delaney, Darren Shan, Alvin 

Schwartz, Holly Black, Chris Priestley, Christopher Pike, Charles Higson örnek verilebilir. Türk 

çocuk ve gençlik edebiyatında bu alanda ismi duyulan yazarlardan bazıları Hanzade Servi, Miyase 

Sertbarut, Koray Avcı Çakmak, Şafak Güçlü, Ali Benice, Ragıp Eşref Filiz, Alper Kaan Bilir, Kadri 

Kerem Karanfil’dir. Hanzade Servi, Tudem Yayın Grubu’nun 2014’te düzenlediği yarışmada çocuk 

edebiyatı korku öyküleri alanında birincilik kazanarak bu alanın önde gelen ürünlerini kaleme 

almıştır. 
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2.6. Tekinsiz Tür ve Peri Masalları 

“Tekinsizliğin (unheimlich) gizemli bir biçimde aşina olunan (heimlich-heimisch), 

bastırılıp tekrar gün yüzüne çıkan bir şey olduğu doğru olabilir ve tekinsiz olan her şey bu 

koşullardan geçer” (Freud, 2019, s. 65). Tekinsizlik üzerine bir öneride bulunan Freud, aslında bu 

önerisinin dönüştürülebilir olmayışından dolayı bu koşulları yerine getiren her şeyin bu sebepten 

tekinsiz olamayacağını da belirtir. “Bu koşulları yerine getiren, bastırılmış arzuları ve bireylerle 

ırkların tarih öncesine ait baskın gelen düşünüş şekillerini çağrıştıran her şey bu sebepten dolayı 

tekinsiz değildir” (Freud, 2019, s. 66). Bu saptama Freud’un, tekinsizlik üzerine yaptığı şu 

açıklamayı tekrar etmeyi gerektirir: “Almanca bir kelime olan unheimlich; tanıdık, bildik, yerli 

anlamlarına gelen heimlich, heimisch kelimelerinin bariz bir şekilde zıddıdır ve bilinmediği, 

tanıdık gelmediği için ‘tekinsiz’in kesinlikle korkutucu olduğu sonucuna varmak bizi cezbeder” 

(Freud, 2019, s. 35). Ancak yeni ve tanıdık olmayan her şey korkutucu olmak zorunda değildir. 

Alışılmışın dışında olan şeyler kolayca kokutucu ve tekinsiz olabilir. “Alışılmışın dışında ve 

tanıdık olmayan şeylerin tekinsiz olması için bunlara bir şeylerin eklenmesi gerekmektedir” 

(Freud, 2019, s. 35). Kişi için yabancı olan ya da öncesinde tanıdıkken bastırma sonucunda 

yabancılık kazanan bir şeyin tekinsizlik oluşturabilmesi için bunlara bir şeylerin eklenmesi 

gerekir. Bu eklenmesi gereken şey aynı koşulları sağlasa da tekinsiz bir etki oluşturan ve 

oluşturmayanı ayırt etmeyi kolaylaştıracaktır.  

Freud, verdiği örneklerde düşünsel her şeye gücü yeterlik, dileklerin animistik bakış açısı 

ve cansız bir nesnenin canlılık kazanması tekinsiz etki yaratan birer unsurken bunların her zaman 

tekinsizlik oluşturmadığını belirtir. Yani tekinsizlik oluşturan kodlar tekinsizlik için tek başlarına 

yeterli değildir. Tekinsiz etki oluşturabilmesi için bunlara bir şeylerin eklenmesi gerekir. Freud, 

örnek olarak Todorov’un olağanüstü tür içinde değerlendirdiği peri masallarını gösterir. Peri 

masallarındaki tekinsizlik kodlarının tekinsiz etki oluşturmadığını belirtir. Benzer izlekler 

tekinsiz etki oluşturduğu sürece tekinsiz türe dâhil olabilir. Bu etki oluşturulmadığında, 

masallarda olduğu gibi, başka bir türden bahsediliyor demektir. "Hans Andersen öykülerinde ev 

eşyaları, mobilyalar ve oyuncak askerler canlıdır fakat daha başka hiçbir şey tekinsizlikten bu 

kadar uzak değildir” (Freud, 2019, s. 67). Peri masallarında oluşturulan fantastik dünya gerçek 

dünyadan farklı bir yerdir ve buradaki olağanüstülükler tekinsizlikten yoksundur. Bu durum peri 

masallarının doğasının bir gereğidir. Tekinsiz bir etkinin oluşması için de gerçek dünyada 

olmasını istemediğimiz ya da beklemediğimiz bir şeyin gerçekleşiyormuş izlenimiyle kişide 

ürperti, korku, tedirginlik oluşturması gerekir. Freud’un tanımlamalarından ve verdiği 

örneklerden hareketle tekinsiz bir etkinin oluşması için tekinsizlik kodlarına eklenmesi gereken 

şeyin “gerçekten var olma” düşüncesi olduğu söylenebilir. Todorov’un fantastik türdeki gerçeklik 

karmaşasının gerçeklikte karşılık bulmasıyla tekinsiz türe geçildiği, düşüncesi de bunu 

desteklemektedir.  
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Olağanüstü tür olan peri masallarında olağanüstülükler, düşünsel her şeye gücü 

yeterlilikler, animistik unsurlar gerçekliği sorgulanmadan kabul edilir. Masallar gerçek dünyada 

değil, kendine has kuralları ve gerçekliği olan masal diyarında gerçekleşir. Reel dünyadan insan 

zihninin kurduğu bu fantastik dünyaya geçiş gerçeklik arayışı değil, gerçeklikten uzaklaşma 

(kaçış) isteğidir. Oysaki tekinsiz etki bırakan, gerçek olamayacak şeylerin gerçek olma ihtimalinin 

düşünülmesidir. “Peri masalları açıkça, esas olarak olabilirlikle değil arzu edilebilirlikle 

ilgiliydiler” (Tolkien, 1999, s. 110). Bu sebeple peri masallarında tekinsizlikten bahsedilemez. 

Tekinsiz olan kurgusal metinlerin olağanüstülükler barındırsa da başka bir grupta, tekinsiz tür 

kategorisinde, değerlendirilmesi gerekir. 

Peri masallarının kendi değerlerini koruyabilmesi için gerçeklik kaygısından uzak 

durması gerekir. Bu sebepten masallarda anlatılanlar sorgulanmadan kabul edilir. “Çünkü 

olağanüstü, doğaüstü olaylar bu tür yapıtların normal örgüsünü oluştururlar. Gerçek yaşamda 

şaşırtıcı görünen bu olaylar bu yapıtların kişileri ya da okurları için şaşırtıcı olmazlar, herhangi 

bir uyuşmazlık söz konusu değildir. Oysa tekinsizlik duygusu uyuşmazlıktan doğar” (Ertem, 2006, 

s. 19) 

Tekinsiz etkinin meydana gelmesi için gerekli olan gerçeklik algısı, periler diyarının 

gerçeküstülüğünde etkisini kaybeder. “Peri masallarının var olduğu dünya her ne idiyse, o başka 

bir dünyaydı. Fantezi, başka dünyaların yaratılışı ya da onlardan anlık görüntüler vermesi 

yüzünden periler diyarı, arzunun kalbiydi” diyerek peri masallarının sihirli bir dünya çatısı 

altında şekillendiğini belirten Tolkien (1999, s. 112), peri masallarını okumakla tekinsiz etkiden 

uzak bir okuma gerçekleştirdiğini şu şekilde ifade eder: “Ben ejderleri derin bir tutkuyla 

arzuladım. Tabii ki ürkek yapım yüzünden onların hemen civarımda olup da … sakin kafayla 

korkudan uzak, hikâyeler okumanın mümkün olduğu nispeten güvenli dünyamı alt üst etmelerini 

istemiyordum.” Tolkien’in bu ifadelerine göre peri masalları, güvenli olan dünyayı alt üst etmek 

istemeyen, başka bir dünyada gerçeküstülük peşinde koşan bir türdür. Okur, güvenli olan 

dünyadan ütopik olan dünyayı tekinsizliğe düşmeden izler.  

Peri masallarının diğer kurgusal anlatılardan farklı olarak gündelik yaşamdan uzaklığı, 

tekinsizliğin varlık göstermesini engeller. Diğer taraftan tekinsizlik, malzemesi gündelik hayattan 

olan kurmaca metinlerin okuyucuda meydana getireceği histir ve gerçek hayatta ortaya çıkma 

ihtimalinden daha kuvvetlidir (Freud, 2000). Bu bağlamda, “tekinsiz, gerçek yaşamda olup 

bitenlerde saklıdır. Yazar, peri masallarının dünyasına değil de okurun ait olduğu gündelik 

gerçekliğin bir parçasıymış gibi yazdıkça tekinsizlik niteliği de keskinleşecektir” (Güçbilmez, 

2003, s. 5). 

Peri masallarının doğasını ve ne olduğunu bilmek, tekinsizlikten ne denli uzak olduğunun 

anlaşılmasını kolaylaştırır. Pertev Naili Boratav (1997, s. 75), masalı “nesirle söylenmiş, dinlik ve 

büyülük inanışlardan ve törelerden bağımsız, tamamıyla hayal ürünü. Gerçekle ilgisiz ve 
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anlattıklarına inandırmak iddiası olmayan kısa bir anlatı” şeklinde tanımlar. Peri masalı ifadesine 

ise ilk kez Madame Catherine-Anne d’Aulnoy, Fransa’da 1697’de üst sınıflar için hazırladığı dört 

ciltlik ‘Les contes de fees’ (The Tales of the Faires) masal kitabında yer verilir (Zipes, 2018, s. 62). 

Peri masalı, TDK’de (1988, s. 1792) “kahramanlarını perilerin oluşturduğu bir masal türü” 

şeklinde ifade edilir. “Oxford'un Eki'nde peri masalının ilk olarak 1750'de kaydedildiği ve başlıca 

anlamının periler hakkında bir masal veya genel olarak bir peri efsanesi; açılan anlamlarıyla, 

gerçek olmayan ya da inanılmaz bir öykü ve bir yalan olduğu yazılıdır” (Tolkien, 1999, s. 16). 

Adından da anlaşılabileceği gibi perilerden bahseden, olağanüstülüklerle bezenmiş, efsanelerle 

benzer özelliklere sahip, gerçek olmayan (daha doğru bir ifadeyle; gerçekliğinin sorgulanmadığı) 

anlatı türüne peri masalları denilmiştir. Gerçeklikten bu denli uzak bir anlatının, gerçeklik hissi 

veren tekinsizlikle ilişkilendirilmesi doğru olmayacaktır.  

Periler diyarı, peri masallarını gerçek dünyadan uzaklaştıran ve masalın ruhunu 

oluşturan bir yerdir. “Bir peri masalının tanımı –ne olduğu ya da ne olması gerektiği– elflerin ya 

da perilerin herhangi bir tanımına ya da tarihi öykülerine değil de periler diyarının doğasına, o 

tehlikeli diyarın kendisine ve o ülkede esen havaya dayanıyor” (Tolkien, 1999, s. 31). Bu diyar 

kısaca “sihir” olarak ifade edilir. Sihir bu diyarın en ciddi unsurudur ve onunla dalga 

geçilemeyecek kadar bu diyarla özdeşleşmiştir. O halde içinde sihir ve periler diyarı olmayan bir 

peri masalından söz edilemez. Bu iki unsur ürperti uyandırmak yerine hayranlık uyandıracak bir 

özelliktedir.  

Masal diyarının irreel yapısı, yine irreel düzlemde oluşturulan ancak reel dünyaya 

yakınlığı ile bir etki meydana getiren tekinsizlikten farklıdır. Masal okuyanlar/dinleyenler 

anlatılanların hayali bir dünyada geçtiğini bildikleri için ne türden tekinsiz bir kodla karşılaşırsa 

karşılaşsın, tekinsiz etki ortaya çıkmaz. Üstesinden gelinmiş animistik düşüncelerin etkisiyle 

gerçek hayatta olabileceğine inanılan büyülü olayların uyandıracağı tekinsiz etki, masal diyarının 

doğasında var olan sihirde aynı şekilde meydana gelmez. Masal okuru, okuyacaklarının 

gerçeklikten uzak olduğunu bilerek okuma etkinliğine başlar ve gerçeklik arayışına girmeden 

masal içinde kaybolur. Tolkien (1999, s. 56), bu konuda Dasent'in sözleriyle şöyle der: "Önümüze 

konulan çorbayla tatmin olmalı ve içinde kaynatılmış olan öküzün kemiklerini görmeyi arzu 

etmemeliyiz… Çorbayla benim kastettiğim ise yazar veya anlatıcısı tarafından kotarılan masal, 

kemiklerden kastettiğim ise onun kaynakları veya malzemesidir.” Masal okurunun yapması 

gereken masalın keyfini çıkarmaktır. Masaldaki unsurların gerçekliklerini sorgulamak masal 

çorbasının tadını almayı engeller.  

Peri masalları fanteziyle beraber toplumsal mirastan da beslenir. Artık kullanılmayan çok 

eski şeylerden ejderhalardan, şatolardan, krallardan, şövalyelerden, elflerden ve perilerden de 

bahseder. Bu kaynaklar modern dünyanın gerçekliğinden uzaklaşmak için tercih edilen bir 

kaçıştır. Modern dünyadaki yoksulluk, açlık, hüzün ve adaletsizlik gibi aşırılıklarından periler 



Recep KUTLU, Yüksek Lisans Tezi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, 2022 

50 

diyarının büyüleyiciliği ile uzaklaşılmak istenir. “Ve son olarak, o en eski ve en derin arzu vardır, 

büyük kaçış: Ölümden kaçış. Peri masalları bunun birçok örneğini ve tarzını sağlar ki asıl buna 

kaçışçı, ya da (bence) kaçak ruh denilebilir” (Tolkien, 1999, s. 186).  

Peri masallarındaki “kaçış” tekinsizlikteki “bastırma” ile benzer işlevlere sahiptir. 

Tekinsizlik kodlarından olan ölüm, içinde bulunulan hayatta varlığı her an sezilen ve bastırma 

yoluyla ondan kaçınılan bir olgudur. Kişi ölümden iki şekilde kaçabilir: gerçek olmayan bir dünya 

tasavvuru ile ya da gerçekliğini kabul ettiği ölüm olgusunu düşünmekten kendisini men ederek. 

İki durumda da benliği güvende tutma çabası vardır. Periler diyarında kişinin karşısına çıkan 

ölüm olgusu, reel dünyadan uzaklaşıldığı için tekinsiz bir etki oluşturmaz. Gerçekliği kabul 

edilerek düşünmekten men edilen ölüm olgusu, tekrar gün yüzüne çıktığında kişide ürperti 

oluşturur. Çünkü bastırılan düşünceler tekinsiz bir etki meydana getirir. Kendisinden kaçılan, 

bastırılan olgu ve düşünceyle tekrar karşılaşıldığında oluşturacağı etki, onun varlık gösterdiği 

dünya ile ilgilidir. Ölüm teması, ölülerin geri dönmesi tekinsizlik oluşturabilecek bir koddur. 

Ancak Pamuk Prenses’in gözlerini tekrardan açması hiç de tekinsizlik oluşturmaz. Çünkü bu 

temanın varlık gösterdiği dünya reel dünyadan tamamen uzak ikincil bir dünyadır. 

Freud, tekinsizlik doğuran düşünsel her şeye gücü yeterlilik, isteklerin anında yerine 

getirilmesi, gizemli zararlı güçler ile ölülerin canlanması kodlarının gerçekleştiği inancına biz ya 

da atalarımızın inanmış olmamızdan dolayı bir etki meydana getirdiğini belirtir. Günümüzde 

bunlara inanmıyoruz desek de bunlara yönelik herhangi bir teyit içimizde var olan gerçeklikleri 

inancını pekiştirmekte ve yine tekinsiz bir etki oluşturmaktadır. Buna karşılık animistik 

inanışlardan tamamen kopmuş birisi bu tarz bir tekinsizliğe duyarsız kalır. “Olay tamamen 

gerçeklik meselesi ile görüngüdeki maddi gerçeklik sorunudur” (Freud, 2019, s. 69) Freud’un 

animistik inançların tekinsizlik doğurup doğurmamasını kişinin gerçeklik inancına bağlaması 

yukarıda öne sürülen “gerçekleşiyormuş hissi uyandırma” düşüncesini desteklemektedir. 

Tekinsiz türün faire tales ve fantastik türden ayrıldığı temel nokta gerçeklik algısıdır. Her 

üç tür de irreel düzlemde oluşturulan kurmaca eserleri içerir. Reel dünyadan tamamen 

uzaklaşıldığında peri masalları, reel-irreel arasında yaşanan kararsızlıkla fantastik tür, reel-irreel 

arasında yaşanan etkileşimle de tekinsiz tür ortaya çıkar. Tekinsizlik kodlarının yer aldığı 

kurmacanın yaşanılan hayata temas ettiği metinler, tekinsiz tür kapsamında değerlendirilir. 

Gerek dünya çocuk ve gençlik edebiyatında gerekse Türk çocuk ve gençlik edebiyatında kaleme 

alınan korku öykü ve romanların bu bağlamda incelenmesi türün genel yapısının belirlenmesine 

katkı sağlayacaktır. 

Tekinsiz kavramı üzerine çalışmalar yürüten Freud, E.T.A. Holffmann’ın (2017) “Kum 

Adam” öyküsünü tekinsiz kavramı bağlamında inceler. Roman kahramanı Nathanael, küçük 

yaşlarda dinlediği “Kum Adam” hikayesinden çok etkilenir ve onun gerçek olduğunu düşünür. 

Anlatıcının ifadeleri de Kum Adam’ın gerçek olabileceği belirsizliğini doğurur. Çocukların 
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gözlerini çalmaya çalışan Kum Adam, Nathanael’in peşini hiç bırakmayan bir korku unsuru haline 

gelir.  

Nail Gaiman’ın (2003) “Coraline” adlı çocuk romanı da tekinsiz bir eserdir. “Coraline” 

romanında yeni taşınılan evde bir kapıdan geçen kahramanın kendini öteki evde bulması ve 

burada başına gelen ürkütücü olaylar anlatılır. Öteki ev, Coraline’in kendi evlerinin benzeri olsa 

da orada yaşayan öteki varlıklar, özellikle öteki anne, tekinsiz bir görünümdedir. Coraline’in öteki 

evden ve öteki annesinden kurtulmak için atıldığı ürkütücü macera roman boyunca devam eder. 

“Kum Adam”, “Coraline“ ve bunlara benzer tekinsizlik içeren öykü ve romanlar dünya çocuk ve 

gençlik edebiyatı içinde tekinsiz türe örnek gösterilebilir.  

Türk çocuk ve gençlik edebiyatında çocuklar için yazılan korku öykü ve romanlarının 

tekinsiz tür açısından değerlendirildiği herhangi bir çalışmaya rastlanılmamıştır. Bu çalışmanın 

amacı, tekinsiz etki meydana getiren kodları tespit etmek ve Türk çocuk edebiyatı yazınında 

tekinsiz türü örneklendirebilecek eserleri bu kapsamda incelemektir. Hanzade Servi’nin 

“Karakura’nın Düşleri” öyküsü, “2014 Tudem Edebiyat Ödülleri Korku Öyküleri Birincilik Ödülü” 

kazanmış ve yazara ait seçilen kitaplarla birlikte bu çalışmada örneklem olarak yer almıştır.  

2.7. Hanzade Servi’nin Hayatı ve Edebi Kişiliği  

1978 yılında Bursa’da doğan Hanzade Servi’nin memleketi Yalova’dır. Ailenin tek çocuğu 

olan Hanzade Servi, Anadolu Üniversitesi İletişim Bilimleri Fakültesi, Basın ve Yayın Bölümü'nü 

bitirmiştir. Mezun olduktan sonra çeşitli mecralarda yazar olarak çalışmaya başlamıştır. Çeşitli 

gazete ve dergilerde çalışmış; televizyon ve reklam projelerinde metin yazarlığı ve senaristlik 

yapmıştır. Serbest yazar olarak kaleme aldığı skeç, yazı, şiir ve öykülerini 

http://hanzades.blogcu.com adresinde yayımlamıştır. 2008'de Tudem Edebiyat Ödülleri 

Gülmece Öykü Yarışması'nda "Ortanca Balık" adlı dosyasıyla "Yayınevi Özel Ödülü"ne layık 

görülmüştür. 2009’dan itibaren sadece kitap yazarlığı yapan yazar, 2014'te “Karakura'nın 

Düşleri” adlı öykü kitabıyla Tudem Edebiyat Ödülleri Öykü Yarışmasında korku öyküleri birincilik 

ödülünü kazanmıştır (H. Servi, kişisel iletişim, 29 Kasım 2021). 

İyi bir çocuk kitabının yetişkinlerin de heyecanla okuduğu, hatta zaman zaman 

çocuklardan daha çok sevdiği kitaplar olduğunu ifade eden Hanzade Servi, kitaplarının okur 

kitlesini "her yaştan ruhlar" olarak belirtir. Kitaplarındaki karakterlerin yazma anında 

kendiliğinden oluştuğunu söyleyen yazar, bazen konuya uygun karakter arayışına girdiğini 

bazense hayalinde beliren bir karaktere uygun konu seçimine gittiğini söyler. İçindeki çocuğun 

ölmediği söyleyen yazar, bu sayede oluşturduğu karakterle empati kurabildiğini, böylelikle 

içindeki heyecanı her yaştan okura geçirebildiğini belirtir (H. Servi, kişisel iletişim, 29 Kasım 

2021). 
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2.7.1. Hanzade Servi’nin Yapıtları 

Hanzade Servi, son dönem çocuk edebiyatının üretken yazarlarından biridir. Çağdaş 

çocuk edebiyatının "mizahşör kalemi" olarak tanımlanır. Genellikle mizah ögeleriyle süslediği 

metinler yazar. Genellikle çocuklar için öykü ve roman kaleme alan Hanzade Servi, hayatını çocuk 

kitapları yazmaya adamıştır.  

Yazarın Öykü Kitapları: Ortanca Balık (2009), Karakura’nın Düşleri (2015), Dedem 

Nerede? (2018), Öykü Dinleyen Ağaç (2019), Kocaman Minik Öcü (2019), Karamel Kokulu Öykü 

Okulu (2019), Kayıp Kedi İlanı (2020), Bu Kitap Çok Saçma ya da Değil (Mizahi Öykü, 2021).  

 Yazarın Çocuk ve İlk Gençlik Romanları: Hayalet Tozu (2011), Umacı (2013), Yo-yo 

(2014), Kumdan Salıncak, Kora ile Kelebek (Ekim 2015), Boş Kaplumbağa Kabuğu (2015), (Mayıs 

2016), Sevgili Hiç Tanımadığım Çocuk-1 (2016), Alıngan Şey (2016), Ezo ile Ölü Yazar (2017), 

Hortlaklar Geçidi (2017), Kalamar Pansiyonu (2017), Dünyanın En Normal Anormaller Okulu 

(2017), Havuç Ağacı (2019), Mira (Ocak 2019), Sevgili Hiç Tanımadığım Çocuk-2 Mektup Ağacı 

(2020), Zamansızlar Sirki (2020), Zamansızlar Sirki (2020), Su Günlükleri-1 Biz Arkadaş mıyız 

(2020), Kumsal’ın Çizgili Dünyası (2021), Su Günlükleri-2 Ben Kıskanç mıyım? (Mayıs 2021), Sen 

de Oku Klasikler: Peter Pan (2021).  

“Ortanca Balık” Hanazade Servi’nin çocuklar için yazdığı ilk eseridir. Ailenin ortanca 

çocuğunun yaşadığı sorunlara, hayatı anlamlandırmasına, arkadaş ve aile ilişkilerini 

çözümlemesine ve okuldaki dertlerinin üstesinden gelmesine dair, komik bir öykü kitabıdır. 

“Öykü Dinleyen Ağaç” birbirinden eğlenceli ve ilginç on öyküyle çocuklara empatiyi, dürüstlüğü, 

yardımseverliği, sabrı, sorumluluğu ve saygıyı anlatır. “Kayıp Kedi İlanı” 1948 ile 2006’yı 

bağlayan olay örgüsüyle duygusal bir kitaptır. “Karamel Kokulu Öykü Okulu” bir yönüyle, yazmayı 

çok isteyen ama nereden başlayacağını bilemeyen tüm çocuklar için eğlenceli bir kılavuz; bir 

yönüyle ise edebiyatın tadını vurgulayan bir öykü kitabıdır. 

“Yo-yo” sıra dışı bir kız çocuğunun yaşamlarına dokunduğu herkesi değiştirmesini konu 

alan, fantastik unsurlarla süslü, hayal gücüne yönelik, duygu ve mizah dolu bir romandır. 

“Kalamar Pansiyonu” hayatın, karşımıza çıkardığı acı sürprizler kadar umut veren dostluklar, 

yaşanası mekânlar ve güzel tesadüfler de barındırdığını hatırlatan bir kitaptır. “Havuç Ağacı” 

dayanışma ve değişimin iyileştirici gücünü ve hayallerimizden vazgeçmememiz gerektiğini 

vurgulayan bir mücadele öyküsüdür. “Kumsal’ın Çizgili Dünyası” takıntılarından kurtulmaya 

çalışan on üç yaşındaki bir çocuğun komik, hüzünlü ve heyecan dolu yolculuğunu anlatan bir 

romandır. “Kora ile Kelebek” Gülten Dayıoğlu İlk Gençlik Roman Ödülü sahibi, apayrı dünyalarda 

yaşayan iki çocuğun, tüm bu farklılıkları özel bir dostluğa dönüştürmesinin hikayesidir. “Mektup 

Ağacı” büyüme sancıları, dostluğun ilkeleri ve okuma yazma kültürü etrafında şekillenen bir 

romandır. “Peter Pan”da J. M. Barrie’nin nice kuşaklara uzanan, sinema ve tiyatroya defalarca 

uyarlanan eseri, Hanzade Servi’nin anlatımıyla yeniden hayat bulur. “Zamansızlar Sirki” 
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romanında büyük kent yaşamının dur durak bilmeyen hızını bir çocuğun gözünden aktaran yazar, 

zamanı büküp geçmişin kapılarını aralar. Servi'nin romanlarına yerleştirdiği gizem, “Dünyanın 

En Normal Anormaller Okulu”nda da dikkati çeker. Yazar, çözümlenmesi gereken bir sır ve ilgi 

çekici gizemli bir olayla çocuk okurların merak duygusunu harekete geçirir. 

Devam kitaplarına okur olarak pek ilgisinin olmadığını söyleyen yazar, okurlarının isteği 

üzerine “Su Günlükleri” serisinde olduğu gibi devam kitapları yazmaya da özen gösterir. “Su 

Günlükleri-1 Biz Arkadaş mıyız?” ve “Su Günlükleri-2 Ben Kıskanç mıyım?” kitapları aile ilişkileri 

ve gerçek dostluğun temellerine değinen, sosyal medyanın hayatımızdaki yerine dikkat çeken, 

resimli ve yenilikçi anlatımı ile hem güldüren hem de düşündüren bir seridir. “Sevgili Hiç 

Tanımadığım Çocuk” serisi de insanları yakından tanımanın giderek zorlaştığı günümüz 

dünyasında genç nesilleri mektupların dünyasıyla tanıştıran hem güldüren hem de düşündüren 

devam kitaplarıdır. Yazar bu seri ile günümüzün çocuk ve genç okurlarını mektuplaşma 

geleneğiyle tanıştırmayı ve onlara mektup yazmanın inceliklerinin keşfettirmeyi amaçlar. 

Her yaş düzeyi için çocuk kitabı kaleme alan Hanzade Servi’nin eserlerinden örneklem 

olarak seçilen Karakura’nın Düşleri, Kocaman Minik Öcü öyküleri ile Hortlaklar Geçidi, Hayalet 

Tozu, Umacı, Ezo ile Ölü Yazar ve Kumdan Salıncak romanları tekinsiz tür bağlamında 

incelenmiştir. 

2.7.2. Hanzade Servi’nin Kitap Özetleri 

2.7.2.1. “Karakura’nın Düşleri” Öykü Kitabı 

 Hanzade Servi’nin 2014 Tudem Edebiyat Ödülleri Korku Öyküleri Birincilik Ödülü’nü 

kazanan “Karakura’nın Düşleri” kitabı ilk baskısı Ekim 2015, beşinci baskısı Kasım 2019 olmak 

üzere Tudem Yayınlarından çıkmıştır. Kitapta yer alan resimler Volkan Korkmaz, kapak tasarımı 

ise Burak Tuna tarafından yapılmıştır. Kitap iki yüz sayfadır ve yedi hikâyeden oluşur. Son hikâye, 

kitabın ismini oluşturur.  

Tablo 2.2.  
Karakura’nın Düşleri Öyküsündeki Hikayeler 

 

2.7.2.1.1. “ Son Doğum Günü” 

“Son Doğum Günü” adlı hikâyede Sündüs Doruk adındaki bir kız çocuğunun on ikinci yaş 

günü kutlamasının pazartesiye denk gelmesi, doğum gününün güzel bir mekânda kutlanması için 

Sıra                 Öykü Adı Sayfa Aralığı 
1  Son Doğum Günü 7-20 
2  Cadının Sadık Yardımcısı 21-64 
3  Duvarın İçindekiler 65-82 
4  Hortlak Gören İspinoz 83-120 
5  Perizad’ın Kardeşi 121-136 

6  Sakın Kapıyı Açma 137-164 
7  Karakura’nın Düşleri 165-200 
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okulun olmadığı pazar gününe -yani bir gün öncesine- alınmasının uğursuzlukla sonuçlanması 

anlatılmaktadır.  

Sündüs ve annesi doğum günü kutlama programına hazırlanırken Sündüs, en sevdiği 

öğretmeni Efra Öğretmeni de doğum gününe çağırır. Efra Öğretmen, doğum gününün 

zamanından önce kutlanılmasının uğursuzluk getireceğini Sündüs’e söyler. Öğretmeninin 

hurafelere inanması Sündüs’ü şaşırtır ve öğretmenine kızmasına neden olur.  

Efra Öğretmen, yıllar önce yaşadığı üzücü bir olaydan dolayı Sündüs’ü uyarmak ister. Efra 

Öğretmen henüz altı yedi yaşlarındayken babaannesi ameliyat olacağı için ablasının on ikinci yaş 

günü, bir gün öncesinden kutlanır. Babaannesi ne kadar “uğursuzluk getirir kutlamayın” dese de 

Efra Öğretmen’in annesi onu dinlemez ve kutlama işi gerçekleşir. Efra Öğretmen ertesi sabah 

ablasının sihirli bir şekilde, ailesinde hiç yaşamamış gibi ortadan kaybolduğunu görür. Ablasını 

Efra Öğretmen dışında kimse hatırlamaz. 

Sündüs, doğum gününün erken kutlanmasının uğursuzluk getireceği düşüncesinden 

dolayı endişelidir. İnternetten uğursuzlukla ilgili araştırmalar yapar. Karşısına çıkan benzer 

hadiseler yüzünden iyice korksa da doğum gününün güzel geçeceğini düşünmek ister. Doğum 

günü partisinin kutlandığı gün pastasının üstündeki mumları üflerken kötü bir şey olmadığını 

görür. Efra Öğretmen’in söylediklerinin yanlış olduğunu düşünür ve kutlamaya katılamadığı için 

pişman olmasını diler.  

Sündüs, ertesi sabah yabancı bir evde uyanır. Anne ve babası bu evde yaşamaktadır. Kendi 

aralarında çocuk sahibi olamadıklarını konuşurlar. Ailesi Sündüs’ü ne görür ne de duyar. Sündüs 

çok korkar ve Efra Öğretmen’in evine gider. Efra Öğretmen, okula gitmek için kapıyı açtığında 

Sündüs’ün varlığını hisseder. Sündüs içeride kendi yaşlarında bir kız çocuğu görür. O kız Efra 

Öğretmen’in yıllar önce uğursuzluk sonucu kaybolan ablasıdır. Sündüs de onun gibi ailesini, 

varlığını uğursuzluk yüzünden kaybetmiştir. Onları bir tek Efra Öğretmen, görmese de duymasa 

da hissetmektedir. Ablasını çok sevdiği için, Sündüs’ü de doğum günü pastasının mumlarını 

üflerken ki dileğinden dolayı unutmamıştır. Sündüs oradan çıkar ve hiç kendisinin olmayan 

ailesinin evine doğru gider. 

2.7.2.1.2. “Cadının Sadık Yardımcısı” 

Cadının Sadık Yardımcısı hikayesinde ailesi boşanma aşamasında olan on iki yaşındaki 

Yazgı’nın bu zorlu süreçte lanetli bir kitap yüzünden yaşadığı olağanüstü ve ürkütücü olaylar 

anlatılmaktadır.  

Yazgı’nın anne ve babası boşanma aşamasındadır. Yazgı’nın bu durumdan olumsuz 

etkilemesini istemezler. Yazgı’nın annesi işinin olduğunu söyleyerek bir binaya girer. Yazgı’nın 

kendisiyle gelmesini istemeyince Yazgı, annesini eski bir kitapçıda bekler. Annesini beklemek için 

girdiği kitapçının sahibi garip bir ihtiyardır. Yazgı’ya bir kitap önerir. Ancak Yazgı kitabı çocukça 
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bulup istemez, başka bir kitap satın alır. Eve geldiğinde paketten kitapçının önerdiği kitap çıkar. 

Kitabın adı “Vilbo’nun Laneti”dir. Yazgı kitabı iade etmek istese de olumsuz hava koşullarından 

dolayı birkaç gün evden çıkamaz. Kitaptaki üç hikâyeden ilkini okuyup yatar.  

İlk hikâyenin adı “Kanlı Sirk”tir. Bir sirkte palyaçonun trapezci kıza âşık olması ve bu aşkı 

kıskanan sirk sahibinin palyaçoyu aslana yem etmek istemesi, palyaçonun aslandan kurtularak 

sirk sahibini öldürmesi anlatılır.  

Gece yarısı seslerle uyanan Yazgı, odasının ortasında minik bir sirk alanında okuduğu 

hikâyenin canlandığını görür. Hikayedeki cinayeti engellemeye çalışır. Bunu yaparken, her ne 

kadar küçük olsalar da palyaço ve aslan tarafından yaralanır. Odasındaki korkunç ve olağanüstü 

olay son bulunca Yazgı, öğleye kadar uyur. Ertesi gün kitabı iade etmek için gittiğinde kitabın 

lanetli olduğunu öğrenir. Kitabı sonuna kadar okumazsa her gece odasının ortasına sirk 

kurulacaktır. 

İkinci hikâyenin adı “Demir Şövalye ve Üç Başlı Ejderha”dır. Hikâyede sevdiği kişiyle 

evlenmesine izin verilmeyen bir prensesin demir bir zırh giyip köylüleri soyguncuların elinden 

kurtararak halk arasında kahramanlaşması böylelikle kralın huzuruna çağrılması ve kralın onu 

üç başlı ejderhayı öldürmek için görevlendirmesi anlatılır.  

Prenses, babasının verdiği bu görevde ejderhanın kendisini öldüreceğini bilir ve aşk acısı 

çekmektense ölmeyi tercih eder. Ejderhayla savaşır ve ejderhayı öldürür. Çok yaralandığı için 

kendisi de ölür. Kral demir maskeli şövalyenin kendi kızı olduğunu görünce çok üzülür. Yazgı 

hikâyeyi bitirdikten sonra uyur. Gece yarısında duyduğu seslerle uyanır. Hikâyede anlatılanlar 

odasında canlanmıştır. Ejderhadan prensesi korumak ister. Prensesi kurtaracakken ejderhanın 

ve saray askerlerinin saldırısına uğrar. Yazgı prensesi kurtarınca canlanan hikâye son bulur. Yazgı 

öğleye kadar uyur. Ejderhanın çıkardığı ateş yüzünden evdeki perde ve çarşaf yanmıştır. Bunları 

gören annesi Yazgı’nın boşanma durumunu anladığını, bu yüzden kendisine ve çevresine zarar 

vermeye başladığını düşünür.  

Üçüncü hikâyenin adı “Ölü Çocukların Evi”dir. Yazgı’nın son hikâyeyi okuyacağı gece anne 

ve babası evde olmayacaktır. Yazgı, okuyacağı korkunç olayın evde tek başınayken 

canlanmasından dolayı endişelenir. Evde tek kalması, annesi iş yerinde nöbetteyken babasının 

evde olmaması, boşanmanın zorluklar doğuracağını ona hissettirir. Yazgı, akşam erken saatlerde 

yani insanların sokakta olduğu ve ışıkların henüz sönmediği vakitte kitabı okumak ister. İlk iki 

hikâyeyi gece yarısına yakın vakitte okumuştur. Lanetin kalkmama ihtimalini düşünerek son 

hikâyeyi önceki hikayeleri okuduğu vakitte okuyup bitirir.  

Hikâyede, henüz çocukları olmayan bir çiftin yeni taşındıkları eski bir evde hayalet 

görmesi ve bu durumdan kurtulma çabaları anlatılır.  Çiftin taşındıkları bu ev, yangında yok olan 

bir evin üzerine inşa edilmiştir. Yangında ölen sekiz çocuğun mezarı evin bahçesine 

gömülmüştür. Sekiz kardeşin hayaletiyle karşılaşan çift, hayaletlerden kurtulmak için bir 
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medyumdan mezarların tuz çemberine alınması gerektiğini öğrenir. Kadın sekiz hayaleti birden 

karşısında görünce merdivenlerden düşerek ölür ve kocası da bu olaydan sonra kasabayı terk 

eder. 

Yazgı hikâyeyi okuyup uyur ve gece yarısı sesleri duyunca uyanır. Ortam buz gibidir. Çok 

korksa da yorganı başından atar ve hikayedeki evin odasında canlandığını görür. Canlanan 

hayalet çocuklar, diğer hikâyelerde olduğu gibi küçük değil; Yazgı’nın boyunda ve tüm eve 

yayılmış vaziyettedir. Yazgı bu durumdan çok korkar. Evdeki vazoları kırmaya başlayan 

hayaletlere kızar ve onlara engel olmaya çalışır. Ayrıca yaşadıkları acılardan dolayı onlar için 

üzülmektedir. Hikâyedeki çifti kurtarmak için çocukların mezarlarını bulup çevresine tuz serper. 

Böylelikle odasındaki korkunç manzara son bulur.  

Ertesi sabah güzel neşeli bir kahkaha sesiyle uyanan Yazgı, babasının geldiğini ve 

annesinden özür dileyip barıştıklarını öğrenir. Sonra elindeki lanetli kitaptan kurtulmak için 

Cadının Sadık Yardımcısı’na gider. Kitapçıda kimse yoktur. Korku içinde üst kata çıktığında 

kitapçının yerde yattığını ve ölmek üzere olduğunu görür. Kitapçı, Yazgı’ya laneti bozduğu ve 

kendisinin ölümünü sağladığı için teşekkür eder. Yazgı ölümsüzlüğün bir lanet olabileceğine çok 

şaşırır ve kitapçının aslında lanetli kitabın dört yüz yirmi dokuz yaşındaki yazarı Wilfred Boone 

olduğunu öğrenir.  

Wilfred Boone daha on beş yaşındayken başına gelenleri Yazgıya şu şekilde anlatır: 

Kasabalarına Bayan Tabitha adında orta yaşlarda ölümsüzlüğü arayan bir cadı gelmiştir. Wilfred 

Boone de Cadının Sadık Yardımcısı olarak ona yardım etmektedir. Ancak cadının küçük 

çocukların kanlarını aldığını öğrendiğinde sihirli otlarla onu öldürür. Cadı ölmeden hemen önce 

ölümsüzlük sihrini lanet olarak ona fırlatır ve Wilfred Boone ölümsüz olur. O zamandan beri 

ölümlü olabilmek için sihir araştırır. Bunun sadece lanetli bir kitap yazılıp kitabın lanetinin 

bozulmasıyla sağlanabileceğini öğrenir. Boone, lanetli bir kitap yazar ve laneti bozacak bir çocuk 

bekler. Yüzlerce yıl laneti bozacak cesur bir çocuğun çıkmadığını ve Yazgı’nın gerçekten de cesur 

olduğunu söyler. Wilfred Boone Yazgı’nın anne babasının barışması için büyü yapmıştır ve tüm 

değerli kitaplarını Yazgı’ya armağan ettiğini söyleyerek ölür.  O anda Yazgı’nın anne ve babası 

meraklanıp kitapçıya gelir. Yazgı Cadının Sadık Yardımcısı’nın buz gibi ellerini tutup ağlar. 

2.7.2.1.3. “Duvarın İçindekiler” 

Duvarın İçindekiler hikayesinde ailesinin işi sebebiyle sürekli taşınmak zorunda kalan ve 

bu taşınmalarda kendisinin görüşü alınmayan on bir yaşındaki Dilara’nın yeni taşındıkları evde 

yaşadığı ürkütücü olaylar anlatılır.  

Yeni eve taşındıklarının ertesi günü odasındaki duvarın içinden koşma sesi duyan Dilara, 

her akşam aynı saatte bu sesi duyduğunu fark eder. Daha sonraki günlerde duvardan yumruk sesi 

ve kendi isminin söylendiğini duyar. Şehirden uzakta olan bu evden iyice korkmaya başlar. 



Recep KUTLU, Yüksek Lisans Tezi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, 2022 

57 

Duvardan gelen sesleri ailesine anlatsa da ailesi bir hayvan olabileceğini söyleyerek durumu fazla 

önemsemez.  

Dilara yeni evlerinde arkadaşlarından özellikle de en sevdiği arkadaşı Burçak’tan uzak 

olduğu için mutsuzdur. Ailesine buradan taşınmak için bahaneler uydurduğunu düşündürtmek 

istemez. Bundan dolayı korkunç seslerin nedenini anne babası olmadan öğrenmeye karar verir. 

Ailesinin evde olmadığı bir gece arkadaşı Burçak’ı eve çağırır ve ona olanları anlatır. Odasının 

duvarını incelediklerinde duvardaki kâğıdın altında bir boşluk olduğu anlaşılır. Kâğıdı kaldırıp 

içeriye el feneriyle bakarlar. Uzunca bir koridor vardır. Koridor rutubetli ve çürümüş çiçeklerin 

üzerine sıkılmış bir parfüm gibi kokmaktadır. Biraz ilerlediklerinde üstü başı tozlu ölü insanlarla 

karşılaşırlar. Hayaletler “Dilara” diye bağırırlar ve ardından gök gürültüsü gibi bir ses duyulur. 

Koşmaya başlayan hayaletler kızların üstünden geçip giderler. 

Dilara ve ailesinin taşındıkları ev, depremde yıkılan bir apartmanın yerine yapılmıştır. 

Apartmanın yıkılmasıyla çok sayıda insan ölmüştür. Dilara’nın duvarda duyduğu sesler 

depremde can veren insanların hayaletlerinin koşma sesi ve yardım çığlıklarıdır.  Kendilerine 

yardım etmesi için o odaya gelen kişiye seslenmektedirler. Hayaletlerin koşuşturmalarından önce 

gelen gök gürültüsüne benzer ses, binanın yıkılma anında çıkan sestir ve hayaletler her gün o anı 

yaşamaktadır.  

Hayaletler gözden kaybolunca Dilara ve Burçak geri döner ama odalarına açılan boşluğu 

bulamazlar. Uzun ve karanlık koridorda sıkışıp kalırlar. Aileleri Dilara ve Burçak’ı çok arasa da 

bulamaz ve Dilara’nın ailesi bu evden taşınır.  

Beş yıl sonra eve yeni bir aile taşınır. Dilara’nın eski odasına Volkan adında bir çocuk 

yerleşir. Volkan da aynı sesleri ve sonrasında ‘Volkan’ sesini duyduğunu ailesine anlatır. Anne ve 

babası duvardaki boşluğu bulur ve el fenerini alıp boşluğa bakar. Hikâye burada son bulur. 

2.7.2.1.4. “Hortlak Gören İspinoz” 

Hortlak Gören İspinoz hikayesinde tayini çıkan ailesi yüzünden sürekli ev ve okul 

değiştirmek zorunda kalan Gülçe’nin yeni taşındıkları mahallede karşısına çıkan yalancı bir 

çocuğun uydurduğu ürkütücü hikayeler yüzünden yaşadığı korkunç olaylar anlatılır.  

Yeni taşındıkları yerde okulun ilk günü Gülçe için çok önemlidir. Uyum sağlamak ister. İlk 

gün haylaz ve okula yeni gelenleri yalanlar anlatarak korkutan Çinel adında bir erkek çocukla 

tanışır. Çinel, Gülçelerin karşı binasında yaşayan İspinoz adındaki ihtiyar kadından bahseder.  

İspinoz, anne ve babası olmadığı için çocukluğunu babaannesiyle geçiren ve gözleri 

doğuştan kör olan bir kadındır. Ameliyatla gözleri açılır. İspinoz’un babaannesi Hüban, hayaletleri 

görebilmektedir. İspinoz da evdeki hayaletleri gördüğünde onları görmemek için kendini 

korkunç bir şekilde kör eder. Gülçe, Çinel’in anlattıklarını saçmalık olarak görse de 

anlatılanlardan etkilenir.  



Recep KUTLU, Yüksek Lisans Tezi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, 2022 

58 

Çinel gece yarısı İspinoz’u korkutmak için Gülçelerin evinin önüne geleceğini söyler. Gülçe 

bunu doğru bulmasa da meraklanıp Çinelle buluşur. Çinel garip sesler çıkardığında İspinoz kapıyı 

açar. Dışarı çıkar ve garip hareketler yapar. Gülçe ayağa kalktığında kör olan kadın ona doğru 

döner. Gülçe evin penceresinde ihtiyar bir kadın daha gördüğünü Çinel’e söyler. Çinel korkar. 

Çünkü aslında o evde kimse yaşamamaktadır. Çinel boş ev hakkında Gülçe’yi kandırır. Gülçe’nin 

İspinoz’u ve onun babaannesi olan Hüman’ı gördüğünü söylemesi, Çinel’i ürkütse de Gülçe’nin 

korktuğunu anlayan Çinel, yalanlar uydurmaya devam eder.  

Çinel, ertesi sabah eski eve gelir. Gülçe evden çıkarken o da oradan çıkmış gibi yapar ve 

sonrasında İspinoz’un kendi babaannesi olduğunu, Hüban’dan kurtulamazlarsa Hüban’ın kendi 

ruhunu çalacağını söyler. Gülçe, o gün eve dönerken İspinoz’un evden çarşıya yürüdüğünü görür 

ve gerçekleri öğrenebilmek için İspinoz’un evine girer. Ev çok temiz ve düzenlidir. Evden tam 

çıkacakken yatak odasının önünde Hüban’ın havadaki hayaletini görür. O anda İspinoz içeri girer. 

Gülçe korkudan hareketsiz kalır, kendine geldiğinde oradan kaçar.  

Çinel kendisinin İspinoz’un evine nasıl geldiğini hatırlamadığını, sabah kalktığında orada 

olduğunu anlatır. Gülçe’nin Hüban’ı görebildiğini ve kendilerini kurtarmak için onların evinde 

bulduğu büyülü kitaptaki büyülü sözleri Hüban’ın mezarında söylemesi gerektiğini belirtir. Gülçe 

gece yarısı mezarlığa girmenin korkunç olduğunu düşünse de onları kurtarmak için cesurca 

davranır. Hüban’ın mezarını Çinel’in çizdiği haritayla bulur. Mezarın başında büyülü sözleri 

söyler, en son üç kez “Uyu Hüban” der. Arkadan gülme sesleri geldiğinde Çinel’in kendisini 

kandırdığını anlar. Sınıftaki erkekler “Uyu Hüban” diye dalga geçerler ve Gülçe okulda dalga 

geçilen bir öğrenci olacağı için üzülür.  

Çinel, farklı bir yalanla Hüban’ın gerçek olduğunu ve kendisinin de onu gördüğünü söyler. 

Çünkü mezarlıkta çocuklar gittiğinde Gülçe Hüban’ın hayaletini görür. Hüban’a “Her şey yalandı 

ama sen gerçeksin” der. Bu sözü ağacın arkasına saklanan Çinel de duyar ve Gülçe’den korksa da 

onu kandırabileceğini düşünür. Ona üç yıl önce Gülçelerin bulunduğu evde bir çocuğun ruhunun 

Hüban tarafından çalındığı yalanını anlatır. Hüban’dan kurtulmaları gerektiğini, bunun nasıl 

olacağının da büyülü kitapta yazdığını ve akşam kitabı beraber okumalarını söyler. Gülçe, Çinel’in 

yine yalan söylediğinden emin olsa da Hüban’ı gerçekten gördüğü için işin aslını da merak eder. 

Ancak akşam Çinellere gitmez.  

Ertesi sabah okula gittiğinde Çinel okula gelmemiştir. Sınıf arkadaşı Mücella’dan Çinel’e 

bir şey olduğunu ve hastaneye kaldırıldığını öğrenir. Sınıfça Çinel’i ziyarete gittiklerinde Gülçe, 

Çinel’in herkesi bir araya getirip yine kendisini kandırdığını düşünür. Hastaneden onu ziyaret 

etmeden kaçar. Ertesi gün Mücella’dan her şeyi öğrenir: Çinel’in yalan söylediğini aslında Hüban 

ve İspinoz‘un olmadığını, üç yıl önce bir çocuğun kaybolmadığını ve o evin harap, terk edilmiş bir 

ev olduğunu… Ama Gülçe evi düzgün ve temiz gördüğünü söyleyince Mücella, Gülçe’den 

korktuğunu söyler.  
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Gülçe, Çinel’in ruhunu Hüban’ın aldığını düşünür. Hastaneye ziyarete gider. Çinel 

hareketsizdir. Elini hareket ettirir, Gülçe onun eline kalem verir ve defteri uzatır. Çinel odasındaki 

çekmecede geri giden bir saatin olduğunu ve onu Hüban’ın mezarına bırakmasını yazar. Gülçe 

yine numara olduğunu düşünerek dışarı çıkar. Çinellerin evinin önünden geçerken bir kadın 

kapıyı açıp dışarı çıkar. Gülçe Çinel’in arkadaşı olduğunu ve ödevlerinin Çinel’in odasında 

olduğunu söyler, odaya girer ve saati bulur. Gece yarısı Hüban’ın mezarına saati bırakır. Ertesi 

sabah Çinel’in iyi olduğunu ve eve getirileceğini öğrenir.  Çinel’in söylediği her şeyin yalanken bir 

şekilde gerçeğe dönüştüğünü düşünür. Çinel hastaneden çıktığında Gülçe onu ziyarete gider. 

Çinel, Hüban’ın gece gelip ruhunu çaldığını anlatır. Aslında Hüban ve İspinoz’un olmadığını bildiği 

halde Gülçe’nin onları gördüğünü ve bunların gerçekleştiğini söyler.  

Gülçe ziyaretten çıkıp eve geldiğinde karşıdaki eski binanın nasıl tertemiz ve düzenli 

göründüğünü anlamak için oraya gider. Kapıyı açtığında buranın terk edilmiş, tozlu ve yıkık 

dökük olduğunu görür. Sonra birden Hüban ve İspinoz orada belirir. Gülçe kaçacakken yere 

yığılıp hareketsiz kalır. Çinel’den başkası onun burada olabileceğini tahmin edemez diye aklından 

geçirir ve sonsuza kadar ruhunun Hüban’ın elinde kalacağını düşünür. 

2.7.2.1.5. “Perizad’ın Kardeşi” 

Perizad’ın Kardeşi hikayesinde parkta yaşanan talihsiz bir olay yüzünden hayatını 

kaybeden Perizad’ın kendi ölümünün farkına varamaması ve bu süreçte bir hayalet olarak 

ailesinin üzüntülü durumuna şahit olması anlatılır. 

Perizad, kardeşi Gülizar’ı parka çıkarmak ister. Annesi tembihlediği için dışarı çıkmak 

istemeyen Gülizar, Perizad’ın ısrarıyla dışarı çıkmayı kabul eder. Hava kapalı olduğu için 

kaydırakta biraz kayıp eve dönmeyi planlarlar. Kardeşiyle birlikte kaydıra çıktıklarında kaydırak 

büyük bir sesle yıkılır. Gülizar kaydırağın altında kalır. Perizad kardeşini görünce ağlamaya 

başlar. Gülizar’ı kurtarmak için gelen adamlar demirleri kaldırır. Gülizar’ın başından kan gelir ve 

ambulans onu hastaneye götürürken yanına Perizad da biner. Kardeşinin öldüğünü düşünen 

Perizad, yaşanan olayda kendini suçlu hisseder. Dışarı çıkmak için ısrar etmeseydi bu talihsiz 

olayın yaşanmayacağını düşünür. 

Perizad, ailesinin her gün Gülizar’ın mezarına gittiğini düşünür ve kardeşinin çok sevdiği 

bebeğini ona götürsünler diye aşağı indirir. Annesi bebeği görünce ağlar. Sabah kahvaltılarında 

Gülizar için de servis açılır. Evde yas vardır. Haftalar geçer, üzüntü hala devam eder. Perizad 

kardeşinin ölmesinden kendisinin sorumlu olduğunu anne ve babasına söyleyemez. Onlardan 

korkar.  

Perizad, gece su içmeye kalktığında odasında bir karaltı görür. İlk önce hırsız sandığı bu 

karaltı Gülizar’ın ruhudur. Perizad kardeşinin ölümünden kendini sorumlu tuttuğu için 

kardeşinin kendisine kızdığını ve intikam almak için geldiğini düşünür. Gülizar ölmemiştir. Yoğun 
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bakımda ölüm sınırında olduğu anlarda ruhu, Perizad’ı ziyaret etmek ister. Ölen aslında 

Perizad’dır. Perizad, kardeşi için endişelenir bu yüzden kendi ölümünün farkına varamaz. 

Gülizar’ın ruhunu kendisi de bir ruh olduğu için görebilmektedir. Kardeşi her geldiğinde ona 

gülümseyerek saçlarını okşar. Perizad, Gülizar’ın ruhu kaybolduğunda ağlar. Ailesine kardeşinin 

ruhunun evde dolandığını söyleyemez. 

Bir gün mezarlığa giderken annesi Perizad’ın bebeğini yanına alır. Perizad buna anlam 

veremez. Mezarın üstüne Perizad’ın bebeği konulur. Mezar taşı henüz dikilmemiş onun yerine 

sadece bir tahta konmuştur. Tahtada kendi ismini gören Perizad, ailesine “Yanlış yazılmış” dese 

de ailesi onu görmez ve duymaz. Anne ve babası üzgün bir şekilde mezarlıktan ayrılır. Perizad, o 

anda kendisinin öldüğünü anlar. Mezarlığa gelirken insanüstü bir özellikle uzaktaki kadınların 

konuşmasını duyabilmiştir. Ne duyduğunu düşünür. Gülizar’ın yoğun bakımdan çıktığını ve 

bugün eve getirileceğini duymuştur.  

Perizad mezarının üstündeki bebeğinin yanına yatar. Kardeşinden özür dilemek ister ama 

onu korkutmak da istemez. Öylece mezarında uzanır kalır. 

2.7.2.1.6. “Sakın Kapıyı Açma” 

Sakın Kapıyı Açma öyküde henüz on iki yaşında olan üç kız arkadaşın bakıcı olarak 

gittikleri evde karşılaştıkları yaratıklar ve bu yaratıkların gizemi hikâye edilmiştir.  

Devin, okul müdürünün önerisi ile çocuk bakıcılığı işi bulur. Annesi Devin’e bakıcılık 

yapması için başta izin vermez. Devin’in yanında iki arkadaşının da bulunacağını, çocukla 

ilgilenirken ödev de yapacaklarını ve çocuk bakmak karşılığında iyi para kazanacağını duyunca 

hayata bir yerden başlaması gerektiğini düşünerek izin verir.  

Alkım, Devin ve Bengül bir internet haberinde Ayşe Demirli adındaki bir bakıcı kızın, 

Karamuk ailesinin çocuğuna bakıcılık yaparken “Sakın kapıyı açma!” diyerek kendi yüzünü 

cırmaladığı haberini okur. Ayşe Demir’in ailesi kızlarının ruh sağlığının o zamana kadar iyi 

olduğunu belirtmektedir. Bengül, haberden korkar ve Karamukların çocuklarına bakıcılık 

yapmaması için Devin’e ısrar eder. Devin, haberin asılsız olduğunu, küçük bir çocuğun zarar 

veremeyeceğini düşünür.  

Alkım ve Bengül, Karamuk ailesinin evine geldiklerinde onları kucağında Mercan bebekle 

Devin karşılar. Devin onlardan önce eve gelmiştir. Bebek kimseye zarar veremeyecek kadar 

tatlıdır. Çocuklar Mercan’ı oturma odasında bırakıp evi dolaşır. Kapalı bir odadan zincir sesleri 

gelir. Kızlar okudukları haberden de etkilenerek korkar. Odada köpek olduğunu düşünürler. Aşağı 

indiklerinde Mercan ortada yoktur. Aralık olan bahçe kapısından dışarı çıktığını ve bahçede bir 

sürü yerde toprağın kazıldığını görürler. Korkup üstü çamur olan Mercan’ı da alarak eve girerler. 

Devin üstü kirlenen Mercan’ı banyoya sokar. Seslerin geldiği odayı merak eden Alkım ve Bengül 

de yatak odasının balkonundan seslerin geldiği odaya bakmaya çalışır. O anda Devin’in çığlığı 
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gelir. Banyoya koşan kızlar, Devin’in yüzünün tırmalandığını görür. Devin Mercan’ın yaptığını 

söyleyince kızlar buna inanamaz. Mercan’ın sivri bir şeyle yanlışlıkla yapmış olabileceğini 

düşünürler. Kilitli odadan gelen sesler artınca Alkım ve Bengül odaya girmeye karar verir. Alkım 

odaya girdiğinde insan gibi iki ayağı üzerinde duran başı kurt, bedeni gri tüyle kaplı yaratığı 

görünce donakalır. Yaratık ayağından zincirle peteğe bağlıdır. Tekrar Devin’in çığlığı duyulur. 

Devin yerde ve üzerinde tuhaf bir yaratık haline gelmiş Mercan onu tırmalar. Kızlar koşunca 

canavara dönüşen Mercan bebek aşağı iner. Devin bayılır, kızlar ambulans ve polis çağırır. Ayşe 

Demirli gibi kendilerine de delirmiş gözüyle bakılmaması için gelen polislere gerçeği anlatmazlar.  

Devin hastanede kendine geldiğinde hiçbir şey hatırlamaz. Alkım ve Bengül, arkadaşlarını 

bu hale getiren şeyin ne olduğunu çözmek zorunda hissederek ertesi akşam Karamuk ailesinin 

evine gider. İçeri girince Mercan’ın annesi Ebru Karamuk’a sırlarını bildiklerini, arkadaşlarına 

zarar veren yaratığı gördüklerini söylerler. Ebru Karamuk üzgün bir şekilde başlarına gelen 

talihsiz olayı onlara anlatır.  

Ebru Karamuk ailecek pikniğe gittikleri bir gün arabanın benzini biter ve eşi benzin 

bulmaya gittiğinde üç yaşındaki Mina ve bir yaşındaki Mercanla arabada onu bekler. Birden Mina 

kapıyı açıp dışarı oynamaya çıkar. Mercan’ı kucağına alarak Mina’nın ardından giden Ebru 

Karamuk, kızının insan gibi iki ayağının üzerinde duran kıllı bir yaratık tarafından havaya 

kaldırıldığını görür. Yaratık, Mina’yı ısırıp kenara fırlatır. Annesi koşarak kızının yanına gider. 

Yaratık da üzerlerine doğru gelir. Salyaları Mercan’ın üstüne damlar. O anda babaları gelir ve 

yaratık kaçıp gider. Ebru Karamuk kendisinin delirdiğini düşünmemesi için ona bir kurdun 

saldırdığını söyler.  

Aradan biraz zaman geçince dolunay gecesi Mina kurt adama, Mercansa dişleri sivri ve 

tırnakları pençe şeklinde bir yaratığa dönüşür. Karamuk ailesi bakıcılarını henüz on iki yaşında 

olduğu için yaratıklardan bahsettiklerinde kimsenin inanmayacağı çocuklardan seçer. Senelerce 

çocuklarının bu durumunu saklayan aile, ormanda onlara zarar veren yaratığın kontrolüne 

girmiştir. Yaratık onlardan her dolunay zamanı bir kurban ister. Aile de bakıcıyı çocuklardan 

seçer. Bunu yaparken de kurt adamın etkisiyle anne baba kendinde değildir. Yaratık da kurbanları 

için onların evlerinin civarına gelir. Karamukların bahçesindeki çukurları da kazan o yaratıktır. 

Bu durumu duyan kızlar, Karamuk ailesinin yaşadıklarına üzülür.  

Devin hastaneden çıktığında onu ziyarete giden Alkım ve Bengül, bahçedeki çukurları 

görünce Mina ve Mercan’ı dönüştüren yaratığın kendilerine zarar vermek için burada olduğunu; 

Devin’in de bir yaratığa dönüşebileceğini düşünerek korkar.  

2.7.2.1.7. “Karakura’nın Düşleri” 

Karakura’nın Düşleri öyküsünde Kumsal ve Sel adındaki iki çocuğun karakura adı verilen 

yaratıklarla mücadelesi anlatılır. Karakuralar çocukları kaçırarak tutsak eden ve büyüklerin 
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zihinlerini ele geçiren yaratıklardır. Kumsal ve Sel’in kaçırılan çocukları karakuralardan ve 

başkarakuradan kurtarma girişimleri hikâyenin olay örgüsünü oluşturur.  

Sınıfa yeni gelen Sel Arpağ’ın uykusuz görünümü ve garip davranışları Kumsal’ın dikkatini 

çeker. Kızla konuşmaya çalışsa da kız karşılık vermez. Sel’in nerede oturduğunu öğrenmek için 

onu takip etmek istese de annesinin Kumsal’ı almaya gelmesiyle bunu yapamaz.  

Annesi Kumsaldan mahallelinin yemek götürerek aç kalmamasını sağladığı ihtiyar 

komşularına yemek götürmesini ister. Kumsal, General denen ve çok yaşlı olan bu adamdan 

korktuğu için gitmek istemez ama annesinin ısrarıyla onun evine gider. Aralık olan kapıdan içeri 

bakarken yanından tüylü bir yaratığın hızlıca geçtiğini hisseder. Ne olduğunu görmediği için 

General’e zarar verebilecek bir hayvan olma ihtimalinden dolayı içeri girer. Koltuğunda oturan 

General’e tüylü yaratıktan bahsedince General öfkeyle Kumsal’ı evden kovar.  

Kumsal gece tuvalete kalktığında uykusu dağılmasın diye ışıkları açmaz. Odasına 

dönerken salonda gördüğü karaltılardan ürperir ve ışıkları açtığında yalın ayaklı, dağınık saçlı, 

üzerinde pijamaları olan iki çocuğun el ele salonda durduğunu görür. Çocuklar silinen bir siluet 

gibi kaybolunca koşarak yatağına girer. Sabaha kadar uyuyamaz. Ertesi gün okula gittiğinde Sel 

Arpağ kadar uykusuz görünmektedir. Sel, Kumsal’ın yanına gelip akşam kaç tane çocuğun 

geldiğini sorar. Uyursa kendisinin de onlara katılacağını söyler. Kumsal, Sel’in gece olanları 

bilmesine şaşırır ve ondan korkmaya başlar.  

Kumsal, gece uyumamak için internette kaçırılan çocukları araştırır. Araştırma yaparken 

bir gün önce salonda gördüğü çocukların fotoğraflarına da ulaşır. Çocuklardan biri Sel’in 

kardeşidir. Kumsal ışıklar açıkken yatakta uyuyakalır. Gözlerini açtığında ışıklar kapatılmıştır ve 

karşısında dün gece gördüğü iki çocuk vardır. Çocuklar duvardan geçerek ortadan kaybolur. 

Kumsal onları pencereden izler ve peşlerinden gider. General’in evinin önünde kaybolduklarını 

görür. Arkasında ona dokunan elin Sel olduğunu görünce şaşırır. Sel, çocukları ve karakuraları 

takip ederek General’in evine ulaştığını anlatır.  

Karakura, kedi büyüklüğünde tüylü bir yaratıktır ve büyük insanları uykuda üfleyerek 

zombileştirmeye çalışır. Büyükler de bilinçsizce ortalıkta gezinir ve yavaş yavaş başkarakuranın 

emrine girer. Başkarakura da General’dir.   

Sel başka bir kasabada yaşarken kardeşinin karakuralar tarafından kaçırıldığını ve 

başkarakuranın yetişkinleri yakınına çektiğini söyler. Başkarakuranın amacı, çocukların 

ruhlarından ve karakuralardan beslenerek büyüklerin zihinlerini ele geçirmektir. Gördükleri 

çocuklar da birer ruhtur, çocukların bedenleri başkarakura tarafından hapsedilmiştir. Sel sonraki 

gece General’in evine gireceğini, karakuralara karşı silah olarak su tabancası kullanacağını (çünkü 

karakuralar su ile zayıf düşmektedir) ve yarın gece aynı yerde buluşmalarını söyler.  

Kumsal eve girdiğinde babasının karakuraların etkisinde olduğunu, bilinçsizce salonda 

durduğunu görür. Korkuyla odasına gidip uyumamak için ve başına bir şey gelirse kendisinin 
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nerede bulunacağını anlatan bir mektup yazar. Ertesi gün mektubu en yakın arkadaşları Giray ve 

Uruz’a verir. Mektubu açmamalarını, kaybolursa polise vermelerini ister. Okulda Sel ile 

mesajlaşıp akşam için su tabancası almaya gider. Akşam olduğundaysa belki de ailesiyle son 

gecesi olduğunu düşünerek onlara sarılır. Gece olunca da General’in evine gitmek için evden çıkar.  

General’in evinin önünde buluşan Kumsal ve Sel, eve girmek için evin arkasına dolanır. 

Kumsal’ın getirdiği su tabancasına kıyasla Sel büyük bir su tüfeği getirmiştir. Sel, karakuraların 

su ile etkisiz hale getirileceği bilgisini, karakuraları anlatan bir kitaptan öğrenmiştir. Eve yatak 

odasının aralık penceresinden girerler ve fenerlerini açtıklarında kaçırılan çocukların hareketsiz 

bedenlerini görürler. Sel’in kardeşi de çocukların içindedir. Çocukları uyandırmanın yolu, gücünü 

karakuralardan alan başkarakurayı etkisiz hale getirmektir. Odaya girdiklerinde General’i 

görürler ve General insan görünümünden sıyrılarak kendini gösterir. Karakuralar Kumsal ve 

Sel’in üstüne geldikçe sıkılan su ile hareketsiz kalır. Su yetmeyince bir kova su karakuraların 

üstüne savurulduğunda tüm karakuralar etkisiz hale getirilir. Gücünü karakuralardan alan 

başkarakura da büyük bir gürültü ile yere yığılır. Ev sessizleşir ve odada yatan çocuklar uyanır.  

Sel, çocuklara karakuralar tarafından kaçırıldıklarını anlatmanın tüm dünyanın 

inanmayacağı şeylerden bahsetmek olacağını ve mantıklı bir kaçırılma senaryosunun 

oluşturulması gerektiğini düşünür.  Çocuklara kendilerinin deneylerde kullanılmak için bir 

doktor tarafından kaçırıldıklarını, o yüzden kaçırıldıkları yaşta kaldıklarını anlatır. Evlerine 

dönmek için oradan çıkarlar.  

Kumsal, evin önüne geldiğinde çocuklara tekrar bakar, o arada General’in karaltısını 

görür. General ardını dönüp uzaklaşırken her yerden çıkan karakurlar onu takip eder. Karakurlar 

her şeye yeniden başlayıp başka bir kasabada yine çocukları kaçırmaya devam edecektir. Onları 

nasıl yok edeceklerini bilmeyen Kumsal, şimdilik ailesine kavuşacak çocukları düşünür.   

2.7.2.2. “Hortlaklar Geçidi” 

“Hortlaklar Geçidi” romanı birinci baskısı Mayıs 2017, ikinci baskısı Mart 2020 olmak 

üzere beş bin adet basılmıştır. Tudem Yayınlarından çıkan romanda yer alan resimleri Maria 

Brzozowska hazırlamış, kapak tasarımı ise Cemil Denizer yapmıştır. Kitap 231 sayfadır. 

Romanda henüz on beş yaşında olan Andaç, hep genç görünen annesi Nihade ve babası 

Kongar ile birlikte normal bir hayat yaşamaktadır. Andaç’ın başına gelen ürkütücü ve esrarengiz 

olaylar romanın seyrini değiştirerek tekin olmayan durumların yaşanmasına neden olur. Andaç 

varlığından bile habersiz olduğu amcasının yanına tek başına gönderileceğini ve buna mecbur 

olduğunu öğrenir. Amcasının yaşadığı Kanakar köyüne gittiğinde öldüğünü sandığı babaannesi, 

ölüleri Hortlaklar Geçidi’ne hapseden ve Andaç’a zarar vermek isteyen bir büyücü olarak 

karşısına çıkar. Andaç da babaannesinden gelen büyülü yeteneklere sahiptir ve onu durdurup ölü 

ruhları özgür bırakmak için korkutucu bir maceraya atılır.  
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Andaç, sınıf arkadaşı Girgin’den hoşlanır ve en yakın arkadaşı da Elvandır. Elvan ile 

sokakta yürürken siyah bir kedinin hareket halindeki bir arabanın altında kaldığını görürler. 

Kediyi alıp veterinere götürdüklerinde kedinin sapasağlam olması Andaç’ı şaşırtır. Andaç, kedinin 

araç altında ezilme sesini duyduğundan ve eline aldığında kırılmış kemiklerini hissettiğinden 

emindir. Bu durum kendisinde büyülü özelliklerin olabileceği düşüncesini uyandırır. Yine aynı 

günün gecesinde penceresini tıklatan ve Andaç’tan korkup kaçmayan karganın getirdiği çok eski 

ve değerli bronşu Andaç’a vermesi de bu düşünceyi destekleyen diğer bir olay halkasıdır. Ayrıca 

Andaç’ın rüyaları da onu korkutmaktadır. Bir gece rüyasında karanlık tünelden gelen fısıltılar, 

öfkeli sesler duyar ve uyanmak istese de uyanamaz. Birinin ona doksan dokuz kişi olduklarını, 

yüz kişi olduklarında bulundukları tünelden kurtulamayacaklarını ve sadece Andaç’ın 

kendilerine yardım edebileceğini söylemesiyle uyanır ve son zamanlarda başına gelenlere anlam 

vermeye çalışır. 

Öte yandan anne ve babasının gizemli konuşmalarını duyan Andaç, ailesinin de kendinden 

bir şeyler sakladığını düşünmeye başlar. Bu sırada anne ve babasının iki haftalığına baş başa tatile 

çıkacaklarını öğrenir. Andaç’ın tatil boyunca amcasının yanında kalması gerektiğini söylerler. 

Andaç o zamana kadar bir amcasının olduğunu bile bilmez. Anne ve babasının kendisini 

yanlarında istememelerine de anlam veremez. Amcası Korkut Kanıkor, Kuzgunlu kasabasının 

Kanakar köyünde yaşamaktadır. Babasının köyü orasıdır ve Korkut Kanıkor ile babası ikizdir. 

Kasaba ve köyün isimlerindeki tekinsizlik, soy isimleriyle köyün ismi arasındaki benzerlik Andaç’ı 

tedirgin eder. İstemese de ailesinin baskısıyla amcasının yanına giden Andaç, babasının 

kasabadaki otogarda kendisini bırakıp kaçarcasına geri dönmesiyle işlerin yolunda gitmediğini 

düşünür. Bir gün önce de anne ve babasının gittikleri mezarlıktaki olayla ilgili esrarengiz bir 

haberin olduğunu Elvan’dan öğrenmesi, romandaki bilinmezlikleri derinleştirir.  

Andaç’ı otogardan amcasının şoförü Mimoza alır. Mimoza yaşlı bir kadındır ve aslında 

Andaç’ın babaannesidir. Kanakar köyünde telefon, internet çekmez. Andaç’ın arkadaşlarıyla, 

ailesiyle iletişimi kopmuş bir haldedir. Amcası ve Mimoza da hiç konuşmazlar ve Andaç’ın evin 

kurallarına uyması gerektiğini belirtirler. Andaç burada çok yalnız kalır ve ailesine de kendisini 

bıraktıkları için öfkelidir. Burası loş ve mezarlığın hemen yanına yapılmış korkunç bir yerdir. 

Andaç sıkılır ve arada dışarıya gezmeye çıkar. Yine rüyasında kendisinden yardım isteyen sesleri 

duyar. Bu evin tekin olmadığını ve merdiven altındaki kapının arkasından gelen seslerin 

kendisinden yardım isteyen kişiler olduğunu anlar.  

Andaç rüyasında kendisiyle konuşan kişinin bir ölü, parkta karşısına çıkan siyah kurdun 

da bir ruh olduğunu öğrenir. Mimoza’nın aslında babaannesi olduğunu ve babaannesinin kara 

büyülerle uğraşan bir büyücü olarak evin altındaki dar tünelde doksan dokuz ölünün ruhunu 

hapsettiğini, amcasının babaannesine yardım ettiğini ve babaannesinin yüzüncü ruh olarak 

kendisinin ruhunu almak istediğini burada vakit geçirdikçe anlar. Babaannesi Mimoza’nın büyü 
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yapma özelliği ona büyük dedesinden kalmıştır. Ölümsüz olmak isteyen Mimoza, yaptığı büyü ile 

ölen insanların ruhlarını tutsak ederek onların eşyalarını bir odada kilitli tutar. Ancak büyü 

eşyaların mezarlıkta yakılması ile son bulacak, ölülerin ruhları da özgürlüklerine bu sayede 

kavuşacaktır. Kendilerini sadece Andaç’ın kurtarabileceğine inanan ölüler, Andaç’ın da büyü 

yeteneğine sahip olduğunu hatta babaannesinden daha güçlü olduğunu ona söylerler. Mucize 

adını verdiği ezilen kedinin de hayata dönmesi Andaç’ın dönüştürme büyüsünü yapabildiğinin 

ispatıdır. Andaç kendisinin bir cadı olduğunu öğrenir. Babaannesi gibi olmamak için onu 

durdurması gerekir. Büyük çabalar ile babaannesini engeller ve tutsak ruhları serbest bırakır. 

Amcası da annesinin yaptıklarından rahatsız olduğu için Andaç’a yardım eder.  

Andaç, Kanakar köyünde her şey yoluna girdiğinde anne ve basının kendisini neden 

bıraktıklarını da öğrenir. Yıllar önce babaannesi Mimoza, oğlunun Nihade ile evlenmesini istemez 

ve bunu engelleyemediği için Nihade’ye dönüştürme büyüsü yapar. Nihade’nin 2014’te öleceğini 

kulağına fısıldar. Nihade öleceğini düşündüğü için kızından uzaklaşır ancak asıl ölecek olan kişi 

Andaç’tır. Andaç’ı kurtarması için eşini Kanakar köyüne gönderir. Andaç’ın babası köye 

geldiğinde her şey sona ermiştir. Andaç ruhları ve babaannesinin ölemeyen bedenini serbest 

bırakmıştır. 

 Amcasının yaşadığı köy ve kasabada arkadaş edinen Andaç, ailesiyle eve döner. O sene 

babası ve amcasının doğum gününde amcasının yanlarında olmasını isteyen Andaç, doğum 

gününe gelen amcasından Kanakar köyündeki arkadaşı Zağnos’un uçurumdan düşerek öldüğünü 

öğrenir. Andaç çok üzülür ve Girginle birlikte Kanakar köyüne gider. Andaç, mezarlıkta 

babaannesi ve Zağnos’un ruhlarını el ele görür. 

2.7.2.3. “Hayalet Tozu” 

“Hayalet Tozu” romanı birinci baskısı Nisan 2011, beşinci baskısı Şubat 2019 olmak üzere 

toplamda on bir bin adet basılmıştır. Tudem Yayıncılıktan çıkan romanda yer alan resimleri Hülya 

Hocaoğlu, kapak tasarımını Burak Tuna yapmıştır. Kitap 359 sayfadır. 

Romanda hayaletleri görme yeteneği olan Düşçe’nin bu yeteneği sebebiyle ürkütücü 

hayaller görmesi ve bir hayalet olan Arzu ile kurduğu arkadaşlık anlatılır. Düşçe’nin ailesinde de 

özel yeteneklere sahip kişiler vardır. Düşçe, korkmadan yeteneklerinin farkına varsın diye 

büyükanne ve büyükbabasının yanına gönderilir. Burada yaşanan esrarengiz ve korkutucu 

olaylar onu üzecek, sevindirecek ve ürkütecektir. 

Düşçe henüz dokuz yaşında anne ve babasıyla sıradan bir hayat yaşayan küçük bir 

çocuktur. Düşçe ve ailesinin alt katında oturan Bayan Tozlusüslü (Lavanta Denizarar), tuhaf bir 

kadındır ve Düşçe ondan korkar. Bayan Tozlusüslü, üzeri tozlu kurabiyeler yaparak Düşçe’ye 

verir. Alışveriş için hiç evden çıkmaz ve kimse de onun için alışveriş yapmaz. Bir keresinde Düşçe 

pencereden Bayan Tozlusüslü’nün oturma odasına baktığında odayı boş görür. İkinci kez 
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baktığında odada eşyalar vardır. Düşçe çok korkar ve Bayan Tozlusüslü’nün normal olmadığını 

düşünür.  

Düşçe, özel yetenekleri olan bir çocuktur. Fakat yeteneklerinin farkında değildir. Kendi 

memleketinde yetişen bir bitkinin tozu sayesinde gelecekten, geçmişten ve korkularından 

beslenen hayaller görür. Düşçe Bayan Tozlusüslü’nün keklerinin üzerine serpiştirdiği bu sihirli 

toz nedeniyle sık sık onu endişelendiren ve korkutan hayallere dalar.  

Düşçe ve ailesinin karşısına asık suratlı bir aile taşınır. Düşçe bu aileye hep üzgün 

görünmeleri yüzünden asık surat ailesi der. Neşe Hanım ve Bülent Bey birkaç ay önce Arzu 

adındaki lösemi hastası kızlarını kaybettikleri için üzgündür. Ancak Düşçe kendisindeki yetenek 

sayesinde henüz kendisinin öldüğünü anlayamayan Arzu’nun hayaletini görür. Arzu, ailesinin 

kendisiyle iletişime pek geçmemesi ve ölü olmanın getirileri nedeniyle bir tuhaflık olduğunu 

sezer. Arzu ile arkadaş olan Düşçe, ailesine komşularının kızlarını dışarı çıkarmadıklarını ve 

kendisine kötü baktıklarını söyler. Düşçe’nin anne ve babası Arzu’nun ölmüş olduğunu öğrenince 

Düşçe’yi korkutmamak için ona gerçekleri anlatmaz ve kendisindeki özel güçleri anlayabilmesi 

için onu büyükanne ve büyükbabasının yanına gönderir. 

Düşçe büyükanne ve büyükbabasını tanımaz. Annesi Zeynep, geçmişini Düşçe’den 

gizlemek için onlardan hiç bahsetmez. Zeynep, kendisindeki özel gücü en yakın arkadaşı Işık’ı 

kaybettikten sonra fark etmiştir. Her ne zaman anne babasının bulunduğu çiftliğe gitse 

arkadaşının hayaletiyle karşılaşır. Ölen arkadaşının babasının Zeynep’i suçlamasından dolayı ve 

Düşçe’yi bu tür durumlardan korumak için çiftlikten uzak durur.  

Zeynep, Işık ve Peri seneler önce çok yakın arkadaştır. Işık ve Peri Boğaç Boğkıraç’ın 

kızlarıdır. Toprak adında bir de küçük erkek kardeşleri vardır. Boğaç Bokıraç zengin olduğu için 

kızlarının fakir bir ailenin kızı olarak gördüğü Zeynep ile arkadaşlık yapmasını yasaklar. Kızlar 

geceleri evden kaçarak gizlice buluşurlar. Bir gün ihtiyar bir marangoz bir taşı göstererek burada 

eskiden bir cadının yaşadığını söyler. Cadının kızı bahçedeki kuyuya düşüp ölmüş, bu sebepten 

kuyu ve mezar cadı tarafından lanetlenmiştir.  

Kızlar kuyunun içindeki taşların arasında dilek mektubu bulurlar. Bu mektup Bayan 

Tozlusüslü’nün sevdiği ünlü Güneş Karahan’a kavuşabilme dileğidir. Peri de kuyudan bir bebek 

diler ve ertesi gün amcası Peri’ye değil de Işık’a oyuncak bebek getirir. Peri kendisinin çirkin 

olduğunu, amcasının da bu sebepten kendisini sevmediğini düşünür. Işık, Peri’ye bebeği vermek 

istese de Peri Işık’tan çirkin olduğunu düşündüğü için kızgın ve öfkeli bir şekilde bebeği kabul 

etmez. Işık dilek kuyusuna giderek bebeğin Peri’nin olmasını diler. Bebek ile Peri arasındaki engel 

Işık olduğu için kuyudan çıkan siyah bir gölge Işık’ı kuyuya çeker. Işık’ın kuyuya düştüğü ve 

öldüğü haberi Zeynep’in odasına gelen Işık’ın hayaleti ile ortaya çıkar. Boğaç Boğkıraç Zeynep’i 

sorumlu tuttuğu için ondan intikam almayı ister. Çünkü ona göre Işık Zeynep’le arkadaş 
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olmasaydı gece dışarı çıkmayacak ve başına da bu talihsiz olay gelmeyecekti. Bunun üzerine 

Zeynep çiftlikten uzaklarda yatılı okur ve kurduğu ailesine çiftlikten bahsetmez.  

Düşçe büyükanne ve büyükbabasına gitmeden önce Arzu ile onların eski evine gider. 

Düşçe Arzu’nun hayalet olduğunu bilmez. Döndüklerinde üst katlarında oturan, Bayan Tozlusüslü 

ve Güneş Karahan’ın oğlu olan Bulut Bey’den fotoğraflarını çekmesini ister. Bu fotoğraf Arzu’nun 

hayalet olduğunu Düşçe’ye gösterecektir. Bulut Bey babasını, babası da Bulut Bey’in kendi oğlu 

olduğunu bilmez. Bayan Tozlusüslü Güneş Karahan’dan ayrıldıktan sonra çocuklarının olacağını 

saklamıştır. Ayrıca Bulut Bey bir medyumdur. Evlerine hayalet dadanan ailelerin hayaletten 

kurtulmalarını sağlar. Düşçe’deki özelliğe benzeyen bir özellik onda da vardır. Ruh ve hayaletleri 

sezebilir ve bazen görebilir. Bu yüzden Bulut Bey çok uzak yerlerden iş aldığı için evde pek 

durmaz. Bulut Bey, Düşçe ile Arzu’nun fotoğrafını Düşçe çiftliğe gideceği gün onun çantasına 

koyar. Düşçe’ye hayaletlerle ilgili bilgiler verir.  

Düşçe çiftliğe gittiğinde büyükbaba ve büyükannesini çok sever. Büyükannesinden 

annesinin sırlarını dinler ve zamanla gerçekleri öğrenir. Düşçe daha önce hayalinde gördüğü ve 

çiftlikte karşılaştığı Orçun ile arkadaş olur.  Annesinin arkadaşı Işık’ın hayaleti, bir gece Düşçe’nin 

odasına gelir. Düşçe burada tanıştığı Orçun’un da Işık’ın hayaletini gördüğünü öğrenince çok 

korkar. Orçun ile Boğaç Boğkıraç’ın villasındaki havuza merak ettikleri için gizlice girerler. Boğaç 

Boğkıraç Düşçe’yi yakalar, onunla muhabbet eder. Boğaç Boğkıraç, kızı öldükten sonra tüm 

ailesine kötü davranarak onlarla küsmüştür. Düşçe Boğaç Boğkıraç’ı konuşmaları ile etkilemiş ve 

ailesini tekrar bir araya getirmeye ikna etmiştir. 

Düşçe; anne babası, Bayan Tozlusüslü ve Peri’nin çiftliğe gelmesine çok sevinir. Peri 

üniversiteyi Zeynep Hanım’la aynı evde kalarak okuduktan sonra Zeynep Hanım’la birlikte 

açtıkları “Korku Tüneli” adındaki kitapçıda çalışır. Babasının araması üzerine çiftliğe o da gelir. 

Zeynep Hanım, Işık’ın hayaletini görmekten korksa da ona öldüğünü söyleyerek ruhunu olması 

gerektiği yere göndermelidir. Bunu başarır ama en yakın arkadaşını bir daha göremeyecektir.  

Düşçe, Arzu’nun ölü olduğunu öğrendiğinde Arzu’nun ölüler alemine gidebilmesi için onu 

öldüğüne ikna etmesi gerektiğini de öğrenir. Bulut Bey Düşçe gelmeden Arzu’nun hayaletini 

öldüğüne ikna etmeye çalışır ama merdivenlerden yuvarlanarak bayılır. Arzu, Düşçe’nin en yakın 

arkadaşı olmasını ister. Düşçe, Arzu’ya en yakın arkadaşının Güney olduğunu bahsettiğinde bu 

duruma üzülen Arzu, Güney’i ağaç evden aşağı iter ve ayaklarının alçıya alınmasına neden olur. 

Düşçe, Arzudan korksa da onu sevdiği için ruhunun rahata kavuşmasını ister. Arada kalan bu ruhu 

ölüler diyarına göndermek zorundadır. Düşçe çiftlikten döndüğünde Güney’e her şeyi anlatır. 

Güney ile birlikte bir gece Arzu’yu öldüğüne ikna etmek için şehir dışındaki terk edilmiş eve gider. 

Arzu’nun hayalet olduğunu bilmek, onları korkutur. Düşçe, Arzu ile konuşur ve onu ikna eder. 

Böylece Arzu ölüler diyarına geçer.  
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Güneş Karahan ve Bulut Bey baba oğul olduklarını öğrenir. Güney’in babası eve döner, 

üstü kapatılan sırlar açığa çıkar ve ölüler olması gerektiği yere gider. Tüm bunlarda Düşçe’nin 

etkisi büyüktür. Düşçe de yirmi beş yaşına geldiğinde psikoloji alanında eğitim alır ve yazar olarak 

unutulmaması gerekenleri unutturmamak için bu kitabı yazar. 

2.7.2.4. “Ezo ile Ölü Yazar”  

“Ezo ile Ölü Yazar” romanı birinci baskısı Kasım 2016, üçüncü baskısı Kasım 2017 olmak 

üzere Altın Kitaplar Yayınevinden çıkmıştır. Romanın sayfa sayısı 126’dır. Romanda yer alan 

resimleri Berk Öztürk hazırlamış, kapak tasarımını ise Osman Selçuk Özdoğan yapmıştır. 

Ezo ile Ölü Yazar romanında anne ve babasını bir trafik kazasında kaybeden on bir 

yaşındaki Ezo’nun anneannesinin yanında yaşamaya başlaması ve burada tanıştığı ölü ve canlı 

kişilerle hayata yeni bir adım atması anlatılır.  

Ezo, anne ve babasının ölümünden sonra kendisini suçlu hissederek kimseyle konuşmaz. 

Fiziksel bir engel olmasa da psikolojik sebepler yüzünden konuşamaz. Anne ve babasını son 

gördüğünde kızgın olduğu için onları sevmediğini söyleyip sonra onları kaybetmesi, Ezo’yu 

herkese karşı sessiz kılmıştır.  

Ezo’nun anneannesi Bozorman’da yaşar ve Ezo onun yanına geldiğinden beri çocuk 

psikiyatrileriyle görüşür. Ezo anneannesini huysuz ama sevimli bulur. En son gittiği psikolog 

Yağış Yengisu ve onun ablası olan dans öğretmeni Toprak Yengisu’yu çok sever.  Ezo burada 

tanıştığı ve kendisine 3D diyen Durgun Deniz Dalgalı adındaki karşı komşunun oğlu ile arkadaş 

olur. 3D, her ne kadar babası onun futbolcu olmasını istese de balerin olmayı çok ister. Ezo’nun 

yaşadıklarını atlatmasında büyük desteği olmuştur. 

Ezo, anneannesinin yanında çok sıkılır. Çünkü anneannesi ona samimi davranmaz ve 

sürekli Ezo’nun konuşabilecekken konuşmamasından yakınır. Hayatındaki çoğu şeyden de 

şikayetçidir. Bir kez Ezo’ya yakın ve içten davranan anneanne, sonraki günlerde de suratsız ve 

memnuniyetsiz görünümünü sürdürür. Kızını ve damadını kaybeden bu kadın üzüntüsünü bu 

şekilde hayatta karşılaştığı küçük de olsa her meseleden şikâyet ederek göstermektedir ve Ezo’yu 

da kaybettiği kızının emaneti olarak çok sevmektedir.  

Ezo’nun anneannesinin evinin çatısında sürekli gürültü yapan ve öksüren ölü bir yazar 

vardır. İsmi Korkut Kızgın Yılanoğlu olan bu yazar, Ezo’nun psikoloğu Yağış Yengisu’ya göre 

büyük acı yaşayan Ezo’nun oluşturduğu hayali bir arkadaştır. Bu yazarın gerçekten de yirmi sene 

önce yaşamış olması da onun gerçek bir hayalet olduğunu destekler. Ölü yazarın gerçekliği 

ikileminde kalan Ezo, zamanla bu yazarın gerçek bir hayalet olduğunu kabul eder.  

Ezo’nun çatı katında tanıştığı ölü yazar dünyadayken başarılı yazarları kıskanarak kendini 

tüketen, başarılı olmadığı halde para ile kitaplarını bastıran ve en sonunda da kıskançlığı, 

akılsızlığı yüzünden evinde çıkardığı yangınla ölen huysuz bir kişidir. Bundan yirmi sene önce 
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evinde yangın çıkıp ölmüş ve o ev üzerine yapılan yeni evin sahibi de Ezo’nun anneannesi 

olmuştur. Korkut Kızgın Yılanoğlu her gece çatıda çocuk kitapları yazmaya çalışır fakat ölü olduğu 

için yazdıkları belli bir süre sonra silinir. Ezo ölü yazarın kendi yeteneğini keşfetmesine, 

hayattayken yaptığı hataları anlayarak onları telafi etmesine ve onun bir kitap çıkarmasına 

yardımcı olur. Çıkardıkları kitabın baş kahramanı burada tanıştığı 3D’dir ve kendisi ile özü yazar 

da kitapta yer alır. Kitap yayınlanır ve çok beğenilir. 

Ezo, 3D’nin balerin olma hayallerinin gerçekleşmesi için onu dans ederken gizlice videoya 

alır. Sonra kasabadaki dans okulu öğretmeni Toprak Yengisu’ya izleterek ona 3D’nin durumunu 

anlatır. Videoyu internette paylaşarak 3D’nin meşhur olmasına ve babasının bale konusunda ona 

izin vermesine yardımcı olur. 3D’nin eğitim masrafları da o video sayesinde karşılanacaktır ve 

ailecek İstanbul’a taşınırlar. Ezo da onlarla yaşar ve iyileştikten sonra eski okuluna devam eder. 

2.7.2.5. “Kocaman Minik Öcü” 

“Kocaman Minik Öcü” Kırmızı Kedi Çocuk Yayınlarından bir baskı halinde çıkmış 48 

sayfalık bir hikâye kitabıdır. Hikâyede yer alan resimler Berk Öztürk tarafından hazırlanmıştır.  

Kişinin kendini olduğu gibi kabul etmesiyle mutlu olabileceği mesajını içeren bu hikâye, 

öcüler kasabasındaki diğer öcülerden küçük olmasından dolayı rahatsızlık duyan kocaman minik 

bir öcünün öyküsüdür.  

Kocaman minik öcü, diğer tüm öcülerden daha kısadır. Boyu sadece iki metredir. Onun 

kadar kısa bir öcüye, öcüler kasabasında hiç rastlanmamıştır. Anne ve babası Kocaman Minik 

Öcüyü boyunun uzaması için önce Takım Elbiseli Yengeç’e sonra da Tavus Kuşu’na götürür. Tavus 

Kuşu onu daha önce hiçbir öcünün gidemediği, kasabanın dışındaki Saksağan Sirki’ne gönderir. 

Burada kısa boylu olan canlılar uzatılmaktadır. Anne ve babası Kocaman Minik Öcü’yü sirkin 

önünde bırakır. Kocaman Minik Öcü içeri girip saksağanların sirkteki gösterisini izler. Onu gören 

saksağanlar dağılıp saklanır. Kocaman Minik Öcü kendisini Tavus Kuşu’nun gönderdiğini 

söyleyince onu gagalarıyla tutup havada çekiştirmeye başlarlar. Akşama kadar onun tüylerini 

çekiştirip bırakırlar. Uzayabilmesi için bir gösteri yapması gerektiğini söylerler. Kocaman Minik 

Öcü sahneye çıkıp şarkı söylediğinde saksağanlar ona hayran olur, göz yaşları içinde onu ayakta 

alkışlar. Kocaman Minik Öcü’nün onlarla birlikte sirkte kalmasını teklif ederler. Ama o, uzama 

sevdasında olduğu için Tavus Kuşu ile randevusu olduğunu söyler ve eve döner. Ertesi sabah 

Tavus Kuşu Kocaman Minik Öcü’nün boyunu ölçer, uzamadığını görünce onu Doğru Ejderha’ya 

gönderir ve ona “Döndüğünde seni çok mutlu edecek bir boyda olacaksın” der.  

Kocaman Minik Öcü, yanına zıplayan fındıklarını ve Pusula Tavuğu’nu alır. Pusula Tavuğu 

ona yol gösterecektir. Yolda Şapkalı Kurbağa ile karşılaşır. Şapkalı Kurbağa ona dev gibi olduğunu, 

daha önce onun kadar büyük bir öcüyle karşılaşmadığını söyler. Bunu duymak Kocaman Minik 

Öcü’nün çok hoşuna gider ve burada kalmayı düşünür. Kurbağa gibi göldeki yaprağın üzerine 
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atlayınca suya batar. Göldeki yapraklar üzerinde duramayacak kadar büyük olduğunu düşünerek 

burada kalmaktan vazgeçer. Suya battığında karşılaştığı balıkların onu kocaman görmesi onu 

mutlu eder. Bir an onlarla kalmayı da aklından geçirir ama nefesi yetmeyince bundan da vazgeçer. 

Yoluna devam eden Kocaman Minik Öcü, yolda karşılaştığı kendinden daha uzun bir 

zürafa ile sohbet eder. Zürafanın ona en uzun öcü olsa bile kendisinden daha uzun birinin yanında 

yine kısa kalacağını söylemesi, Kocaman Minik Öcü’nün kafasını karıştırır. Kime göre uzun ya da 

kısa olduğunu düşünür. Düşünmekten yorulup uyuduğunda rüyasında kendisini en uzun öcü 

olarak görür ama bu kez de çok uzun olması yüzünden diğer öcüler tarafından kabul görmez. 

Uyanınca bu rüya ile kafası iyice karışan Kocaman Minik Öcü, yola devam eder. Yolda iki baykuşla 

karşılaşır ve Gözlüklü Baykuş, uçamadıktan sonra çok uzun olmayı faydasız görür. Kocaman 

Minik Öcü’nün kafası yine karışır. Yoyolu Baykuş, yapamayacağı şeylere üzülmektense 

yapabileceği şeylere sevinmesini önerir ve Kocaman Minik Öcü’ye yapabildiği şeyleri sorar. 

Kocaman Minik Öcü yapabildiği şeyleri sıraladığında ne kadar çok şey başarabildiğine kendisi de 

şaşırır. Yapabildiklerinin fazla oluşu, ona boyunun kısa ya da uzun olmasının o kadar da önemli 

olmadığını düşündürür. Ne yapması gerektiğini Doğru Ejderha’dan öğrenmek için yola devam 

eder.  

Kocaman Minik Öcü, üç başlı ejderha ile karşılaşır. Bu başlardan hangisinin Doğru Ejderha 

olduğunu bulması gerekmektedir. Kulağında çiçek olan ejderha ona çiçeklerden bir iksir yapar ve 

bunu içerse büyüyeceğini söyler. Yeşil Şapkalı Ejderha iksiri içerek kendisini uzatmak yerine 

kendisiyle dalga geçenleri kısaltmanın daha mantıklı olacağını belirtir. Bunun için Kocaman Minik 

Öcü’ye sarıldığının boyunu kısaltan bir yarasa uzatır. Gözlüklü Ejderha ise bunları yapmasına hiç 

gerek olmadığını, başkaları tarafından kabul görebilmesi için ilk önce kendisini olduğu gibi kabul 

etmesi gerektiğini belirtir. Kocaman Minik Öcü’nün kafası iyice karışır ve biraz düşünür. Gözlüklü 

Ejderha’nın Doğru Ejderha olduğunu anlar. Onun tavsiyesine uymaya karar verir. 

Kocaman Minik Öcü eve döner. Tavus Kuşu onun Doğru Ejderha’yı bulduğunu yüzündeki 

gülümsemeden anlar. Kocaman Minik Öcü artık kendini olduğu gibi kabul edip sever. Bu durum 

diğer öcülerin de onu kabul etmesini sağlar. Kocaman Minik Öcü’nün mutluluğu çevresindeki 

öcüleri kendisine yakınlaştırır ve herkes tarafından sevilen bir öcü haline gelir. 

2.7.2.6. “Umacı” 

“Umacı” romanı birinci baskısı Nisan 2013, altıncı baskısı Ağustos 2019 olmak üzere 

toplam on iki bin adet basılmıştır. Tudem Yayıncılıktan çıkan romanda kullanılan resimler Sedat 

Girgin tarafından hazırlanmıştır. Kitap 141 sayfadır. 

Umacı romanında Topaç’ın dolabından çıkan ve görevi çocukları korkutmak olan bir 

umacı ile arkadaş olması, bu arkadaşlığın tüm umacıların kaderini değiştirmesi anlatılmaktadır. 
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Topaç henüz sekiz yaşında, büyük ve yuvarlak kafalı, zayıf bir çocuktur. Annesi Melek 

Hanım unutkan bir kadın, babası Yiğit Bey de Topaç’a sürekli nasihat vererek babalık yapmaya 

çalışan bir avukattır. Topaç, yan komşusu Lamia Hanım’ın kendisini yiyeceğini düşünür ve ondan 

korkar.  

Topaç’ın en yakın arkadaşı sınıfındaki Can’dır. Annesi Can’ı dünyanın en mükemmel 

çocuğu olarak yetiştirmeye çalışır. Okulda sınıfın en gıcığı olan Mert, zorba bir tiptir ve sürekli 

Topaç ve Can ile uğraşır. Topaç ve Mert, Gül adındaki sınıfın en güzel kızından hoşlansalar da Gül, 

ikisine de pek iyi davranmaz. Onlara çanta taşıma gibi ayak işlerini yaptırır.  

Topaç uzun zamandır uykusuzluk yaşamaktadır. Çünkü dolabından ve yatağının altından 

sesler duyar, korktuğu için gece yarılarına kadar uyuyamaz ve uykuya daldığında da çok geç 

olduğundan uykusunu alamaz. Ailesi Topaç’ın korkularını anlayamaz ve ona güven verecek 

şekilde yaklaşamaz. Bu nedenle Topaç, korkularıyla tek başına mücadele eder.  

Anne ve babası Topaç’ın korkularından dolayı psikiyatriye gitmesi gerektiğini düşünür. 

Topaç’ı Can’ın gittiği Nadir Oynak Bey’e götürürler. Nadir Oynak Bey aslında yıllar önce 

Umacistan denen umacıların yaşadığı bir yerden dünyaya kaçan Noynil’dir. Noynil, Başumacı 

Hırrhov’un kardeşidir. Dünyada insan maskesi takar, sihir ile insan gibi konuşur.  

Bir gece Topaç yatağındayken dolabın kapısı açılır ve dolaptan çıkan bir şey yatağın altına 

girer. Topaç korkudan sesini çıkaramaz. Sürekli Topaç’ı korkutan bu yaratık Umacistan’dan gelen 

bir umacıdır.  Adı Gırrgor olan bu yaratık, zamanla Topaç’ın en yakın arkadaşı olur. Topaç için 

kahvaltıda omlet yapar, okulda Mert’ten Topaç’ın intikamını alır. Topaç, Gırrgor’u arkadaşı Can’a 

anlatır ama Can ona inanmaz. 

Tüm umacıların yüz yıllardır süren görevleri dolaplarda yaşayıp gece olunca çocukları 

korkutmaktır. Umacistan’da ev yerine kapılar bulunur. Her biri bir çocuğun odasına açılan bu 

kapılarda yaşayan umacılar, korkutma görevlerini başarılı bir şekilde sürdür.  Büyükler de 

çocuklara inanmadıklarından umacıların kimlikleri gizlenmiş olur. Aslında büyüklerin çocukları 

korkutmak için “seni umacıya veririm” şeklinde umacıları korku unsuru olarak göstermeleri 

yüzünden umacılar, büyükleri haklı çıkarmak için yüz yıllardır çocukları korkutmaktadır.   

Gırrgor’un görevi Topaç’ı korkutmaktır. Ancak Gırrgor bunu yapmak istemez. Topaç’ı çok 

sevmiştir ve Topaç her gece onu annesinin tarağıyla tarayıp dizlerinde uyuttuğundan onunla dost 

olur. Bu durumu öğrenen Başumacı Hırrhov ve Baş Başumacı CÖÖ, Gırrgor’u yargılar. Mahkeme 

gece yarısında Topaç’ın odasında gerçekleşir. Topaç’ın uyku tozuyla uyutulup hiçbir şeyi 

görmemesi gerekirken Gırrgor, sihirle onun uyumamasını ve Umacıca’yı anlamasını sağlar. Topaç 

odasındaki mahkemeyi gizlice dinler. Gırrgor bir daha Dünya’ya gelmeme ve Umacistan’daki 

zıplayan elmaları paspaslama cezasına çarptırılır. Umacistan’da çok değişik ve saçma cezalar 

vardır ve zıplayan elmaları paspaslamak bunlardan sadece biridir.  
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Topaç, Lamia Hanım’ın umacısının seneler önce Gırrgor gibi cezalandırıldığını öğrenir. 

Lamia Hanım’ın umacısı Başumacı Hırrhov’dur ve ona Umacistan’a gitme iksiri vermiştir. Topaç, 

iksiri Lamia Hanım’dan alır, Umacistan’a gider. Orada Hırrhov’un kapısını bulur ve ona durumu 

anlatır. Hırrhov durumu düzeltmek için uğraşır ve Baş Başumacı CÖÖ ile de görüşür. Bu 

görüşmeden sonra umacıların çocukları korkutma görevi, çocuklara yardım etme şeklinde 

değiştirilmek istenir. Bunun için Gırrgor, Başumacılık sınavına girer ve sınavı kazanır.  

Aradan seneler geçer, Topaç yirmi sekiz yaşında çocuk psikoloğu olarak göreve başlar. 

Başumacı olan Hırrhov, emekli olan Baş Başumacı CÖÖ’nün yerine geçer ve tüm Umacistan’ın 

görevi tamamen değişir. Hırrhov’un kardeşi Noynil, Umacistan’a dönerek Gırrgor’un yardımcısı 

olur. Artık umacılar korkulacak bir yaratık değildir.  

2.7.2.7. “Kumdan Salıncak” 

“Kumdan Salıncak” romanı birinci baskısı Nisan 2013, yedinci baskısı Ekim 2019 olmak 

üzere toplamda on beş bin adet basılmıştır. Tudem yayıncılıktan çıkan romanda kullanılan 

resimler Esra Köymen, kapak tasarımı ise Burak Tuna tarafından hazırlanmıştır. Kitap 224 

sayfadır.  

“Kumdan Salıncak” üzeri kum taneleri ile kapatılmış sırların bir gün, gün yüzüne çıkarak 

iki ailenin kaderini değiştiren, vicdan azaplarına son veren, samimi dostluklara ve sevgilere kapı 

aralayan bir romandır. Roman bir yandan küçük bir kasabada terk edilmiş Salkımsöğüt Otelini 

oyun alanı haline getiren Kartal, Yaşın ve Örsay’ın arkadaşlıklarını anlatırken diğer taraftan farklı 

bir şehirde yaşayan Serin ve İpek’in hoşlanmadıkları sınıf arkadaşları Yıldız’ın doğum gününe 

katılıp katılmama ikileminde ilerler. Daha sonra bu iki kurgu birbiriyle kesişir.  

Salkımsöğüt, babası ve halasıyla yaşayan Selinlere ait terk edilmiş bir oteldir. Babası ve 

halasının çocuklukları bu otelde geçmişse de yaşanan talihsiz olaylar nedeniyle otel kapatılarak 

faklı bir şehre taşınılmıştır. Serin, Salkımsöğüt’ün kendilerine ait olduğunu bilse de orada 

yaşananlar hakkında fazla bilgisi yoktur. Annesini tanımayan Serin, annesi hakkında sessiz kalan 

babası ve halasına kırılır ama konu hakkında konuşmamayı tercih eder.  

Serin ve en yakın arkadaşı İpek, sınıf arkadaşları Yıldız’ın doğum gününe katılıp 

katılmama konusunda kararsız kalır. Yıldız’dan hoşlanmazlar.  Serin istemese de İpek’in ısrarıyla 

ve Erdinç adındaki haylaz çocuğun Yıldız’a haddini bildirecek bir hediye götüreceğini 

söylemesiyle doğum günü partisine katılır. Serin ve İpek, Yıldız’a alacakları hediye konusunda 

tartışarak küser ve doğum günü partisine küs bir şekilde gider. Anne ve babası boşanma 

aşamasında olan Yıldız, bunu doğum gününde öğrenir. Erdinç ve Serin’in hazırladığı sürpriz 

hediye de doğum gününün kötü geçmesine neden olur. Yıldız, yaşadıklarını en sevdiği kuzeni 

Yaşın’la paylaşır.  
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Yaşın, Kartal ve Örsay zamanlarının çoğunu terk edilmiş Salkımsöğüt otelinde birlikte 

geçirir. Otelin birinci katında önünde demirleri olmayan balkondan aşağıdaki kum yığınına 

atlayarak, aralarında sohbet ederek ve otelin koridorlarında gezinerek eğlenirler. Otel odalarının 

birinde gizli bir bölmede buldukları küçük ve sağır bir kız çocuğuna ait günlük, onların 

hayatlarına etki eden sırları ortaya çıkarır. Yaşın günlüğü ilk bulduğunda küçük kızın başına neler 

gelmiş olabileceğini araştırır. Evlerinde çalışan Haldun Bey’e ve babasına sorular sorar. Ancak 

babasının tavrı kendisinden bir şey sakladığını ona sezdirir.  

Yaşın ve arkadaşları yazılanlar hakkında bilgi toplamak için Salkımsöğüt’e geldiklerinde 

Salkımsöğüt’ün sahipleri- Serin, babası ve halası- otele bakmak için gelirler. Yaşın orada Serin’i 

görür ve ona âşık olur. Salkımsöğüt’ün tekrar eski sahipleri tarafından açılmasını ve Serin’in 

buraya taşınmasını diler. Zamanla da öyle olur. Serin’in babası ani bir kararla Salkımsöğüt’e 

taşınır. Serin okulunu, İpek’i ve halasını bırakıp Salkımsöğüt’e gelmek zorunda olduğu için 

babasına kızar. Ancak burada kendi ailesini ve Yaşın’ın ailesini derinden etkileyen sırları 

aydınlatır.  

Yaşın, Serinler Salkımsöğüt’e taşındıklarında Serin ile konuşmak ister. Yaşın Yıldız’a 

sevdiği kızdan bahseder ve onları tanıştırmak ister. Yıldız, Serin’i gördüğünde çok kızar ve 

Yaşın’la küser. Yaşın, Serin ile Yıldız’ın birbirlerini yeterince tanımadığını, tanısalar çok iyi 

arkadaş olabileceklerini söyleyerek onları arkadaş olmaya ikna etmeye çalışır. Bunda başarılı 

olur. Serin ve Yıldız gizemli sırlar peşinde koşarken arkadaş olur. Serin, Yaşın’a günlükteki kızın 

sırlarını ortaya çıkarmada yardımcı olur. Babasına sorular sorar ama babası çelişkili ve bir şeyler 

gizleyen söylemlerle Serin’i şüpheye düşürür.  

Yaşın sağır kızın günlüklerinden kasabanın delisi Samuk ile arkadaş olduğunu, Serin’in 

babasının da o sağır kıza işaret dilini öğrettiğini öğrenir. Serin, babasına ısrar ettiğinde o sağır 

kızın aslında kendi annesi olduğu ve Salkımsöğüt otelinde balkondan düşerek öldüğü bilgisine 

ulaşır. Serin annesinin öldüğü haberini kesin bir şekilde yeni öğrenmiştir. Yaşın da babasının 

kasasında bulduğu bir kasetten Samuk’un çektiği bir sahneyi izler. Samuk sağır kızın nasıl 

öldüğünü kaydetmiştir. Yaşın’ın babası Sağır kızı yani Anber’i (Serin’in ölen annesini) sever. Onun 

kendisine dönmesini söylerken Anber dikkati dağılarak balkondan düşer ve ölür. Yaşının babası 

bu durumdan çok etkilenerek vicdan azabı yaşar. Serin de babasından annesinin ikiz kardeşi 

olduğunu öğrenir. Serin, teyzesini ziyarete gider. Yavaş yavaş tüm sırlar açığa çıkar.  

Seneler geçse de samimi dostluklar bozulmaz. Serin ve arkadaşları aynı şehirde üniversite 

okur. Üniversiteden sonra Yaşın ile aile kuran Serin, diğer arkadaşlarıyla iletişimini sürdürür. 

Örsay’ın talihsiz ölümü tüm sevdiklerini bir araya getirir. Roman burada biter. 
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3. YÖNTEM 

Bu bölümde araştırmanın problemine uygun olarak seçilen araştırma modeli, evren ve 

örneklemi, veri toplama araçları ve verilerin analiz edilmesi ile ilgili bilgiler alt başlıklarla 

verilmiştir. 

3.1. Araştırmanın Modeli 

Hanzade Servi’nin seçilen öykü ve roman kitaplarında tekinsiz türü meydana getiren 

tekinsizlik kodlarının inceleneceği bu çalışmada, nitel araştırma yöntemlerinden biri olan 

doküman incelemesi yöntemi kullanılmıştır.  

Doküman incelemesi hedefler doğrultusunda incelenen yazılı materyallerin analizini kapsar. 

Doküman analizi çalışmaları dokümanlara ulaşma, orijinalliği kontrol etme, dokümanları 

anlama, veriyi analiz etme, veriyi kullanma aşamalarının uygulandığı bir yöntemdir. Bu 

yöntem tepkiselliğin olmaması, kolay ulaşılamayacak öznelere ulaşılması, örneklemin 

büyüklüğü, zamana yayılmış bir analiz olanağı sunması, özgünlüğün ön planda olması, maliyet 

düşüklüğü ve incelenen dokümanların organize edilmiş gözden geçirilmiş olması bakımından 

güçlü yönleri bulunan bir yöntemdir (Yıldırım ve Şimşek, 2011).  

Hanzade Servi’nin seçili öykü ve roman kitapları nitel araştırma yöntemlerinden 

doküman incelemesi yöntemiyle incelenmiş ve içerik analizi tekniği ile analiz edilmiştir. 

3.2. Araştırmanın Evren ve Örneklemi 

Bu çalışmanın genel evrenini Hanzade Servi’nin çocuk kitapları, örneklemini aşağıdaki 

tabloda verilen öykü ve roman kitapları oluşturmaktadır.  

Tablo 3.1. 
Araştırmanın Örneklemi 

Kitap Adı Sayfa Sayısı Basım Yılı Yayınevi Tür 

Karakura’nın Düşleri 200 2019 (5. Baskı) Tudem Öykü Kitabı 
Umacı 141 2019 (6. Baskı) Tudem Çocuk Romanı 
Hayalet Tozu 359  2019 (5. Baskı) Tudem Çocuk Romanı 
Kumdan Salıncak 237  2019 (7. Baskı) Tudem Çocuk Romanı 
Hortlaklar Geçidi 231 2020 (2. Baskı) Tudem Çocuk Romanı 
Kocaman Minik Öcü 47 2019 (1. Baskı) Tudem Öykü Kitabı 
Ezo ile Ölü Yazar 126  2017 (3. Baskı) Tudem Çocuk Romanı 

 

3.3. Veri Toplama ve Verilerin Analizi 

 Çalışmayla ilgili toplanan veriler kaynak taraması yoluyla elde edilmiştir. Verilerin 

toplandığı kaynak kitaplar: Karakura’nın Düşleri, Kumdan Salıncak, Hayalet Tozu, Umacı, 

Hortlaklar Geçidi, Kocaman Minik Öcü ve Ezo ile Ölü Yazar adlı çocuk öykü ve romanlarıdır. 

Veriler on altı hafta içerisinde toplanmıştır. 
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Hanzade Servi’nin seçili kitaplarının tekinsiz türü temsil etme durumunun incelendiği bu 

çalışmada betimsel analiz ve içerik analizi yapılmıştır. İçerik analizi bir metnin öğelerinin 

önceden saptanan kategorilere göre sınıflandırılmasına dayanmaktadır. Kelimeler, cümleler, 

paragraflar ya da tüm belgeler gibi (Çökçe, 1999, s. 101). İçerik analizinde amaç, toplanan verileri 

açıklayabilecek kavramlara ve ilişkilere ulaşmaktır. İçerik analizinde veriler daha derin bir işleme 

tabi tutulur ve betimsel bir yaklaşımla fark edilemeyen kavram ve temalar bu analizle keşfedilir 

(Yıldırım ve Şimşek, 2011). Hanzade Servi’nin seçili kitaplarından veri toplanmadan önce bir kod 

listesi oluşturulmuştur. Strauss ve Corbin’a (1990) göre üç tür veri kodlama biçimi vardır, 

bunlardan birisi “Daha önceden belirlenmiş kavramlara göre yapılan kodlama”dır. Bu kodlama 

araştırmanın temelini oluşturan bir kuram ya da kavramsal çerçevenin olduğu durumlarda, 

veriler toplanmadan önce bir kod listesinin çıkartılmasıdır (Yıldırım ve Şimşek, 2011). Bu 

çalışmada da Hanzade Servi’nin seçili kitapları tekinsiz tür açısından incelenmiş ve tekinsizliği 

meydana getiren kodlar için “kişilerden kaynaklanan tekinsizlik kodları” ve “mekânı tekinsiz 

kılan kodlar” başlıkları altında on dört kod belirlenmiştir.  

İçerik analizi yapılırken incelenen kitapta yukarıda belirtilen kodların ve bunlara ek 

olarak tekinsiz etkiyi zayıflatan olguların (komik ve rüya olguları) romandaki kullanım durumları 

analiz edilmiştir. Kitaplarda tekinsizlik kodlarının ve tekinsizliği zayıflatan olguların ne ölçüde 

yer aldığı, oluşturulan kodlar ve bu kodların frekans değerlerinin verilmesiyle tespit edilmiştir. 

Böylelikle eserlerde incelenen nitel veriler sayısallaştırılmıştır. İncelenen kodlar kitaplardan 

örnekler verilerek desteklenmiştir. Elde edilen veriler düzenlemeler yapılarak bulgulara 

eklenmiştir. Ulaşılan sonuç ve önerilere çalışmanın sonunda yer verilmiştir. 
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Şekil 3.1. Tekinsizlik Şeması 

Tekinsizlik

Tekinsizlik 
Kodları

Kişilerden 
Kaynaklanan 

Kodlar 

Tekrar Olgusu
İkilik- ikizlik 

Olgusu 
Kastrasyon 
Kompleksi

Kişilerdeki 
Belirsizlik

Kişilerden 
Kaynaklı 

Düşünsel Her 
Şeye Gücü Yetme 

İlkesi

Kişilerden 
Kaynaklı Canlı 

Cansız Ayrımı İle 
Ölüme Olan 

İnanç

Rüya Olgusu

Dehşet Verici 
Rüya

Haber Verici 
Rüya

Mekanı 
Tekinsiz Kılan 

Kodlar

Sessizlik, 
Karanlık ve 

Issızlık 
Kavramları

İğrençlik ve Küf 
Kokusu

Sıkışma ve 
Labirent

Mekansal 
Belirsizlik

Mekândaki Düşünsel Her Şeye Gücü 
Yetme İlkesi

Mekândaki Canlı Cansız Ayrımı ve 
Ölüme Olan İnanç

Rahim Düşlemi

Tekinsiz Etkiyi 
Zayıflatan 

Kodllar

Komik

Rüya
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4. BULGULAR ve TARTIŞMA 

Tekinsiz türde kaleme alınan kurgusal metinlerde, heyecan ve gerilim tekinsizlik kodları 

ile artarken, bu süreç kurgudaki merakı da güçlendirir. Kurguda tekinsizlik kodlarından en çok 

etkilenen unsurlar, kişiler ve mekân ögeleridir. Bu nedenle tespit edilen tekinsizlik kodları 

kişilerden kaynaklanan tekinsizlik kodları ve kurgusal mekânı tekinsiz kılan kodlar şeklinde 

sınıflandırılmıştır.  

Kişilerden kaynaklanan tekinsizlik kodları; kahramanı çaresizliğe sürükleyen tekrar, 

kişilik çatışmasına ve bölünmesine neden olan ikilik-ikizlik olgusu, kastrasyon kompleksi, 

belirsizlikler, kolektif bilincin etkisiyle şekillenen düşünsel her şeye gücü yetme ilkesi, canlı 

cansız ayrımı ile ölüme olan inanç ayrıca haber veren ve dehşete düşüren özellikler sergileyen 

rüya olgusu şeklinde değerlendirilmiştir.  

Kurgusal mekânı tekinsiz kılan kodlar; mekândaki tekinsizliğin fiziksel boyutunu 

şekillendiren sessizlik-karanlık-ıssızlık, tekinsiz etkiyi güçlendiren iğrençlik ve küf kokusu, 

tekrarın mekândaki yansıması sıkışma ve labirent, belirsizlik, rahim düşlemi, mekânı esrarengiz 

kılan düşünsel her şeye gücü yetme ilkesi, canlı cansız ayrımı ve ölüme olan inanç bulguları 

şeklinde belirlenmiştir. Belirsizlik, düşünsel her şeye gücü yetme ilkesi, canlı cansız ayrımı ve 

ölüme karşı olan inanç kodlarının hem kişiler ögesine hem de mekân ögesine etkisinin olduğu 

görülmüştür.  

4.1. Kişilerden Kaynaklanan Tekinsizlik Kodları 

Hanzade Servi’nin eserlerinde kastrasyon kompleksi, kişilerdeki belirsizlik, düşünsel her 

şeye gücü yetme ilkesi, rüya olgusu, canlı cansız ayrımı ve ölüme olan inanç kodları tespit edilmiş 

ancak tekrar ve ikilik-ikizlik kodlarına rastlanmamıştır. 

4.1.1. Kastrasyon Kompleksi 

Kastrasyon kompleksi erkek ve kız çocuklarında iki farklı şekilde kendini gösterir. 

Erkeklerde hadım edilme korkusu şeklindedir ve asıl korkulanın baba olduğu kompleks 

“kastraston anksiyetesi” olarak ifade edilir. Kız çocuklarda da uzuv eksikliği şeklindedir ve asıl 

korkulanın anne olduğu kompleks, “kastrasyon karmaşası” olarak belirtilir. Erkek çocukların 

babadan, kız çocukların ise anneden korkması bu kompleksin çıkış noktasıdır. 

İncelenen eserlerde kastrasyon kompleksinin tekinsiz etki meydana getirdiği durumlar 

kastrasyon karmaşasında kötü anneyi temsil eden “kötü babaanne, kötü büyükanne” ve 

kastrasyon kompleksinde organ kaybını temsil eden “göz kaybı” şeklindedir.  

Yazarın incelenen eserlerinden Hortlaklar Geçidi (f: 3) ve Hortlak Gören İspinoz’da (f: 1) 

kız çocuk karakterlerinde kastrasyon karmaşası tespit edilmiştir. Kurguda korkulan anneyi, 

babaanne ve büyükanne temsil eder. Organ kaybı korkusu Hortlaklar Geçidi (f: 1) ve Hortlak 
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Gören İspinoz (f:1) eserlerinde göz organın kaybı şeklinde yer almıştır. Yazarın iki eserde kız 

çocuklarında görülen kastrasyon karmaşasını ele aldığı, erkek çocuklarda görülen kastrasyon 

anksiyetesine yer vermediği görülmüştür. Kitaplarda kötü anneyi temsil eden karakterler dikkat 

çekmektedir. 

“Hortlaklar Geçidi” romanında kötü babaanne Mimoza’nın Andaç’ın ruhunu ele geçirmek 

istemesi; “Hortlak Gören İspinoz” hikâyesinde İspinoz’ın büyü ve hayaletlerle uğraşan 

büyükannesine küçük yaşlardan itibaren maruz kalması, sözü edilen kız karakterlerde 

kastrasyon karmaşası yaşandığını gösterir.  

 “Hortlaklar Geçidi” romanında kötü annenin kurgudaki temsili olan Mimoza’nın bir 

gözünün kör olması; “Hortlak Gören İspinoz” hikâyesinde de gözleri ameliyatla açılan İspinoz’un 

büyükannesinin sebep olduğu hayaletleri karşısında görmesiyle gözlerini tekrar kör etmesi, 

kastrasyon kompleksindeki organ kaybı korkusunun kurgudaki görünümüdür. 

4.1.1.1. Kastrasyon Karmaşasında Kötü Anneyi Temsil Eden Kişiler 

“Hortlaklar Geçidi” romanında Andaç’ın büyücü babaannesi ile olan mücadelesi anlatılır. 

Romanda babaanne Mimoza, kötücül anneyi simgeler. Mimoza Andaç’ı öldürerek onun ruhunu 

Hortlaklar Geçidi’ne hapsetmek ister. Geçitteki hayaletlerin Andaç’a Mimoza’nın planını 

anlatması, Andaç uyurken Mimoza’nın ruhunun Andaç’ın boğazını sıkması gibi kullanımlar 

babaannenin Andaç’a zarar vermek istediğini gösterir. Mimoza “…yüzüncü ölüyü çoktan seçmişti: 

torunu…” (HG, 163). Andaç’a zarar vermek isteyen bu kişinin onun babaannesi olması, kastrasyon 

karmaşasında kız çocukların korktuğu kötü annenin bir yansımasıdır.  

“Hortlak Gören İspinoz” hikâyesinde kahramanın hayaletleri görebilmesi sonucu yaşadığı 

ürkütücü olaylar konu edilir. Öyküde anne babası olmayan İspinoz’un büyükannesi kötü anneyi 

temsil eder. İspinoz’un büyükannesi Hüban, büyücüdür ve hayaletleri çağırabilir. Doğuştan kör 

olan İspinoz, evdeki hayaletleri görmez ama Hüban’ın korkunç işlerle uğraşması çocukluğundan 

beri İspinoz’u olumsuz yönde etkiler. “Yıllar önce İspinoz, doğuştan görme engelli küçük bir 

kızken, etrafında olanların farkında değildi” (HGİ, 97). Kötücül büyükanneye küçük yaşlardan 

itibaren maruz kalan İspinoz’un kastrasyon karmaşası yaşadığı görülür. 

4.1.1.2. Kastrasyon Kompleksinde Organ Kaybı (Göz Kaybı) 

“Hortlaklar Geçidi” romanında Andaç’ın onu öldürmek isteyen babaannesi Mimoza ile 

mücadelesi hikâye edilir. Romanda kötü babaannenin bir gözünün kör olması kastrasyon 

kompleksini akla getirir.  

Mimoza’nın bir gözü kördür ve kör olan göz ürkütücü bir şekilde betimlenmiştir. Andaç, 

Mimoza’nın bir gözünün kör olduğunu ilk başlarda fark etmez. Mimoza, Andaç’a zarar vermek 

için yakınlaştığında Andaç kör olan gözü görür. “… sol gözü bembeyazdı. Andaç, kadının gözünü 

nasıl kaybettiğini merak etti” (HG, 144). Mimoza’nın gözünü nasıl kaybettiğine romanda 
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değinilmez. Okuyucunun hayal gücüne bırakılan bu durum, Mimoza’nın da zamanında kötü anne 

ya da kötü anneyi temsil eden bir kişiye maruz kaldığını akla getirir.  

Göz kaybı yaşayan kişinin kötü anneyi temsil eden cadı bir babaanne olması, ürkütücü bir 

etki oluşturur. Andaç, babaannesinin gözünün kör olmasında kendisine gelecek zararları 

hisseder. Bu zarar göz kaybından daha fazladır çünkü Mimoza, Andaç’ın tüm bedenini ve ruhunu 

esir almak ister. 

“Hortlak Gören İspinoz” hikayesinde ailesi yeni bir mahalleye taşınan Gülçe’nin burada 

yaşadığı ürkütücü olaylar anlatılır. Hikâyede kötü büyükannenin etkisiyle yaşanan göz kaybı, 

kastrasyon kompleksi koduyla sağlanan tekinsiz bir durumdur. 

Gülçe, okulda tanıştığı Çinel adındaki bir çocuktan karşılarındaki ev hakkında bir hikâye 

dinler. Karşılarındaki terk edilmiş evde eskiden İspinoz ve hayaletlerle uğraşan babaannesi 

Hüban yaşar. İspinoz doğuştan kördür. İspinoz’un kör olması, onun korkunç hayaletleri 

görmesini engeller. Ameliyatla gözleri görmeye başlayan İspinoz, evdeki hayaletleri görmeye 

tahammül edemez ve “… kendini korkunç bir şekilde tekrar kör eder” (HGİ, 85).  İkinci bir tekrarla 

kendini gösteren göz kaybı, bir organ kaybı şeklinde hissedilen kastrasyon karmaşasına örnektir. 

Çünkü göz kaybına sebep olan kişi kötü anneyi simgeleyen büyükannedir. İspinoz’un gözlerini 

kendisinin kör etmesi, büyükannenin büyüsel etkisiyle delirmesinden kaynaklanır. Bu durum, 

babaannenin İspinoz üzerindeki olumsuz etkisini gösterir. 

İncelenen eserlerde kastrasyon kompleksi ile sağlanan tekinsizliğin frekans değerleri 

Şekil 4.1’de verilmiştir. 

 
Şekil 4.1. İncelenen Kitaplarda Kastrasyon Kompleksi Bulgularının Yığılım Grafiği 

 
Şekil 4.1’de görüldüğü gibi yazarın incelenen eserlerinden ikisinde kastrasyon kompleksi 

bulgularına rastlanmıştır. Kötü anneyi temsil eden kişilerin kullanımı, kız çocuklarındaki 

kastrasyon karmaşasına işarettir ve kurguda organ kaybı korkusundan daha fazla yer almıştır. 
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Hortlaklar Geçidi
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4.1.2. Kişilerdeki Belirsizlik 

Gelecekte olumsuz bir durumun gerçekleşme ihtimali, tekinsiz bir belirsizliğe neden olur. 

Yaşanılan zamanı anlamsızlaştıran belirsizlikler, kurgusal anlatılarda tekinsiz bir etki meydana 

getirmek için kullanılır. Bilinmezlikler kişinin kendisine ve çevresine yabancılaşmasıyla 

sonuçlanır. Kurmacada kişinin kendisine yabancılaşması, kahramanın kendisi ile ilgili bilmediği 

durumların farkına varmasıyla sağlanır. Kurguda gerçekleşen ürkütücü olayların gerçek olup 

olmadığı bilinmezliği de kahramanı bulunduğu çevreye yabancılaştırır. Kurgunun belirsizliği 

yaşananların rüya mı gerçek mi olduğu bilinmezliği ile de sağlanır.  

Kurmaca eserlerde belirsizlikler kurgu boyunca süren, çözümlenemeyen belirsizlikler ve 

kurgu sırasında çözümlenen belirsizlikler şeklinde iki başlık altında incelenmiştir.  

Hanzade Servi’nin Hortlak Gören İspinoz (f: 22), Cadının Sadık Yardımcısı (f: 14) ve 

Karakura’nın Düşleri (f: 1) eserlerinde kurgu boyunca süren, çözümlenemeyen belirsizlikler; 

Hayalet Tozu (f: 15), Hortlaklar Geçidi (f: 7), Karakura’nın Düşleri (f: 4) ve Duvarın İçindekiler (f: 

4) eserlerinde de kurguda çözümlenen belirsizlikler görülür. Kurgu içinde çözümlenemeyen 

belirsizliklerin frekansının (f: 37) kurgu esnasında çözüme kavuşan belirsizliklerden (f: 30) daha 

fazla olduğu tespit edilmiştir. Böylelikle Hanzade Servi’nin eserlerinde belirsizlikle sağlanan 

tekinsiz etkinin ekseriyetle çözüme ulaşmayan belirsiz durumlardan oluştuğu sonucuna 

ulaşılmıştır.  

 “Hortlak Gören İspinoz” hikayesinde hayaletlerin gerçek olup olmadığı, Gülçe’nin onları 

görüp görmediği belirsizliği; “Cadının Sadık Yardımcısı” hikayesinde Yazgı’nın gece yarısında 

odasında canlanan hikayelerin gerçek mi yoksa anne babası boşanma aşamasında olan bir 

çocuğun yaşadığı kaygının bir yansıması mı olduğu bilinmezliği; “Karakura’nın Düşleri” 

hikayesinde karakuralardan kurtarılan çocukların kaçırıldıkları yaşta olmaları ve onların 

gelecekte büyümeye devam edip etmeyeceği ikilemi, kurgu boyunca devam eden ve kurgu 

sırasında çözümlenemeyen belirsizlik örnekleridir. 

  “Hayalet Tozu” romanında Düşçe’nin kendisindeki hayaletleri görme yeteneğinin 

farkında olmamasından, arkadaşı Arzu’nun hayalet olup olmadığı bilinmezliğinden ve romandaki 

sırlardan kaynaklanan belirsizlikler; “Hortlaklar Geçidi” romanında Andaç’ın kendisindeki 

esrarengiz güçleri fark etmeye başlamasıyla meydana gelen tuhaflıklar, yaşanan ürkütücü 

hadiselerin gerçek olup olmama ikilemi; “Karakura’nın Düşleri” hikayesinde karakura denilen 

yaratıkların ve çocuk hayaletlerin gerçekliğinin, suyun karakuraları etkisiz hale getireceğinin 

bilinmezliği; “Duvarın İçindekiler” hikayesinde Dilara’nın odasının duvarından gelen seslerin 

orada yaşayan birilerine mi ait olduğu yoksa yeni taşındıkları evde mutsuz olan bir kız çocuğunun 

endişelerinin yansıması mı olduğu belirsizliği kurguda çözüme kavuşan belirsiz durumlardır.  
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4.1.2.1. Kurgu Boyunca Süren, Çözüme Kavuşmayan Belirsizlikler 

“Hortlak Gören İspinoz” öyküsünde Gülçe’nin yeni taşındıkları şehirde tanıştığı Çinel’in 

söylediği yalanlar yüzünden ürkütücü olaylar yaşaması anlatılmaktadır. Çinel’in bahsettiği Hüban 

ve İspinoz’un var olup olmadığı, Gülçe’nin hayaletleri görüp görmediği gibi durumlar, hikâyenin 

sonuna kadar süren bir belirsizliğe neden olur. Gülçe, babasının tayini yüzünden sürekli taşınmak 

zorunda kalmaktan hiç memnun değildir. Çinel’in uydurduğu yalanlarla birlikte yeni kasaba, yeni 

ev, yeni okul ve arkadaşlar; Gülçe’nin korkunç hayaletler görmesine sebep olabilir. 

İspinoz ve onun büyükannesi Hüban’ın gerçeklikleri Çinel’in yalanlarına ve Gülçe’nin 

onları gördüğü bölümlere dayanır. Çinel, Gülçe’yi korkutmak için onların evlerinin yanındaki terk 

edilmiş evde İspinoz’un yaşadığını söyler. İspinoz’un büyükannesi Hüban’ın da hayaleti evde 

dolanmaktadır. Bir gece gözleri görmeyen İspinoz’un Gülçe’ye bakması, Çinel’in yalanlarının 

üstünde bir durumdur. Bu durum, İspinoz’un gerçek olup olmadığını ve Gülçe’nin hayaletleri 

gerçekten görüp görmediği bilinmezliğini doğurur. “…İspinoz, iki çocuğun olduğu tarafa doğru 

döndü ve görmeyen gözlerini Gülçe’ye çevirdi” (HGİ, 90). Çinel’in uydurduğu yalanlar, anlatılan 

ve yaşananların hayal mi yoksa gerçek mi olduğu ayrımında okuru da çelişkide bırakır. Bu hem 

kurgusal bir belirsizliğe hem de kahraman için bilinmezliklere neden olur.  

Gülçe, Çinel’in yalanlarından bıktığı için İspinoz evden çıktığında evi incelemek 

maksadıyla içeri girer. İçerde Hüban’ı görmesi anlatılanların gerçekliğine işaret eder. Hüban 

“Siyah elbisesiyle yatak odasının kapısında duruyordu” (HGİ, 95). Ancak Gülçe daha sonra o evin 

terk edilmiş boş bir ev olduğunu öğrenir. Bu durum da Gülçe’nin ya hayaletleri gerçekten 

gördüğünü ya da Çinel’in anlattıklarından çok fazla etkilendiği için zihninin ona oyun oynadığını 

düşündürtür.   

Çinel, Hüban odasına geldiğinde tarçınlı toprak kokusu gibi bir koku duyduğunu, 

İspinoz’un evinin de öyle koktuğunu söyler. Gülçe daha önce İspinoz’un evine girdiğinde aynı 

kokuyu almıştır. “İçeride toprakla karışık tarçınımsı bir koku vardı” (HGİ, 95). Çinel’in anlattıkları 

yalan olsa da ikisinin aynı kokuyu alma durumları kurgudaki ürkütücü hayaletlerin varlığına 

işaret eder.  

Çinel hastaneye düştüğünde Gülçe, Çinel’in bu kez büyük bir organizasyonla yalan 

uydurduğunu düşünür, ona inanmak istemez. Bir taraftan da hastanede yatıyor olması ve tüm 

sınıfın onu ziyaret etmesi, Hüban’ın gerçek olduğunu ve Çinel’i büyüsü altına aldığını 

düşündürtür. “Gülçe artık Çinel’in numara yaptığından o kadar emin değildi” (HGİ, 109). 

Kurgudaki varlığı belirsiz olan ürkütücü kahramanların yer alması belirsizlikle birlikte tekinsiz 

bir etki meydana getirir. 

“Cadının Sadık Yardımcısı” öyküsünde ailesinin boşanma aşmasında olduğunu öğrenen 

Yazgı’nın yaşadığı zorluklar konu edilir. Hikâyede belirsizlikler “Vilbo’nun Laneti” kitabının 

gizemli havasından, lanetli kitapta okunanların gece yarısında gerçekten de canlanıp 
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canlanmadığı ikileminden kaynaklanır. Kurguda anlatılan ürkütücü olaylar, ailesi boşanma 

aşamasında olan Yazgı’nın endişelerini yansıtan bir rüya olabilir. Okurun düştüğü bu ikilem 

kişilerden kaynaklı bir belirsizliğe neden olur.  

Yazgı kitapçıdan aldığı “Vilbo’nun Laneti” kitabını internette aratır ama hakkında bilgi 

bulamaz. Hakkında bilgi olmayan bu kitap el yazması, antika bir kitaptır. Kitabın bilinmeyen 

yönleri kitabı okuduktan sonra anlaşılır. Kitap lanetlidir ve içindeki hikayeler her gece okuyanın 

odasında canlanır. Yazgı lanetli kitaptaki hikayelerin gece yarısı odasında canlanmasına anlam 

veremez ve rüya görüp görmediği konusunda tereddütte kalır. Odanın içinde canlanan hikâye ile 

birlikte Yazgı’nın annesinin kapıya gelip Yazgı’ya seslenmesi, canlanan hikâye kahramanlarının 

Yazgı’yı yaralamasıyla oluşan yara izleri ve kitapçı Bay Bun’un kitabın lanetli olduğunu söylemesi 

gibi durumlar yaşananların gerçeklik payını kuvvetlendirir. Yazgı’nın canlanan hikayelerin 

karşısında kendini evcilik oynayan bir kız gibi hissetmesi, anlatılanların Yazgı’nın hayal gücünde 

canlandırılan bir oyun olma ihtimalini akla getirir. Yazgı “… kendini evcilik oynayan bir kız gibi 

hissetti” (CSY, 42).   Annesinin şüpheli davranışları ve Nalan Hanım ile gizli konuşmaları Yazgı’nın 

anne ve babasının boşanıp boşanmayacağı ikilemine sokar. Yazgı’nın odasındaki yanık perdeleri, 

evde kırılan vazoları, Yazgı’daki yara izlerini; anne ve babasının boşanma endişesini yaşayan bir 

çocuğun yaptığı şeyler olabileceğini düşünmek, kurguda anlatılanların gerçek olmadığı 

izlenimine sebep olur. Annesi Yazgı’nın kendine zarar verdiğini düşünerek “Özür dilerim Yazgı. 

Ben… senin her şeyi anlayacağını ve bundan etkileneceğini düşünemedim” (CSY, 44) der ve 

yaşananları Yazgı’nın ruh haline bağlar. Bu gibi gerçeklik ve gerçek dışılık ikilemi kişilerden 

kaynaklı bir belirsizliğe neden olur. 

“Karakura’nın Düşleri” öyküsünde karakuraların kaçırdıkları çocukları kurtarmak için 

mücadeleye giren Kumsal ve Sel’in yaşadıkları anlatılır. Karakuralardan kurtarılan çocuklar 

kayboldukları yaşta kalmıştır. Bundan sonra da büyümeye devam edip edemeyecekleri bilinmez. 

Bu da çocukların geleceği hakkında bir bilinmezliğe sebep olur. Hikâyenin sonunda ortaya çıkan 

bu belirsiz durum çözüme kavuşamadan hikâye biter.  

4.1.2.2. Kurgu Sırasında Çözüme Kavuşan Belirsizlikler 

“Hayalet Tozu” romanında hayaletleri görebilme yeteneğine sahip olduğunun farkında 

olmayan Düşçe’nin bir hayalet olan Arzu ile tanışması anlatılır. Arzu’nun hayatta olup olmadığı 

belirsizliği, Düşçe’nin kendisindeki farkına varamadığı özellikleri romandaki belirsiz 

durumlardır. Belirsizliklere neden olan sırlar, şüpheli durumlar kahraman ve okurda 

bilinmezliklere neden olmakta ve kurgusal bir gerilim ortaya çıkarmaktadır.  

Düşçe, Arzu ile arkadaşlığını öğrenen anne ve babasının son günlerdeki düşünceli ve 

endişeli hallerine anlam veremez. Kendisinden sırlar saklanmakta ve bu durum onun da 

endişelenmesine neden olmaktadır. Arzu’nun iki aydır hiç görünmemesi ve pek dışarı çıkmaması, 
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evlerinin perdelerinin sürekli kapalı olması, Düşçe’nin annesinin Arzulara gittikten sonra asık 

suratlı hale gelmesi ve anne ve babasının sürekli kaygılı olması, Arzu’nun kanser tedavisi 

olmasına rağmen saçlarının dökülmemesi gibi durumlar belirsizlik doğurmaktadır. Düşçe, 

Arzu’yu “Korku Tüneli”ne götürdüğünde orada çalışan Peri, onlara öfkeyle “Onu bir daha buraya 

getirme. Sizden yeterince çektim!” (HT, 35) der. Düşçe ve okur için soru işaretleri oluşturan bu 

cümle, Arzu’nun bir hayalet olduğu ve Peri’nin de hayaletleri görebildiği öğrenildiğinde anlam 

kazanır.  

Anne ve babasının Düşçe’yi hiç tanımadığı büyükanne ve büyükbabasının yanına 

göndermek istemesi, Düşçe’nin buna mecbur olduğunun söylenmesi; tanınmayan kişilerin yanına 

bilinmeyenleri öğrenmek için gitmek, kurgu ve kahraman açısından belirsizliğe neden olur.  

Bayan Tozlusüslü Düşçe’ye küçük bir anahtar verir. Her anahtar bir kapının açılmasını sağlar. Bu 

anahtarın nereyi açacağı bilinmezliği tekinsiz bir etki meydana getirir. Romanda anahtarın ait 

olduğu kapı, bilinmezlikleri gün yüzüne çıkaracak bir yere açılır ve anahtarın meydana getirdiği 

belirsizlik ortadan kalkar. 

Arzuların eski evindeki çocuk odasının boşaltılmamış olması, ev boş olduğu halde 

Arzu’nun eşyalarının hala odasında olması, Düşçe’nin Arzu’nun bisikletini arkada Arzu otururken 

zorlanmadan sürmesi, Arzu’nun evlerine giderken bisikleti götürmemesi, anlatıcının hayalet 

fotoğraflarını anlayabilen Bulut Bey’in çektiği fotoğraf hakkında “Bu kareler gerçekten çok şey 

anlatıyordu. Düşçe’nin annesinin endişeleri boşuna değildi” (HT, 159) şeklindeki ifadesi, Bulut 

Bey’in Düşçe’ye Arzu’nun her hafta hastaneye gitmediğini söylemesi okuru Arzu’nun canlı olup 

olmadığı konusunda tereddütte bırakır. Bu bilinmezlik romanın ilerleyen bölümlerinde Arzu’nun 

bir hayalet olduğunun öğrenilmesiyle ortadan kalkar. 

“Hortlaklar Geçidi” romanında Andaç’ın hiç tanımadığı amcasının köyüne gidip kendisi ve 

ailesi hakkında bilmediği ürkütücü gerçekleri öğrenmesi anlatılır. Romanda belirsizlikler, 

Andaç’ın kendisindeki büyülü güçleri fark etmeye başlamasıyla ve babaannesinin yaptığı büyüler 

sebebiyle ortaya çıkar.  

Andaç’ın Mucize adını verdiği kediyi diriltmesi, penceresine gelen bir kuzgunun ona bir 

bronş getirmesi, rüyasında hayaletlerin sesini ve çağrısını duyması, onun babaannesi Mimoza’nın 

gençliğine çok benzemesi, Zağnos’un ninesinin Andaç’ı gördüğünde ona uğursuz, büyücü, cadı 

gibi ifadeler kullanması Andaç’ın bir cadı olabileceğini akla getirir. Andaç, kendisinden saklanan 

sırlar, şahit olduğu esrarengiz ve ürkütücü olaylar yüzünden kendi kimliği hakkında bir 

bilinmezliğe düşer. Andaç’ın babaannesi ve kendisi hakkındaki gerçeği öğrenmesi, bu 

belirsizlikleri ortadan kaldırır. Babaannesi büyü yapan bir cadıdır ve Andaç da aynı güçlere 

sahiptir.  

Andaç’ın telefonu köyde çekmez. Andaç kasabaya indiğinde Parspay’ın internet kafesine 

gider ve oradakiler normalde çeken telefonlarının şimdi çekmediğini söyler. “Telefonum 
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Kuzgunlu’ya geldiğimden beri çekmiyor” (HG, 127).  Telefonların çekmeme sebebi Andaç’ın 

büyüsel güçleri mi yoksa onun çevresinde dolanan ruhlar mı olduğu sorusu belirsizliğe neden 

olur. 

Romandaki belirsizlikler, anlatılan olayların gerçek olup olmadığı ikilemi şeklinde de 

kendini gösterir. Andaç, Hortlaklar Geçidi’nin önüne geldiğinde yaşadığı onca tuhaf şeyin 

gerçekliğinden şüphe eder. Kendisinin aklını yitirmiş olabileceğinden kuşkulanır. “Tüm bunlar 

gerçek miydi? Az sonra Hortlaklar Geçidi’ne girip doksan dokuz ölünün eşyalarını mı alacaktı? İlk 

kez o an, aklını yitirip yitirmediğini merak etti” (HG, 148). Andaç’ın yaşadığı bu belirsizlik, kendi 

aklından şüphe duymasına neden olur. 

“Karakura’nın Düşleri" hikayesinde Kumsal ve Sel’in çocukların ruhlarını çalan karakura 

denilen yaratıklarla mücadelesi anlatılır. Hikayedeki yaratıkların ve çocuk hayaletlerin sadece 

Kumsal ve Sel tarafından görülmesi anlatılanların hayal ürünü olma ihtimalini akla getirir. 

Hikâyede anlatılanların gerçek olup olmadığı ikilemi, rüya olgusu ile sağlanmış ve bu da kurgusal 

bir belirsizliğe neden olmuştur. Öyküde bilinmezliklerin meydana getirdiği merak ve endişe 

duygularına da rastlanmıştır.  

Sınıfa yeni gelen Sel’in gözaltı torbaları onun uykusuz kaldığını gösterir ve bu durum 

merak uyandırır. Bu merak, ürkütücü bir etki oluşturabilecek görünümdedir. Kumsal ilk kez 

çocuk hayaletleri gördüğünde bir belirsizliğe düşer ve gördüklerinin rüya olabileceğini düşünür. 

İkinci kez aynı ruhları gören Kumsal, dışarı çıktığında Sel ile karşılaşır ve ertesi gün okula 

gittiğinde Sel hiçbir şey olmamış gibi yanından geçince yaşadıklarının rüya olmasından tekrar 

şüphe eder. Sel’in “Yüzüme bile bakmaması, dün gece yaşadıklarımız rüya mıydı diye düşünmeme 

sebep olmuştu” (KD, 185).  Kumsal ve Sel’in karakuralar ile mücadeleye girip tutsak edilen 

çocukları kurtarmasıyla bu belirsizlikler kurgu esnasında çözülmüş olur.  

Sel, karakuraları suyun etkisiz hale getirdiğini kitaptan okumuştur. Henüz uygulama 

şansları olmadığı için tereddüde düşer. Suyun işe yarayıp yaramayacağı belli olmadığı için endişe 

duyulur. Karakuralar ile karşılaşıldığında su işe yarar ve bu belirsiz durum ortadan kalkar. 

“Duvarın İçindekiler” öyküsünde yeni taşındıkları evde arkadaşlarından uzak kaldığı için 

mutsuz olan Dilara’nın odasının duvarından gelen seslerden korkması ve duvarın içinde 

hapsolması anlatılır. Hikâyede duvardan gelen sesleri henüz yeni taşındıkları eve alışamayan bir 

çocuğun korkuları olarak görmek, anlatılanların gerçek olmadığını düşündürür. “Annemle babam 

belki de mutsuz olduğum için oyunlar uydurduğumu, duvardan gelen birkaç tıkırtının üzerine 

korku filmi senaryoları yazdığımı düşünmüştür” (Dİ, 67). Duvardan gelen sesler Dilara’nın hayal 

ürünü ya da uydurduğu şeyler olabilir. Dilara, duvardan bir erkek çocuğunun “Dilara!” diye 

seslediğini duyunca artık rüya görmediğinden emin olur. Okur için bu belirsizlik Dilara’nın 

kaybolmasından beş sene sonra eve yeni taşınan bir çiftin çocuklarının duvardan “Dilara” sesinin 
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geldiğini duymasıyla ortadan kalkar ve yaşananların gerçek olduğu okur tarafından kabul edilir. 

Zihinsel belirsizlik teorisinin tekinsiz etkiyi azaltmayacağı fikri bu durumla örneklendirilebilir. 

Kitaplarda yer alan kurgu boyunca süren-çözümlenemeyen ya da kurgu esnasında 

çözüme kavuşan belirsizlikler, kurmaca eserde tekinsiz bir etkiye neden olur. Belirsizlikler 

tekinsiz etkiyle birlikte merak duygusuna da neden olur. Kişilerdeki belirsizlik kodu ile ilgili 

istatistik veriler Şekil 4.2’de verilmiştir. 

 

Şekil 4.2. İncelenen Kitaplarda Kişilerdeki Belirsizlik Bulgularının Yığılım Grafiği 

 
Şekil 4.2 incelendiğinde yazarın eserlerinde belirsizlikle ortaya çıkan tekinsiz etkinin 

ekseriyetle kurgu boyunca devam eden ve çözüme kavuşmayan belirsizliklerden meydana geldiği 

görülmüştür. Frekans değeri incelendiğinde Hanzade Servi’nin tekinsiz eserlerinin akıllarda soru 

işareti bırakarak sonlandığı yorumuna ulaşılabilir.  

4.1.3. Kişilerden Kaynaklı Düşünsel Her Şeye Gücü Yetme 

Düşünsel her şeye gücü yetme, Freud’un (2019) da belirttiği gibi düşüncelerin 

düşünüldüğünden daha kuvvetli olduğu ve düşünceler ile çevrede değişiklikler yapılabileceği 

inancına dayanır. Bu inanç kişinin düşünsel boyutunda şekillenir ve kendini gerek zihinsel 

gerekse mekânsal bir bağlamda gerçekleştirir. Bu ilkeye göre kişi çevresindeki kişilerin hayatına 

düşünceleri ile temas edebilir. Esrarengiz ve ürkütücü hadiselerin düşüncelere bağlanarak 

gerçekleştiği ifade edilir. Ayrıca kişinin düşüncelerini etkileyen kişisel bilinçdışının haricinde 
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kolektif bilinçdışından da söz edilir. Pozitif ilimlere göre gerçekleşmesi mümkün olmayan bu 

durumların gerçekliğine dair bir belirti, eski toplumlara ait düşüncelerin tekinsiz bir şekilde geri 

gelmesine neden olur.  

İncelenen eserlerde kişilerden kaynaklı düşünsel her şeye gücü yetme kodu, üç şekilde 

kendini gösterir: büyü, lanet, uğursuzluk gibi hurafeler; dileklerin gerçekleşmesi ve atalar 

kültünün genler yoluyla kişilere aktarımı.  

Yazarın Hortlaklar Geçidi (f: 11), Hayalet Tozu (f: 1), Son Doğum Günü (f: 3) ve Cadının 

Sadık Yardımcısı (f: 2) kitaplarında büyü-lanet-uğursuzluk gibi hurafe inançlar; Son Doğum Günü 

(f: 1) ve Perizad’ın Kardeşi (f: 1) kitaplarında dileklerin gerçekleşmesi; Hortlaklar Geçidi (f: 3) ve 

Hayalet Tozu (f: 3) romanlarında ise atalardan gelen mirasın kişilere aktarımı görülmüştür. 

Düşünsel her şeye gücü yetme kodu altında değerlendirilen unsurların frekans değerleri 

incelendiğinde tekinsiz etkinin en fazla büyü, lanet ve uğursuzluk gibi hurafe düşünceler (f: 17) 

ile sağlandığı tespit edilmiştir. Yazarın, eserlerinde tekinsiz etki meydana getirmek için düşünsel 

erk kodu altında değerlendirilen hurafe inançlara sıkça başvurulduğu sonucuna ulaşılmıştır. 

“Hortlaklar Geçidi” romanında Andaç’ın büyüsel güçlere sahip olması, büyünün 

karakterleri kötü kılması ve büyü tekniği sayesinde ölümden uzaklaşma; “Hayalet Tozu” 

romanında Düşçe’nin cadı olduğunu düşündüğü Bayan Tozlusüslü’den korkması; “Son Doğum 

Günü” hikayesinde erken kutlanan doğum gününün uğursuzluk getirmesi; “Cadının Sadık 

Yardımcısı” hikayesinde de ailesi boşanma aşamasında olan Yazgı’nın uğursuzluğa yakalandığını 

düşünmesi ve bu düşüncenin büyüsel olayları doğurması büyü, lanet ve uğursuzluk gibi hurafe 

inançların tekinsiz etki meydana getirdiği kullanımlardır.  

“Son Doğum Günü” hikayesinde Sündüs’ün doğum günü pastası üzerindeki mumları 

üflerken tuttuğu dileğin gerçekleşmesi; “Perizad’ın Kardeşi” hikayesinde de odasını kardeşi ile 

paylaşmak istemeyen Perizad’ın odada tek kalma dileğinin korkunç bir şekilde gerçekleşmesi 

dileklerin gerçekleşmesi ile meydana gelen tekinsiz durumlardır.  

“Hortlaklar Geçidi” romanında Andaç’a babaannesinden, babaannesine de büyük 

dedesinden geçen büyülü güçler; “Hayalet Tozu” romanında Düşçe ve diğer özel yeteneğe sahip 

kişilerin atalardan miras kalan bu özel yetenekleri sayesinde geçmiş, gelecek ve yaşanılan 

zamanla ilgili gerçekleri, arada kalmış ruhları görebilmesi ata kültünden gelen esrarengiz mirasın 

kişilere aktarıldığı tekinsizlik örnekleridir.  

4.1.3.1. Büyü, Lanet, Uğursuzluk Gibi Hurafe İnançlar 

“Hortlaklar Geçidi” romanında kendisindeki büyü yapma yeteneğini öğrenen Andaç’ın 

kötü büyülerle uğraşan babaannesiyle yaşadığı mücadele anlatılır. Romanda düşüncel her şeye 

gücü yetme kodu altında değerlendirilen büyü ve lanetin kişileri nasıl kötü bir karaktere 

dönüştürdüğünden, büyü ile ölümden uzaklaşıldığından bahsedilir.  
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Andaç büyüsel güçlere sahiptir. Andaç, kediyi farkında olmadan dönüştürme büyüsü ile 

hayatta tutmuştur. “Kedin… Mucize… Onu dönüştürmüşsün” (HG, 186). “Sen özel bir kızsın 

bebeğim” (HG, 53). “Sen… çok güçlüsün. Sahip olduğun enerjiyi görebiliyorum. Etrafında adeta 

bir alev gibi parlıyor” (HG, 186). Andaç bu yeteneği sebebiyle ürkütücü Kanakar köyüne ve 

amcasının korkunç konağına gider, orada hortlaklarla dolu bir geçitten gelen hayaletleri görür. 

Romanda büyü ve büyüsel güçler tekin olmayan hadiselerin yaşanmasına neden olur. 

Romanda büyünün insanı sararak onu kötü bir kişi haline getireceği vurgulanmıştır. 

Mimoza, eşini büyüsü altına almış ve çocuklarının da usta bir büyücü olmasını istemiştir. Korkut 

amca büyünün kötü bir şey olduğuna inanarak Andaç’a yetenekleri olsa da büyüden uzak 

durmasını söyler. “Büyücüler bir süre sonra, insanların hayatlarını değiştirebildiklerine, kadere 

hükmettiklerine inanmaya başlar. Bu düşünce onları korkunç varlıklara dönüştürür… Büyüyle 

uğraşmak, insanı öfkeli ve acımasız yapar” (HG, 187). Büyü, romanda kötü karakterlerin 

oluşmasına neden olan bir olgu olarak ele alınmıştır. 

Dönüşüm ifadesi, uğursuz bir yaratığa dönüşme şeklinde olabileceği gibi büyüsel güçlerle 

ölüm ve canlılık arasında gerçekleşen esrarengiz bir durumu da ifade eder.  Nihade, Mimoza’nın 

kendisine dönüştürme büyüsü yaptığını, dönüştürme büyüsünün ölecek birisinin ruhu 

sınırdayken ona büyülü sözler söylenerek ölüm tarihinin fısıldanmasıyla yapıldığını ve o tarihe 

kadar ruhun bedende kalacağını belirtir. Dönüşüme uğrayan ruhlar geçici olarak dünyadadır ve 

ölüler onlardan rahatsızlık duyar. Bu yüzden Nihade mezarlık ziyaretlerine gitmez ve en son 

gittiği ziyarette de mezarlıktaki ölülerin çığlıkları etrafta duyulur. “Dönüşmek demek, eğer 

ruhunu eğitebilirsen, istediğin zaman maddi varlığından, yani bedeninden kurtulabilmen demek. 

Dönüştürülen insanlar ayrıcalıklı güçlere sahip olur… ayrıca ne zaman dönüştürüldüysen, o 

günden itibaren görünüşün fazla değişmez” (HG, 177). Nihade Hanım’ın hiç yaşlanmaması bu 

sebeptendir. Burada büyüsel bir temele dayanan dönüştürme ifadesi ölüm olgusuyla iç içe 

kullanılmıştır. Bir insandan hayvana şeklindeki dönüşümden farklı olarak ölüm ve canlılık 

arasında gerçekleşen esrarengiz bir hadise şeklindedir. Bu da tekin olmayan bir görünümde 

ürperti oluşturur.  

 Andaç’ın babası Kongar, Nihade’nin büyülü bir lanetle lanetlendiği düşüncesine karşılık 

bunun düşünsel her şeye gücü yetme koduna uygun, batıl bir inanç olduğunu şu sözleriyle ifade 

eder: “Beynin gücünü tahmin edemezsin Nihade. Neye inanırsan, sana onu yaşatır. Sana naneli 

şeker verirler ve onun, seni iyileştirecek mucizevi bir ilaç olduğunu söylerler. Buna gerçekten 

inanırsan iyileşirsin” (HG, 166). Kongar’ın bu sözleri, düşünsel her şeye gücü yetme kodunun 

temel dayanağı olan inanca vurgu yapmaktadır. Düşünceler beyni yönlendirir ve o düşüncelerin 

gerçekten meydana geleceğine olan inanç, insanı sararak gerçek bir görünüm kazanır. Böylelikle 

tekinsiz etkinin dayanağı olan “gerçekten meydana gelme” düşüncesi sağlanmış olur.  
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“Hayat Tozu” romanında sihirli güçlere sahip olan Düşçe’nin bu yeteneğini fark etmeye 

başlamasıyla değişen hayatı anlatılır. Romanda sihir ve büyüsel güçler tekinsiz kişi ve durumların 

oluşmasına neden olur. 

Düşçe, Bayan Tozlusüslü’nün evinde şişelere konmuş farklı renkteki sıvıları görür. 

Bunların sihirli iksir, Bayan Tozlusüslü’nün de bir cadı olduğunu düşünür. Doğduğundan beri aynı 

binada oturduğu bu kadının esrarengiz olduğunu ve onu pek tanımadığını da düşünür. “Tüm 

bunların tek bir mantıklı açıklaması vardı: Bayan Tozlusüslü iki yüz yaşında bir cadıydı!” (HT, 80). 

Düşçe’nin bu türden çıkarımlarda bulunması, içinde gerçekliği de barındıran düşünceleri 

romanın ilerleyen bölümlerindeki büyüsel olaylara hazırlık niteliğindedir.  

“Son Doğum Günü” öyküsünde doğum günü bir gün önceden kutlanan Sündüs’ün lanete 

uğraması anlatılır. Hikâyede düşünsel her şeye gücü yetme kodu altında lanet, uğursuzluk gibi 

durumlara rastlanmıştır. 

 Sündüs, doğum gününü bir gün önceden kutlayacaktır ve öğretmeni Efra Hoca, doğum 

günlerini önceden kutlamanın uğursuzluk getireceğini düşünür. Sündüs, öğretmeninin 

söylediklerinin hurafe olduğunu düşünse de konu hakkında araştırma yapar. “Merdiven altından 

geçmek, ayna kırmak, terliğini kapı eşiğinde ters bırakmak da uğursuzluk getirirdi… Acaba batıl 

inançları umursamamak, onları ortadan kaldırır mıydı? Belki de uğursuzluk sadece, geleceğine 

inanıp ondan korktuğumuzda geliyordu” (SDG, 13).  Burada uğursuzluğun düşünsel bir alt yapıya 

dayandığı ifade edilmiştir. Sündüs erken kutlanan doğum gününden sonra lanetin gerçek 

olduğunu anlar ve bu dünyada hiç yaşamamış gibi kayıp bir ruh haline gelir. Hurafe bir inancın 

gerçek olması tekinsizliği meydana getirmiştir. 

“Cadının Sadık Yardımcısı” öyküsünde ailesi boşanma aşamasında olan Yazgı’nın 

kitapçıdan aldığı lanetli kitap yüzünden yaşadığı ürkütücü olaylar anlatılır. Öyküde uğursuzluk ve 

büyüye rastlanmıştır.  

Yazgı, ailesinin boşanacağını öğrendiğinde uğursuzluğa uğradığını düşünür. Bay Bun, 

Yazgı’nın anne ve babası boşanmasın diye onlar için büyü yaparak aileyi birleştirir. Ailesi 

boşanma aşamasında olan Yazgı’nın yaşadığı kaygı, zihninin korkunç senaryolar çizip bu 

senaryoları canlandırmasına neden olur. Uğursuzluk düşüncesi ve büyüsel güçler metinde 

kişilerden kaynaklanan tekinsiz bir etkiye sebep olur. 

4.1.3.2. Dileklerin Gerçekleşmesi 

“Son Doğum Günü” hikayesinde bir gün önceden kutlanan doğum gününün uğursuzlukla 

sonuçlanması anlatılır. Hikâyede doğum gününde tutulan dileklerin ürkütücü bir şekilde 

gerçekleşmesi düşünsel güçlerin tekinsiz bir etki meydana getirmesine örnektir. 

Sündüs doğum gününde mumları üflerken Efra Öğretmen’in doğum gününe gelmediği için 

pişman olmasını diler. Efra Öğretmen, Sündüs lanetlendikten sonra doğum gününe gidip bu 
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lanete engel olmadığı için pişmanlık yaşar. Sündüs’ün dileği de gerçekleşmiş olur. “Sündüs, 

mumları üflerken içinden geçen dileğinin gerçekleştiğini görünce, burukça gülümsedi” (SDG, 20). 

Dileklerin büyüsel bir şekilde gerçekleşmesi de düşünsel her şeye gücü yetme başlığı altında ele 

alınan bir unsurdur. İçindeki animistik özellikler dilek gerçekleştiriminin tekinsiz bir hal almasını 

sağlar. 

“Perizad’ın Kardeşi” öyküsünde kardeşi ile parka oynamaya çıkan Perizad’ın parktaki 

oyun alanlarının yıkılması ile yaşadıkları talihsiz olay anlatılır. Öyküde düşünsel bir alt yapıya 

sahip olan dilek gerçekleştirimi örneği tespit edilmiştir.  

Perizad, parktaki oyuncakların altında kalan kardeşinin öldüğünü düşünür. Kardeşini 

kaybettiğini sanmadan önce kardeşine kızdığı zamanlarda “keşke odada tek başıma kalsaydım” 

(PK, 123) şeklindeki dileği bir şekilde gerçekleşmiştir. Kardeşinin öldüğü düşüncesi, ölümü içeren 

bir tekinsizlik koduyken dileğinin gerçekleşmesi, düşünsel güçlerin hayatı etkilemesiyle farklı bir 

tekinsiz etki meydana getirmiştir. 

4.1.3.3. Atalardan Gelen Mirasın Genler Yoluyla Yeni Nesillere Aktarımı 

“Hortlaklar Geçidi” romanında Andaç’ın büyücü babaanneden gelen özel yeteneklerinin 

farkına varması ve bu yetenekleri kötü amaçlar peşinde olan babaannesini durdurmak için 

kullanması anlatılır. Romanda Andaç, ata mirası olan büyü yapma yeteneğinin farkına varmaya 

başladığında tekin olmayan hadiseler yaşar.  

Arketip ve soyaçekim kavramlarıyla ifade edilebilen genetik mirasın kolektif bilinçdışı ile 

yeni nesillere iletilmesi, düşünsel her şeye gücü yetme ilkesi altında değerlendirilir. Andaç’ın 

büyüsel güçlerini büyükannesinden, büyük annesinin de bu yetenekleri büyük dedesinden 

alması, genetik mirasın düşünsel bir bağlamda tekinsiz etki meydana getirmesine örnektir. 

Andaç’ın Hortlaklar Geçidi’nde gördüğü BA (Başsız Adam), Hortlaklar Geçidi’nin ilk ölüsüdür. 

Babaannesinin büyük dedesi BA ölünce onun alyansını alarak bu lanetli büyüyü başlatır. 

Babaannenin büyük dedesi büyünün daha başlarında ölünce büyü ile alakalı el yazması kitapları 

ailede kalır. Mimoza on beş yaşındayken bu kitapları bulur ve Başsız Adam’ın ruhunu da 

mezarlıkta görür. Sonra bu lanetli büyüye kendisi devam eder. Mimoza “… büyük dedesinin yarım 

bıraktığı işi tamamlamak için kolları sıvamıştı” (HG, 152). Mimoza büyük dedesinin başlattığı 

laneti yine atalarından gelen büyüsel güçleriyle devam ettirir.  

“Hayalet Tozu” romanında genetik yolla özel yeteneklere sahip olan Düşçe’nin karşılaştığı 

Arzu adındaki bir çocuğun hayaleti ile arkadaşlık kurması ve zamanla onun hayalet olduğunu 

anlaması konu edilmiştir. Romanda düşünsel her şeye gücü yetme kodu altında soya çekim 

durumları tespit edilmiştir.  

Düşçe, memleketlerindeki bir bitkiden yapılan iksir sayesinde hayal ile rüya arası bir 

bilinçsizlik anı yaşar ve geçmişten, gelecekten kesitler görür. Bu özel yeteneği annesinde ve bazı 



Recep KUTLU, Yüksek Lisans Tezi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, 2022 

90 

akrabalarında da vardır. Bu durum genetik yatkınlığın bazı esrarengiz özellikleri yeni nesillere 

taşıyabildiğini örneklendirir ve atalardan gelen bu mirasın esrarengiz olması, tekinsiz bir etki 

meydana getirir.  

Özel yeteneği olan kişiler hayalet tozu testi denen bir uygulama ile anlaşılır. “Çocuklar için 

bir test. Hayalet pudrası da denir. Eğer geçersen yanarsın. Seni bir türlü rahat bırakmazlar” (HT, 

207). Bu toz Düşçe, Orçun gibi özel yeteneği olan kişilere hayaletleri görme özelliği verir. Bu özel 

yetenek ata mirası şeklinde yeni nesillere aktarılır. 

Düşçe annesinin odasında bulduğu gri halka şeklindeki fotoğrafı Bulut Bey’e gösterir. 

Bulut Bey bunun bir hayalet fotoğrafı olduğunu söyler. Bulut Bey Düşçe’nin hayaletleri 

gördüğünü bildiği için ona hayaletler hakkında bilgiler verir. “Bazı ruhlar, çeşitli sebeplerle 

dünyada sıkışıp kalır. Ait oldukları yere gidemezler… Eğer biri onlara öldüklerini söylemezse, 

dünyada kalıp insanları rahatsız edebilir” (HT, 133). Bulut Bey bazı ruhların öldüklerini 

anlayamadığı için (Arzu gibi) bazılarınınsa öldüğünü bildiği halde korumaya çalıştıkları bir yakını 

ya da yarım kalmış işleri sebebiyle dünyada kaldıklarını (Işık gibi) söyler. Bulut Bey medyum 

olduğu için bu konuları iyi bilmektedir ve Düşçe’yi karşılaşacağı zor görevde bilgilendirmek ister. 

Medyumluk esrarengiz güçlere sahip olmayı gerektiren bir meslek olup tekinsiz varlıklarla iç 

içelikten söz edilebilir.  

İncelenen eserlerde büyü-lanet-uğursuzluk gibi hurafe inançlardan, dileklerin esrarengiz 

bir şekilde gerçekleşmesinden ve atalardan miras kalan ürkütücü özelliklerden kaynaklı düşünsel 

her şeye gücü yetme kodu bulgularının istatistik verileri Şekil 4.3’te verilmiştir. 

 

 
Şekil 4.3. İncelenen Kitaplarda Kişilerden Kaynaklanan Düşünsel Her Şeye Gücü Yetme 
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Şekil 4.3 incelendiğinde yazarın tekinsiz etki oluşturmak için eserlerinde düşünsel her 

şeye gücü yetme kodu bağlamında değerlendirilen büyü, lanet ve uğursuzluk gibi hurafe inançlara 

sıkça başvurduğu tespit edilmiştir. Kolektif bilinçdışı ile yeni nesillere miras kalan özellikler ve 

dileklerin büyülü şekilde gerçekleşmesi yazarın tekinsiz etki oluşturmak için yöneldiği diğer 

düşünsel erk unsurlarıdır.  

4.1.4. Kişilerden Kaynaklanan Canlı Cansız Ayrımı ve Ölüme Olan İnanç  

Kurguda cansız bir nesnenin canlılık kazanması ya da ölü bedenlerin ölümlülerle iletişime 

geçmesi tekin olmayan durumlardır. Canlılar ile cansız varlıklar arasında ihlal edilmeye meyilli 

bir sınır vardır. Cansız varlıkların canlılık kazanması ve ölü olması gerekenlerin dirilmesi bu 

sınırın ihlali demektir. Edebi metinlerde yapılan sınır ihlalleri, tekinsiz bir metinde ürperti 

meydana getirir. Metinde kahramanın yaşadığı problemler onun nesneleri canlı algılamasına 

neden olabilir. Kahraman ölüm sınırında tedirginlik de yaşayabilir. Bahsi geçen ölüm olgusu 

kahramanın kendi ölümü olabileceği gibi öldüğünü anlayamayan bir ruhun hazin öyküsü de 

olabilir.  Böylelikle ölüm olgusu, kişilerden kaynaklı tekinsiz bir etki meydana getirir. 

Yazarın kitaplarında kişilerden kaynaklı canlı cansız ayrımı ve ölüme olan inanç kodu iki 

şekilde işlenmiştir: Kahramanın ölümü ve kahramanın kendi ölümünün farkına varamaması. 

Yazarın eserlerinde ölüm olgusu yer alırken cansız varlıkların canlılık kazandığı durumlara 

rastlanmamıştır.  

Kişilerden kaynaklanan canlı cansız ayrımı ve ölüme olan inanç kodu altında 

değerlendirilen kahramanın ölümü durumu Perizad’ın Kardeşi (f: 5), Karakura’nın Düşleri (f: 3), 

Son Doğum Günü (f: 2) ve Hortlak Gören İspinoz (f: 2) hikâyelerinde; kahramanın kendi 

ölümünün farkına varamaması ise Perizad’ın Kardeşi (f: 2) hikâyesinde görülmüştür. Yazarın 

eserlerinde ‘kahramanın ölümü’yle sağlanan tekinsiz etkinin, ‘ölü olduğunu anlayamayan 

kahraman’dan daha fazla olduğu tespit edilmiştir. Yazar ölüm olgusunu çoğunlukla henüz 

tanışılmamış ve bilinmezliğini koruyan bir kaygı unsuru şeklinde kullanmıştır.  

“Perizad’ın Kardeşi” hikayesinde Perizad’ın öldüğünü sandığı kardeşinin ruhu onu 

ziyarete geldiğinde onun kendisine kızgın olduğunu ve  ruhunu almak için geldiğini düşünmesi; 

“Karakura’nın Düşleri” hikayesinde Kumsal ve Sel’in diğer çocuklar gibi kendi ruhlarının da 

karakura denilen yaratıklar tarafından ele geçirileceğinden endişe duyması; “Son Doğum Günü” 

hikayesinde lanete uğrayan Sündüs’ün ruhunun bedenden ayrılama durumu; “Hortlak Gören 

İspinoz” öyküsünde de Gülçe ve Çinel’in ruhlarının hayaletler tarafından ele geçirilme tehlikesi 

kişilerden kaynaklanan canlı cansız ayrımı ve ölüme olan inanç kodu çerçevesinde ölümün kişinin 

kendi ölümünü kastettiği durumlardır. 
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“Perizad’ın Kardeşi” hikayesinde kardeşine üzüntüsünden dolayı kendi ölümünün farkına 

varamayan Perizad’ın çevresinde olup bitenlere anlam verememesi, kahramanın kendi ölümünü 

anlayamamasına örnektir.  

4.1.4.1. Kişinin Kendi Ölümü 

“Perizad’ın Kardeşi” öyküsünde öldüğünün farkına varamayan Perizad’ın yaşadıklarına 

anlam verememesi anlatılır. Öyküde kişinin öldüğü halde bazı sebeplerden bunu 

anlayamamasına rastlanmıştır.  

Perizad kardeşine üzüntüsünden kendi ölümünün farkına varmaz. Kardeşini öldü sanır 

oysa kardeşi yoğun bakımdadır. Kardeşi fenalaştığı zamanlarda ruhu ölüm ile yaşam sınırında 

Perizad’ı ziyarete gelir. Perizad, kardeşinin hayaletini gördüğünü sandığı durum, aslında sınırdaki 

bir ruhun vedalaşmak için- asıl ölü olan Perizad’ın ruhunu- ziyarete gelmesidir. Perizad, 

kardeşinin çok kızgın olduğunu ve kendisinden intikam almak için geldiğini düşünür. Perizad için 

“Gülizar’ın ait olduğu yere gitmesi gerekiyordu” (PK, 130). Ölülerin ölümlülere kızgınlığı ve 

onların ruhlarını ölüler alemine götürmek için geri geldiği inancı, ürkütücü bir etki oluşturur.  

“Karakura’nın Düşleri” öyküsünde karakura adı verilen yaratıkların insanların ruhlarını, 

zihinlerini ele geçirmesi ve ruhları ele geçirilen çocukların hayaletlerinin geceleri dolaşması 

anlatılır. Hikâyede bedenden ayrılan ruhlar ve kişinin kendi ruhunun da bedenden ayrılma 

tehlikesi gibi durumlar tespit edilmiştir.   

Geceleri evde hayaletler gören Kumsal, gördüğü hayaletlerin başkarakuranın gönderdiği 

ruhlar olduğunu sınıfa yeni gelen Sel’den öğrenir. Başkarakura çocukların bedenlerini 

hapsetmiştir. “Rüya görürken ruhun yolculuk ettiği söylenir. Eğer uyursak bizim ruhlarımız da 

onlara katılacak. Bedenlerimiz ise başkarakuranın evinde hapsolacak” (KD, 180). Ruhları alınan 

tüm çocuklar başkarakuranın evinde ruhları olmayan bir bedenden (cesetten) ibarettir. Kumsal 

kendisinin ruhunun da alınacağını, o yüzden uyumaması gerektiğini işitince korkar. Kendi 

ruhunun bedeninden ayrılarak hayalet şeklinde dolaşma ihtimali ölüm sınırında yaşanan tekinsiz 

bir etki meydana getirir. 

“Son Doğum Günü” öyküsünde doğum gününü erken kutlanmanın sebep olduğu lanet 

konu edinmiştir. Öyküde ruhun bedenden ayrıldığı durumlar tespit edilmiştir. 

 Sündüs’ün lanete uğradıktan sonra bedensiz bir varlığa dönüşmesi, aynı sebepten Efra 

Öğretmen’in ablasının da bir gecede silinip gitmesi ölümlü bedenden ayrılan ruhlara örnektir.  

Sündüs, baba ve annesi kendisini duymayınca “Babasının kolunu tutmaya çalıştı ama başaramadı. 

Sanki bedensiz bir varlığa dönüşmüştü” (SDG, 17). Efra Öğretmen’in ablasının doğum gününü bir 

gün erken kutladıkları için ablası bir gecede hiç dünyaya gelmemiş gibi silinip gitmiştir. Efra 

Öğretmen haricinde kimse onu hatırlamaz. Bahçe duvarına yazdıkları isimleri bile kaybolur. Efra 

Öğretmen ablasının ruhunu hisseder. “O an elimin üzerinden bir rüzgâr geçti ve Efser’in benimle 
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kaldığını anladım” (SDG, 19). Bu iki örnekte de kişinin lanet sebebiyle hiç hayatta olmamış gibi 

varlığını kaybetmesi, kendi ölümünü düşünmenin verdiği tekinsiz etkiyi meydana getirir.  

“Hortlak Gören İspinoz” öyküsünde hayaletlerin ölümlülerin ruhunu ele geçireceği 

anlatılır. Hikâyede yer alan cansız varlıklar İspinoz ve Hüban’ın hayaletleridir. Gülçe ve Çinel’in 

ruhlarının bu hayaletler tarafından çalınacağı inancı da kişinin kendi ölümünü düşündürten 

tekinsiz bir vaziyettir. Çinel “Ruhumu ele geçirmeye çalışıyor” dedi (HGİ, 98). Öyküdeki 

hayaletler, ölümlülerin hayatını ele geçirerek yeni hayatlarını onlarla paylaşmak ister ve bu 

durum ölümden ve ölülerden korkan insan için ürkütücü bir durumdur. 

4.1.4.2. Kendi Ölümünün Farkına Varamama 

“Perizad’ın Kardeşi” hikayesinde öldüğünün farkına varamayan Perizad’ın yaşadığı 

ürkütücü olaylar anlatılır. Hikâyede hayaletlerin kişinin ruhunu almak için geldiği inancı 

tekinsizliğe neden olur. 

Perizad, kardeşine üzüldüğü için kendi ölümünü fark edemez. Kardeşinin öldüğünü sanır. 

Perizad, anne ve babasıyla mezarlığa kardeşini ziyarete gittiklerinde asıl ölenin kendisi olduğunu, 

mezar taşındaki ismini görünce anlar. Çevresinde yaşanan garipliklerin kendisi öldüğü için 

olduğunu o anda fark eder. “Perizad mezarın arkasında durmaktan vazgeçip ön tarafa yürüdü ve 

toprağın üzerine dikilmiş tahtadaki yazıyı okudu: Perizad Aşkar” (PK, 133). Kendi ölümünü 

öğrenmek ölümün tekinsizliğini daha fazla artırır.  

Eserlerdeki kişilerden kaynaklı canlı cansız ayrımı ve ölüme olan inanç kodu altında 

değerlendirilen kişinin kendi ölümü ve kendi ölümünü anlayamaması bulgularının istatistik 

verileri Şekil 4.4’te verilmiştir.  

 

Şekil 4.4. İncelenen Kitaplarda Kişilerdeki Canlı Cansız Ayrımı ve Ölüme Olan İnanç 
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Şekil 4.4 incelendiğinde yazarın eserlerinde canlı cansız ayrımı ve ölüme olan inanç kodu 

altında değerlendirilen, tekinsiz etki meydana getiren ‘kişinin kendi ölümü’ bulgularının ‘kişinin 

kendi ölümünün farkına varamaması’ bulgularından daha fazla olduğu tespit edilmiştir. Yazar 

ölüm olgusunu ekseriyetle kahramanın ölüm kaygısı şeklinde ele almıştır.   

4.1.5. Tekinsiz Etki Oluşturan Rüya Olgusu 

Psikanalize göre bastırılan her türden dürtü geri geldiğinde yabancılık kazanır ve tekinsiz 

etki meydana getirir. Rüyalar, bastırılan dürtülerin gün yüzüne çıkabildiği ender durumlardan 

biridir. Görülen rüyadaki soyut evren, bilinçaltının birer yansıması şeklinde bastırılanı da gün 

yüzüne çıkarır. Bastırılan her türden içeriğin geri geldiği bir kanal olan rüyalar da tekinsiz bir 

görünüme bürünebilir. Rüyalarda bastırılan içerikler şekil değiştirerek görünür hale gelir. Şekil 

değiştirmeden aralara karışan ürkütücü ve rahatsız edici ögeler kişiyi kokutur. Kolektif bilinç 

dışının görünür kılındığı rüyalar, atalardan gelen içerikleri mesaj olarak yeni nesillere 

ulaştırabilir. Rüyaların tanrının mesajlarını ilettiği, düşüncesi de ilk toplumlardan beri süregelen 

yaygın bir inançtır. Rüyalar dehşet verici bir etkiyle kişiyi korkutarak ya da gerçeklerden haberler 

vererek tekinsiz bir görünüm kazanır.  

Kitaplarda rüya olgusunun, dehşet verici ve haber verici rüya olmak üzere iki şekilde 

tekinsizlik meydana getirdiği görülmüştür.  

Yazarın Hayalet Tozu (f: 1), Son Doğum Günü (f: 1) eserlerinde dehşet verici rüya; Hayalet 

Tozu (f: 13), Hortlaklar Geçidi (f: 3) romanlarında da haber verici rüya bulgularına rastlanmıştır. 

Yazarın eserlerinde tekinsiz bir etki meydana getiren rüya olgusu, genellikle haber verici 

özellikler sergilemektedir. Jung’un (2006) üzerinde durduğu kolektif bilinçdışıyla gerçekleşen 

‘kehanet rüya’lar, eserlerde tekinsiz bir etki meydana getirmek için tercih edilmiştir.  

“Hayalet Tozu” romanında Düşçe’nin rüyasında korkunç yaratıklar görmesi, “Son Doğum 

Günü” hikayesinde lanete uğradığını düşünen Sündüs’ün endişelerinin yansımasını rüyasında 

görmesi dehşet verici rüya örneğidir. “Hayalet Tozu” romanında özel yeteneklere sahip 

kahramanların hayal ve rüya aleminde gerçeklerden izler taşıyan görüntüler görmesi, “Hortlaklar 

Geçidi” romanında Andaç’ın rüyasında amcasının konağında hapsedilen ruhların sesini duyması 

ve bu ruhların hapsedildiği tüneli görmesi haber verici rüya örneğidir.  

4.1.5.1. Dehşet Verici Rüya 

“Hayalet Tozu” romanında Düşçe’nin fark etmeye başladığı özel güçleri ve bu güçler 

sayesinde yaşadığı ürkütücü olaylar anlatılır. Düşçe’nin özel yetenekleri bir bitkinin tozu 

sayesinde açığa çıkar, daldığı hayal ve rüyalarında gerçeğe yakın ya da dehşete düşüren anlar 

yaşar. Romanda tekinsiz etki bazen rüya olgusu ile sağlanmıştır. 

Düşçe, en yakın arkadaşı Güney’in büyükbabası Güneş Karahan’ın bir kızın fotoğrafıyla 

konuştuğunu öğrendikten sonra rüyasında Güneş Karahan ve fotoğraftaki kızı görür. Güneş 
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Karahan rüyanın sonunda korkunç bir iskelet haline gelir ve onun omzundan tutar. “Güneş 

Karahan’ın dev bir ölü olduğunu görüyordu” (HT, 68). Düşçe rüyasında çok korkar ve çığlık atar. 

Bu rüya onda dehşet uyandırır. Dehşet içeren, dehşetle birlikte gerçeklerden izler taşıyan rüya ve 

hayaller tekinsiz bir etki meydana getirir. 

“Son Doğum Günü” hikâyesinde doğum gününü bir gün önce kutlamanın uğursuzluk 

getireceği kaygısını yaşayan Sündüs’ün yaşadıkları anlatılır. Hikâyede görülen rüya, kahramanın 

korkularının bir yansıması şeklinde aktarılmıştır. 

Sündüs doğum gününü erken kutlamanın uğursuzluk getireceği düşüncesinden dolayı 

endişeli bir şekilde uykuya dalar. Rüyasında doğum günü “…pastasının içinden bir zombi 

çıkıyordu” (SDG, 13). Bu da Sündüs’ün her ne kadar batıl inançlara inanmasa da bir tetikleme 

anında ortaya çıkabilecek içsel bir korkusunun olduğunu gösterir. Bu rüya onun içindeki 

kokuların bir yansımasıdır. 

4.1.5.2. Haber Verici Rüya 

“Hayalet Tozu” romanında özel yetenekleri olan kahramanların hayallerinde 

gerçeklerden kesitler görmesi anlatılır. Düşçe ve annesinin gördüğü gerçeğe yakın hayaller 

olabileceklere dair bir kehanet gibidir.  

Düşçe ve annesi özel güçlere sahiptir. Düşçe, rüyalarında gördüğü mekân ve varlıklarla 

çiftliğe gittiğinde karşılaşır. Düşçe’nin annesi Zeynep de arkadaşı Işık’ın ölümünü hayali bir 

şekilde görmüştür. “Işık’ın üzerinden sular damlayan çürümüş görüntüsünü hatırladıkça hala 

tüyleri ürperiyordu” (HT, 232). Romanda hayal ve rüya, içinde gerçekleri barındıran bir unsur 

olarak karşımıza çıkar.  Düşçe, Bayan Tozlusüslü’nün evindeki renkli sıvıyı kokladığında hayale 

dalar. Aslında bu sıvı Düşçelerin çiftliğindeki bir bitkiden yapılmaktadır ve özel yeteneği olan 

kişilere gelecek, geçmiş ve korkuları ile ilgili gerçekleri gösterir. Düşçe de farklı zamanlarda bu 

bitkinin tozunu ve sıvısını kokladığında gerçekle iç içe hayaller görür. Bu hayaller içinde gerçeklik 

barındırdıkları ve Düşçe’nin özel yeteneğinden kaynaklandığı için tekinsiz bir etki meydana 

getirir.  

Düşçe, Bayan Tozlusüslü’nün evinde daldığı hayalde ailesinin kendisine yabancılaştığını, 

arkadaşı Arzu’nun ölümle iç içe olduğunu ve henüz tanışmadığı Orçun’u görür. Düşçe çiftliğe 

gittiğinde Orçun ile tanışınca onu rüyasında gördüğünü hatırlar ve ondan korkar. Orçun’un 

hayalet olmasından şüphelenir. “Biriyle hiç tanışmadan onu rüyanızda görebilir misiniz? Bu 

gerçekten çok korkutucuydu” (HT, 189). Düşçe, çiftliğe gitmek için yola çıkıldığında araba 

Arzuların eski evinin önünden geçerken rüyaya dalar. Arzu ile birlikte terk edilmiş evdedir ve 

kendileri için hazırlanmış iki tabut görür, korkuyla uyanır. Rüyada bile olsa ölüm korkunçken 

kendi ölümünü görmek daha da korkutucudur. Düşçe’nin bu rüyası Arzu’nun ölü olduğuna 

işarettir ve Düşçe henüz bu gerçeği bilmez.  
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Düşçe, Bayan Tozlusüslü’nün saklandığı kolyenin nerede olduğunu rüyasında görür ve 

kolye oradan çıkar. Bu gibi büyüsel durumlar esrarengiz güçlerin tekinsiz bir etki meydana 

getirdiğine örnektir. Düşçe, annesinin odasında içinde rengarenk sıvılar bulunan şişeleri bulur. 

Şişeyi kokladığında kendisini annesinin “Sırlar Ülkesi” dediği bir fabrikada bulur. Kendine 

geldiğinde sürekli hayallere dalmasına neden olan renkli sıvıya ve hayalinde gördüğü şeylere 

anlam veremez. Ancak kendisinden saklanan sırların olması, hayalinde gördüklerinin gerçeklikle 

örtüştüğünü ona gösterir. 

Düşçe renkli sıvıların olduğu şişelere büyükannesinin mutfağında da rastlar. Bir tanesini 

açıp kokladığında gerçek mi hayal mi olduğunu kestiremediği şeyler görür. Arzu karşısındadır ve 

Düşçe’yi salkım söğüdün yanına götürüp ona kilitli bir kutu gösterir. Düşçe kutuyu açınca içinden 

dayanılmaz bir çığlık sesi yükselir. Düşçe kutuyu yere fırlatır ve kutu kapanır. Kutudaki Işık’ın 

hayaletidir. Düşçe çok korksa da kutuyu tekrar açtığında karanlık bir kuyudaki suyun içinde Işık’ı 

görür. Sonra kutudan çıkan bir el Düşçe’yi yakalayınca Düşçe kutuyu yine fırlatır. Arzu’ya 

döndüğünde Arzu’nun iğrenç bir yaratığa döndüğünü görür. “…karşısındaki şeyin Arzu’ya ait tek 

yeri, giysileriydi” (HT, 211).  Düşçe sonra bu hayalden kurtulduğunda yanında büyükbaba ve 

büyükannesini görür. Bu hayal Düşçe’yi dehşete düşürse de içinde gerçekleri de barındırır. Düşçe 

daha sonra o kutuyu bulup kutunun sırrını çözecek ve Işık’ın da boğulduğu kuyunun gizemini 

öğrenecektir.  

“Hortlaklar Geçidi” romanında Andaç’ın rüyasında gördüğü geçit ve rüyasında duyduğu 

seslerin onu ürkütücü olaylar yaşayacağı Kanakar köyüne sürüklemesi, konu edilmiştir. Romanda 

haber verici rüya kodu tespit edilmiştir.  

Andaç, amcasının evine gitmeden hatta bir amcasının olduğunu bilmeden önce rüyasında 

kendisini karanlık ve dar bir koridorda bulur ve korkarak uyanmayı istese de bunu uzun bir süre 

başaramaz. “… her şeyin kâbus olduğunun farkında olan öbür yanı, birazdan yaşayacağı korkunç 

şeylerden önce uyanmak için çırpınıyordu” (HG, 27). Andaç, Kanakar köyüne gittiğinde amcasının 

evindeki merdivenin altında bulunan kapının rüyasında gördüğü koridorun girişi olduğunu 

öğrenir. Rüyasında sesini duyduğu kişiler de bu tünele hapsedilmiş ruhlardır. Tekinsiz bir 

durumun önceden rüyada görülmesi ve rüyada görülenlerin gerçek olması, rüyanın haber verici 

özelliğinden dolayı tekinsiz bir etki meydana getirir. 

Yazarın kitaplarında kişilerden kaynaklı tekinsizliğe sebep olan rüya kodunun dehşet 

verici ve haber verici kullanımları Şekil 4.5’te gösterilmiştir.  
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Şekil 4.5. İncelenen Kitaplarda Haber Verici ve Dehşet Verici Rüya Bulgularının Yığılım Grafiği 

 
Şekil 4.5’e bakıldığında rüya kodunun yazarın üç kitabında tekinsiz etki meydana 

getirmek için kullanıldığı görülmüştür. Yazarın eserlerinde tekinsizlik meydana getiren rüya 

kodunun genellikle haber verici özellikte kullanıldığı tespit edilmiştir.   

4.2. Mekânı Tekinsiz Kılan Kodlar 

Hanzade Sevi’nin eserlerinde mekânı tekinsiz kılan sessizlik-karanlık-ıssızlık, sıkışma-

labirent, iğrençlik-küf kokusu, mekânsal belirsizlik, düşünsel her şeye gücü yetme, canlı cansız 

ayrımı ve ölüme olan inanç, rahim düşlemi gibi kodlar tespit edilmiştir.  

4.2.1. Sessizlik, Karanlık ve Issızlık  

Tekinsiz mekânın en yaygın fiziksel özellikleri sessizlik, karanlık ve ıssızlıktır. Sessizlik, 

tekinsiz bir kurguda yükselecek çığlığın ön hazırlığıdır. Sessizleşen bir ortam kişiyi yalnızlığa 

sürükleyerek tedirgin eder. Yine insanı yalnızlığa, kimsesizliğe iten bir diğer kavram ıssızlıktır. 

Issız mekânlar tekinsiz yerlerdir. Kişinin korkularının görünür kılındığı mekân özelliği ise 

karanlıktır. Karanlık görmeyi engellediği için arkasında bilinmezlik saklar. Karanlık kişinin 

korkularının gizlendiği bir yerdir. Bu üç kavram birbiriyle iç içe kullanılır ve diğer tekinsizlik 

kodlarının mekânsal alt yapısını oluşturur. Kaygı, korku ve dehşet uyandıran mekânların genel 

özellikleri bu üç kavramın niteliklerini barındırır.  

İncelenen eserlerde sessizlik, ıssızlık ve karanlık kodlarının kapalı ve açık mekânları 

tekinsiz hale getirdiği görülmüştür. Bu yüzden sessizlik, karanlık ve ıssızlık kodu kapalı 

mekânlardaki sessizlik, karanlık ve ıssızlığın meydana getirdiği tekinsizlik ile açık mekânlardaki 

sessizlik, karanlık ve ıssızlığın meydana getirdiği tekinsizlik şeklinde iki kategoride 

değerlendirilmiştir.  

Kapalı mekânları tekinsiz kılan sessizlik, karanlık ve ıssızlığa Hortlaklar Geçidi (f: 4), 

Hayalet Tozu (f: 5), Duvarın İçindekiler (f: 4), Cadının Sadık Yardımcısı (f: 3), Sakın Kapıyı Açma 

(f: 3), Karakura’nın Düşleri (f: 5) ve Perizad’ın Kardeşi (f: 1) kitaplarda; açık mekânları tekinsiz 

kılan sessizlik, karanlık ve ıssızlığa Hortlaklar Geçidi (f: 5), Hayalet Tozu (f: 2), Duvarın İçindekiler 

(f: 1), Hortlak Gören İspinoz (f: 4), Sakın Kapıyı Açma (f: 1) ve Perizad’ın Kardeşi (f: 1) kitaplarda 
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rastlanmıştır. “Son Doğum Günü” hikayesi dışındaki eserlerde bu kod tespit edilmiştir. Eserlerde 

sessizlik, ıssızlık ve karanlık kodunun tekinsiz etki meydan getirdiği kapalı mekânlar, açık 

mekânlardan daha fazladır. Yazarın eserlerinde sessizlik, ıssızlık ve karanlık kodu kapsamında 

tekinsiz etki oluşturmak için kapalı mekânları daha çok tercih ettiği sonucuna ulaşılmıştır. 

 “Hortlaklar Geçidi” romanında Korkut amcanın konağı, Andaç’a tahsis edilen oda ve 

konağın bodrumundaki Hortlaklar Geçidi; “Hayalet Tozu” romanında Arzuların şehir dışındaki 

terk edilmiş evleri; “Duvarın İçindekiler” hikayesinde Dilara’nın odasındaki geceleri sesler 

duyduğu duvarın içi; “Cadının Sadık Yardımcısı” hikayesinde Yazgı’nın odası ve ev; “Sakın Kapıyı 

Açma” hikayesinde üç kız arkadaşın bebek bakıcılığı için gittikleri Karamuk ailesinin evi ve evdeki 

kapısı kilitli oda; “Karaku’nın Düşleri” hikayesinde Kumsal’ın hayalet çocukları gördüğü evin 

salonu, çocuk odası ve yaratıkların bulunduğu başkarakuranın evi; “Perizad’ın Kardeşi” 

hikayesinde Perizad’ın kardeşinin hayaletini gördüğü çocuk odası sessizlik, karanlık ve ıssızlık 

kodunun tekinsiz kıldığı kapalı mekânlardır. 

 “Hortlaklar Geçidi” romanında terk edilmiş olan Kanakar köyü ve köydeki çocuk parkı; 

“Hayalet Tozu” romanında Düşçelerin evinin bulunduğu sokak ve Düşçe’nin büyükanne ve büyük 

babasının yaşadığı çiftlik; “Duvarın İçindekiler” hikayesinde yeni taşınılan evin bulunduğu çevre; 

“Hortlak Gören İspinoz” hikayesinde İspinoz’un evinin önü ve Hüban’ın mezarının bulunduğu 

mezarlık;  “Sakın Kapıyı Açma” hikayesinde Karamuk ailesinin başına gelen talihsiz olayın 

yaşandığı orman; “Perizad’ın Kardeşi” hikayesinde Perizad’ın kendi mezarının bulunduğu 

mezarlık sessizlik, karanlık ve ıssızlık kodunun tekinsiz kıldığı açık mekânlardır. 

4.2.1.1. Kapalı Mekânları Tekinsiz Kılan Sessizlik, Karanlık ve Issızlık 

“Hortlaklar Geçidi” romanında özel yeteneklerinin farkında olmayan Andaç’ın varlığından 

bile bihaber olduğu amcasının ıssız konağında kalmak zorunda olması ve burada başına gelen 

korkunç olaylar anlatılır. Hikâyede Korkut amcanın konağı, konaktaki odalar ve konağın 

bodrumunda bulunan Hortlaklar Geçidi ıssız ve karanlık mekânlardır.  

Andaç amcasının evinde kendisine gösterilen odanın perdelerini açtığında karşısında 

hiçbir sokak lambasının aydınlatmadığı zifiri karanlığı görür. Korkutucu, loş bir evdedir ve odası 

karanlığa bakar. Merdiven altında kapalı kapının ardındaki karanlık koridor ve evin genel 

anlamda loş olması ürkütücü bir görünümdedir. “Sarı ve zayıf lambaların aydınlattığı loş koridora 

girdiğinde, evdeki ışığın azlığı Andaç’ı daha da rahatsız etti” (HG, 87). Romandaki mekânların 

genel özelliği karanlık ve ıssız olmalarıdır. İnsanların terk ettiği Kanakar köyü ile sadece iki 

kişinin yaşadığı Korkut amcanın büyük evi sessizlik özelliği de gösterir. Karanlık, ıssız ve sessiz 

mekânlar, kişide yalnızlık hissi uyandıran tekinsiz yerlerdir.  
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Korkutucu olan mekânlarda karanlığın etkisi akşam ve gece vakitlerinde görülür. Akşam 

yemeğini uyuduğu için kaçıran Andaç, gecenin ikisinde kalkıp mutfağa iner. Bu ürkütücü evde 

gece yarısı gezinmek, kahramanı ve okuru tedirgin eder.  

“Hayalet Tozu” romanında ölüleri görebilen Düşçe’nin kendisi hakkındaki gerçekleri 

öğrenmesi için büyük anne ve büyük babasının yaşadığı çiftliğe gönderilmesi anlatılır. Romanda 

hayaletlerin bulunduğu mekânlar ıssız, karanlık ve sessiz yerlerdir. 

Düşçe’nin yeni arkadaşı Arzu adındaki bir hayalettir. Düşçe Arzu’nun hayalet olduğunu 

bilmez ve Arzuların şehir dışındaki eski evlerine gider. Burası terk edilmiş ve şehirden uzak 

olması nedeniyle ıssız bir mekândır. Düşçe yol boyunca şehirden uzaklaştıkları için endişe duyar, 

eve girdiğinde buranın rutubet ve terk edilmişlik kokusu onu rahatsız eder. Düşçe ve Güney, 

Arzu’nun ait olduğu ruhlar alemine gönderilmesi için gece, şehrin dışındaki bu terk edilmiş eve 

tekrar gelir. Şehrin dışı ve terk edilmiş ev, ıssız ve karanlıktır.  “Burası gece karanlıkta yürümek 

için kesinlikle güvenli değildi” (HT, 321). Romanda hayaletler genellikle yatak odasında ve çocuk 

odasında, gece saatlerinde soğuk bir ürperti içinde uyanılarak görülür. Karanlık, tekinsiz 

varlıkların en çok görüldüğü mekândır. 

“Duvarın İçindekiler” hikayesinde yeni taşındıkları evin duvarından gelen seslerden 

korkan Dilara’nın yaşadığı olaylar anlatılır. Dilara’nın odasındaki duvardan her gece onu sekiz 

geçe sesler gelir. Dilara ve en yakın arkadaşı Burçak’ın odada sesin geldiği duvarda buldukları 

boşluk sonsuzluğa uzanıyormuş hissi veren karanlık bir koridordur. Dilara ve Burçak koridora 

girip ilerler. Koridorun içinde el fenerinin pili bitince tamamen zifiri karanlıkta kalırlar. Hikâyede 

olay örgüsü karanlık ve ıssız olan koridorda geçer ve bu mekân tekinsiz bir yerdir.  

“Cadının Sadık Yardımcısı” öyküsünde lanetli bir kitap yüzünden gece odasında canlanan 

ürkütücü olaylarla mücadele eden Yazgı’nın yaşadıkları konu edilmiştir. Yazgı, kitaptaki 

hikayeleri gece yarısına yakın bir vakitte okuyup yatar.  Gece yarısında odasında canlanan hikâye 

ile karşılaşır. Yazgı, okuduklarının gece yarısında odasında canlanacağı için endişe duyar. Yazgı 

son hikâyeyi -en korkunç olanı- okuyacağı gece anne ve babası evde olmayacağından gece 

karanlıkta evde tek başına kalır ve hikayedeki ölü çocuklar evde görünür. “Bu gece ürkütücü 

hikâyeyi okuyacaktı ve etrafta ölü çocuklar oyun oynarken evde yalnız kalmak istemiyordu” (CSY, 

47). Öyküde ürkütücü olayların gerçekleştiği zaman dilimi, gece vaktidir ve bu vakitte sessizlik, 

ıssızlık ve karanlık hakimdir. Mekânlar gece karanlığında tekinsiz bir görünüm kazanır ve bu 

mekânda kalan kişide yalnızlık ve çaresizlik hissi uyandırır. 

“Sakın Kapıyı Açma” hikayesinde bebek bakıcılığı işine girişen üç kızın gece başlarına 

gelen ürkütücü olaylar anlatılır. Hikâyede yaşanan korkunç olaylar gece dolunay çıktığında 

gerçekleşir ve karanlığın tekinsiz etkisi gerilim oluşturur.   

Üç kız arkadaş bebek bakıcılığı için akşam yediden gece on ikiye kadar Karamuk ailesinin 

evinde kalır. Kapısı kilitli bir odadan zincir sesleri duyulur ve merakla yan odanın balkonundan 
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içeriyi görmeye çalışırlar. İçerisi zifiri karanlık olduğu için hiçbir şey görünmez. “… çünkü oda 

kapkaranlıktı” (SKA, 150). Karanlık odada karşılarına karanlığın gizlediği bir yaratık çıkar ve 

dehşet verici anlar yaşanır. Karanlık mekânlar içinde tekinsiz varlıkları barındırabilir. 

“Karakura’nın Düşleri” öyküsünde Kumsal’ın gece kendi ruhunu çalmaya gelen hayaletleri 

görmesi ve korktuğu için geceleri uyuyamaması anlatılır. Hayaletler karakura denen yaratıkların 

kaçırdıkları çocukların ruhudur. Karakuraları ve başkarakurayı etkisiz hale getirmek için yapılan 

tüm planlar gece karanlığında gerçekleştirilir. Bu da olayların daha korkutucu bir seyirde 

ilerlemesine neden olur.  

Kumsal, gece tuvalete kalktığında uykusu kaçmasın diye ışıkları yakmaz. Salonun 

önünden geçerken karanlık odada bir karaltı görür ve ürperir. Odada iki hayalet çocuk görür. 

Ertesi gün uyumamak için çabalasa da uyuyakalır. Kalktığında açık bıraktığı ışıklar kapatılmıştır. 

Daha önce gördüğü hayaletleri yine gören Kumsal gece yarısında onları takip ederek nereye 

gittiklerini tespit eder. “Gecenin bu saatinde, iki ölü çocukla kasaba turu atmanın çok da manalı 

olmadığını biliyordum” (KD, 177). Hayaletler ürkütücü yaratıklar, tekinsiz varlıklardır. Bu 

varlıkların gece karanlığında görülmesi gerilimi artırır. 

Kumsal karakuraların planlarını engellemek için Sel ile iş birliği yapar ve bir gece onların 

bulunduğu eve giderler. Sel gece olunca ortamdaki sessizliğin de etkisiyle gündüz kendinde 

bulduğu cesareti yitirir ve korkmaya başlar. Sel ve Kumsal General’in evine yatak odasının 

penceresinden girer. “İçerisi çok karanlıktı ve pis kokuyordu” (KD, 189). Sosyal bir varlık olan 

içindeki gücü çevresindeki insanlardan alan insan, karanlık ve sessizliğin bilinçaltındaki korkuları 

açığa çıkarmasıyla cesaretini yitirmeye başlar.  

“Perizad’ın Kardeşi” hikayesinde kardeşinin öldüğünü düşünen Perizad’ın kendi ölümünü 

anlayamaması ve kardeşinin ruhunu gördüğünde yaşadığı korku anlatılır. Perizad, gece su içmeye 

kalktığında odanın karanlığında önce kardeşinin gölgesini sonra da hayaletini karşısında görür. 

Ürkütücü varlıklar görünmek için gece karanlığını bekler. “Saat üç buçuktu” (PK, 125). 

4.2.1.2. Açık Mekânları Tekinsiz Kılan Sessizlik, Karanlık ve Issızlık 

“Hortlaklar Geçidi” romanında Andaç’ın Kanakar köyünde karşılaştığı tekin olmayan kişi 

ve olaylar anlatılır. Romanındaki karanlık mekânlar, ıssızlık ve sessizliği de içinde barındırarak 

tekinsiz bir görünümde betimlenmiştir. Kanakar’ın terk edilmiş, geceleri zifiri karanlık bir köy 

olması ve olayların geçtiği mekânların aynı karanlığı sürdürmesi, bu mekânları tekin olmayan bir 

yer haline getirmiştir.  

Andaç, amcasının köyüne vardığında akşam olmuş, ortalık kararmıştır. Köydeki hiçbir 

evde ışık yoktur. Sabah köyü dolaşan Andaç buranın terk edilmiş, ıssız bir köy olduğunu görür. 

“Etraf o kadar sessizdi ki…” (HG, 100) Andaç eskiden burada insanların yaşamış olabileceğini 

düşünemez. Orada tanıştığı Zağnos’un nüfus cüzdanının bile olmadığını, okula hiç gitmediğini 
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öğrenmesi; kimsenin burada yaşayanların varlığından haberdar olmadığını düşünmesine neden 

olur. Dışarıdaki dünyaya kapalı bir yer olan Kanakar köyü tekinsiz olayların yaşanacağı ıssız bir 

mekândır.  

Andaç akşama yakın bir vakitte eski parkta vakit geçirirken siyah bir kurtla karşılaşır. 

Parkta bir oyuncağın üstünde hareket edemeden onun gitmesini bekler. Akşam olunca her taraf 

karanlık olur. Andaç, kurt saldırısından korkarak karanlığın belirsizliğinde kalır. Tekinsiz tür 

eserlerde olayların gece karanlığında gerçekleşmesi, gündüz güvenli olan mekânın karanlıkla 

birlikte güvensizleşmesi kurguda mekân ögesi üzerinde tekinsiz bir görünüm oluşturur. 

“Hayalet Tozu” romanında özel yeteneklere sahip olan Düşçe’nin hayaletleri görebilmesi 

ve başından geçen ürkütücü olaylar anlatılır. Romanda olayların geçtiği mekânların genel özelliği 

ıssız olmasıdır. Issız mekânlarda sessizlik ve karanlık hakimdir. Ayrıca romandaki ürkütücü 

varlıklar gece karanlığında ortaya çıkarak tekinsiz etkiyi artırır.  

Düşçelerin evinin bulunduğu sokak ıssız bir sokaktır. “Ne kadar ıssız bir sokak… Yani yolu 

düşmeyen hiç kimse, bu sokaktan geçmiyor” (HT, 75). Düşçe’nin büyükanne ve büyükbabasının 

yaşadığı çiftliğin çevresi de ıssızdır. 

“Duvarın İçindekiler” hikayesinde ailesinin yeni bir eve taşınmasına kızan Düşçe’nin bu 

ıssız yerde bulunan evlerinde yaşadığı ürkütücü olaylar anlatılır.  Yeni taşındıkları evin çevresi 

ıssızdır. “Etrafta başka evin olmadığı, ıssız bir yer sonuçta” (Dİ, 69). Düşçe tüm arkadaşlarından 

ve eski okulundan ayrılmak zorunda kaldığı için yeni taşındıkları evi ve çevresini sevmez. 

“Hortlak Gören İspinoz” hikayesinde Çinel’in, İspinoz ve Hüban hakkında söylediği 

yalanlar yüzünden hayaletlerin varlığına inanan Gülçe’nin başına gelen olaylar anlatılır. Romanda 

tekinsiz olaylar karanlık zaman ve mekânlarda geçer. Gülçe, Çinel’in anlattıklarını saçma görse de 

içinden bir şey onun gece on ikide İspinoz’un evinin önüne gitmesine neden olur. Gülçe Hüban’ın 

mezarına da gece herkes uyuduğunda gider. Mezarlıkta, Hüban’ın mezarının olduğu tarafta “… 

ağaçlara takılı tek bir ışık bile yoktur” (HGİ, 102). Gülçe’nin mezarlığa ikinci gidişi de gece 

yarısında olur. Mezarlık, ölümün ve ölü bedenlerin mekânı olmakla tekinsiz bir yerdir. Bu 

mekânın tekinsizliği karanlık, ıssızlık ve sessizlik özellikleri ile daha da artar. 

“Sakın Kapıyı Açma” hikayesinde bebek bakıcılığı yapan üç kız arkadaşın kurt adam 

saldırısına uğraması anlatılır. Hikâyede olayların geçtiği ev Karamuk ailesine aittir. Karamuk 

ailesinin başına gelen talihsiz olay, ıssız bir ormanda gece karanlığında gerçekleşir. Ebru 

Karamuk, kurt adama benzeyen bir yaratığın karanlıkta kendilerine saldırdığını kızlara anlatır. 

“Hava karardığı için arabadan inmeye korkuyordum. Oysa gündüz burada güle oynaya piknik 

yapmıştık” (SKA, 159). Gündüz ürkütücü gelmeyen mekânlar karanlığın ve kimsesizliğin de 

etkisiyle insanın korkularını gün yüzüne çıkarır. Karanlık, korkunun barınabileceği en uygun 

mekândır. 



Recep KUTLU, Yüksek Lisans Tezi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, 2022 

102 

Prizad’ın Kardeşi” hikayesinde kendi ölümünü anlayamayan Perizad’ın yaşadıklarına 

anlam verememesi anlatılır. Perizad, asıl ölenin kardeşi değil kendisi olduğunu mezarının başında 

anlar. Anne ve babası mezarlıktan gidince sessiz ve ıssız mezarının üstüne uzanır ve gözünü 

ölümün karanlığına kapatır. Ölümün belirsizliği ve sonrasında bedenin karanlığa gömülmesi, 

mezardaki sessizlik ve ıssızlık tekinsiz bir etki için eserde hissettirilmiştir. 

İncelenen eserlerdeki sessizlik, karanlık ve ıssızlık bulgularının istatistik verileri Şekil 

4.6’da gösterilmiştir.  

 

 
Şekil 4.6. İncelenen Kitaplarda Sessizlik, Karanlık ve Issızlık Bulgularının Yığılım Grafiği 

 
Şekil 4.6 incelendiğinde yazarın eserlerinde kullandığı sessizlik, ıssızlık ve karanlık 

kodunun çoğunlukla kapalı mekânları tekinsiz hale getirdiği görülmüştür. “Son Doğum Günü” 

hikayesinde sessizlik, ıssızlık ve karanlık koduna rastlanmamıştır.  

4.2.2. İğrençlik, Küf Kokusu 

İğrençlik, meydana getirdiği benliği rahatsız edici etkisi yönünden tekinsizliğe benzer. 

Görünümü ve çevreye yaydığı koku sebebiyle iğrenç olan nesne, kişinin benliğinden def edilmesi 

gerekendir. İğrenç nesnenin varlığı ya da düşüncesi kişide tekinsizliğin meydana getirdiğine 

benzer bir tepki oluşturur. İğrençliğin tekinsizlikle birlikte kullanılması, daha güçlü bir etki 

meydana getirir. Küf kokusu; terk edilmişliği, fanilerden uzaklığı işaret eder. Kapalı ve havasız 

mekânlardaki rutubetlenme, oraya hâkim olan tiksindirici bir kokuya neden olur. Rutubetli ve küf 

kokulu mekânlar yaşamdan uzaklığın habercisidir. Küflü ve rutubetli, iğrençlik içinde olan 

mekânlar hiç tekin değildir.   

Eserlerde mekânda tekinsiz etki meydana getiren iğrençlik kodu, iğrenç varlığın mekânı 

tekinsiz kılması ve mekândaki iğrençliğin tekinsizliği şeklinde iki kategoride değerlendirilmiştir.  
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İğrenç varlığın mekânı tekinsiz kıldığı durumlar Hayalet Tozu (f: 2) ve Cadının Sadık 

Yardımcısı (f: 1) kitaplarında; mekândaki iğrençliğin tekinsizliği ise Hayalet Tozu (f: 1), 

Karakura’nın Düşleri (f: 2) ve Hortlaklar Geçidi (f: 1) kitaplarında tespit edilmiştir. Yazarın 

yalnızca üç eserinde ürkütücü olan mekânların tiksinti uyandıracak şekilde betimlendiği, iki 

eserinde de iğrençlik içinde olan ölü bedenlerin bulunduğu mekânı tekinsiz kıldığı görülmüştür. 

“Hayalet Tozu” romanında Işık’ın hayaletinin morarmış ve sırılsıklam olmuş vücudunun 

çürümüş yosun kokması; “Cadının Sadık Yardımcısı” hikayesinde gece odada canlanan ölü 

çocukların rahatsız edici görüntü ve kokusu tiksinti uyandırarak bulundukları mekânı tekinsiz 

bir yer haline getirmiştir.  

“Hayalet Tozu” romanında Aslıların terk edilmiş evlerindeki rutubet ve terk edilmişlik 

kokusu; “Karakura’nın Düşleri” hikayesinde General’in evinden gelen fena kokular; “Hortlaklar 

Geçidi” romanında Hortlaklar Geçidi’nin çürümüş yaprak ve toprak kokması mekândaki 

iğrençliğin tekinsiz bir etki meydana getirdiği örneklerdir. 

4.2.2.1. İğrenç Varlıkların Mekânı Tekinsiz Kılması 

“Hayalet Tozu” romanında özel yeteneği olan kahramanların hayaletleri görebilmesi 

anlatılır. Romandaki hayaletler iğrençlik içinde betimlenmiştir. Işık, büyülü kuyuya düşüp ölür. 

Zeynep fırtınalı bir gece yarısında ürperti ile uyanır. Karşısında gördüğü karaltının Işık’ın hayaleti 

olduğunu anlar. “Hayalet sırılsıklam ve çürümüş yosun gibi kokuyordu” (HT, 251). Bu iğrenç 

vaziyet, ölülerin ölümlüler üzerindeki rahatsızlık verme etkisini artırır. Çürümüş yosun kokusu, 

küf kokusuna benzer. Küf kokusu, eskimişlik ve rutubetten kaynaklanır. Çürümek de buna benzer 

bir şekilde gerçekleşir. Işık’ın hayaletini benzer şekilde Düşçe de görür. Soğuk bir ürperti ile gece 

üçte uyanır. İğrenç kokuları alınca odanın karanlık bölümünden kendisine yaklaşan Işık’ın şişmiş 

ve morarmış yüzünü görür. Romanda iğrençlik ve küf kokusu koklama ve görme duyularına hitap 

ederek kişiyi rahatsız eder. Meydana gelen iğrenme, iğrenç varlığın bulunduğu mekâna (mekânı 

benlikten def edilmek istenilen bir yer haline getirerek) tekinsiz bir görünüm kazandırmıştır. 

İğrençliğin tekinsiz kıldığı bu mekânlarda korku hissedilir.  

“Cadının Sadık Yardımcısı” hikayesinde okuduğu korkunç hikayeler odasında canlanan 

Yazgı’nın yaşadığı zor durumlar anlatılır. Yazgı’nın odasında canlanan hikayelerden birinde ölü 

çocuklar vardır. Yazgı ölü çocukların bedenlerini karşısında görür. “Beş yaşındaki (ölü) kız, 

aniden yanında belirdi. Gözleri kızarmıştı ve geceliği is kokuyordu” (CSY, 53). Hikâyede 

çocukların ölü bedenleri tiksinti uyandırır. İğrenç ölü bedenler ürkütücü bir görünümde tekinsiz 

etkiyi doğurur.   
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4.2.2.2. Mekândaki İğrençliğin Tekinsiz Etki Oluşturması 

“Hayalet Tozu” romanında öldüğünü anlayamayan Arzu ile arkadaş olan Düşçe’nin 

hayalet olan arkadaşını öldüğüne ikna etme çabası anlatılır. Romanda hayaletlerin bulunduğu 

mekânlar iğrençlik içinde tasvir edilmiştir. 

Düşçe Aslıların terk edilmiş evlerine gider. Ev “…rutubet ve terk edilmişlik kokuyordu. Bu 

kesinlikle çok rahatsız ediciydi” (HT, 116). Düşçe eve hâkim olan kokudan ve evin 

ürkütücülüğünden rahatsız olur. 

“Karakura’nın Düşleri” öyküsünde çocukların ruhlarını kaçıran yaratıklarla yapılan 

mücadele ele alınır. Romanda iğrençlik ölüme yakınlık ile ilişkilendirilmiştir. Kumsal, General’in 

evindeki kokuların iğrenç olduğunu, bu iğrenç kokunun “…General’in cesedinden gelmediği 

sürece…” (KD, 169,172) kendisini ilgilendirmeyeceğini söyler. Mekândaki iğrenç kokular bir 

cesetle ilişkilendirilerek tekinsiz etki kuvvetlendirilmiştir.  

“Hortlaklar Geçidi” romanında Andaç’ın Hortlaklar Geçidi’ne hapsedilen ruhları 

kurtarması konu edilir. Romanda ruhların bulunduğu mezara benzer yeraltı mekânları iğrençlik 

ve küf kokusu içindedir. Andaç, ruhların bulunduğu Hortlaklar Geçidi’ne girdiğinde burnuna 

toprak kokusuna eşlik eden “…çürümüş yaprak, çiçek ve birkaç parfümün de…” kokusu gelir (HG, 

148). Bir mezarı anımsatan bu kokular ölüyü görmeden önce onun varlığına bir işarettir. 

İğrençlik ve küf kokusu bulgularının istatistik verileri Şekil 4.7’de gösterilmiştir. 

 

 
Şekil 4.7. İncelenen Kitaplarda İğrençlik ve Küf Kokusu Bulgularının Yığılım Grafiği 

 

Şekil 4.7’de de görüldüğü gibi yazarın sadece üç eserinde iğrençlik ve küf kokusu 

bulgularına rastlanmıştır. Hanzade Servi’nin eserlerinde iğrençlik ve küf kokusu kodu ile 

sağlanan tekinsizliğin az olduğu sonucuna ulaşılmıştır. 

4.2.3. Sıkışma ve Labirent 

Kişilerden kaynaklanan tekrarın mekânsal yansıması sıkışma ve labirent koduyla ifade 

edilmiştir. Sıkışma ve labirent kodu, içinden çıkılmazlık hissi meydana getirerek kişiyi çaresizliğe 

düşüren mekânsal kullanımlardır. Kurgusal metinlerde kişileri içine hapseden çıkış ümidini 

0 1 2 3

Hayalet Tozu

Cadının Sadık Yardımcısı

Hortlaklar Geçidi

İğrenç Varlığın Mekanı Tekinsiz Kılması (%43) Mekandaki İğrençliğin Tekinsizliği (%37)



Recep KUTLU, Yüksek Lisans Tezi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, 2022 

105 

tüketen yerler bu kod altında değerlendirilir. Yine mekânsal bir tekinsizlik kodu olan rahim 

düşlemi ile kapalılık hissi uyandırma açısından benzer olan sıkışma ve labirent kodu, bazı 

açılardan farklılaşmaktadır. Güvenli bir mekânken güvensizleşip içine hapseden mekânlar, anne 

karnını anımsattığı için rahim düşlemi koduyla ifade edilir. Bir geçiş olmaksızın güvensiz olan 

mekânlar ise sıkışma labirent başlığı altında değerlendirilmiştir. Sıkışma-labirent ve rahim 

düşlemi kodlarının mekânsal tekinsizliğe sebep olan ortak yönü, içinden çıkılmazlık hissi 

uyandıran kapalı bir mekân tasvir etmeleridir.  

Eserlerde tekinsiz bir mekân izlenimi veren sıkışma-labirent kodu; duvar, kuyu ve 

asansör gibi mekânlarda kapalı kalma korkusu şeklinde kendini gösterir. Duvarın İçindekiler (f: 

5), Hayalet Tozu (f: 2) ve Hortlaklar Geçidi (f: 1) kitaplarında sıkışma ve labirent koduna 

rastlanmıştır.  

“Duvarın İçindekiler” hikayesinde içinden çıkılma ihtimali olmayan duvar boşluğu ve 

duvarın oluşturduğu labirent izleniminin romanın sonunda da devam etmesi; “Hayalet Tozu” 

romanında insanları sonsuz mutsuzluğa hapseden lanetli bir kuyunun varlığı; “Hortlaklar 

Geçidi”nde de Nihade Hanım’ın asansör korkusu mekânların tekinsiz bir hal almasına neden olan 

sıkışma-labirent kodu altında değerlendirilen bulgulardır.  

“Duvarın İçindekiler” hikayesinde duvarın içinde çıkışı olmayan bir tünelde hapsolan 

Dilara ve Burçak’ın yaşadığı korkunç macera anlatılır. Hikâyede dar ve sonsuzluğa uzanan tünel 

kurtulma ümidini tüketerek içinde hapsolan kişileri çaresizliğe düşürür. “Karanlık, daracık, buz 

gibi ve ölülerle dolu duvarın içinde kaybolmuştuk” (Dİ, 79). Burada tekrar eden durum tünelin 

kendisidir ve içinden çıkılması imkânsız bir labirent izlenimi verir. Sonsuzluğa uzanan görünümü 

içinden çıkılmaz bir tekrarı meydana getirir. Dilara ve Burçak tünelde yirmi adım kadar ilerler 

ama hala tünel uzamaktadır. Evin duvarının içinde olan bu tünelin başı ve sonu belirsiz ve ne 

kadar gidilirse gidilsin girişe ya da çıkışa ulaşılamaz bir görünümdedir. “Etrafını bu kadar 

dolaşınca, mutlaka girdiğimiz yere ulaşmamız gerekirdi” (Dİ, 78). Bu güvensiz mekânın insanları 

içine hapsetmesi ve girişi ile çıkışının belirsizleşmesi tekinsiz bir etkiye neden olur. 

Dilara’nın ailesi çocuklarını bulamayınca kasabadan taşınır. Beş yıl sonra eve yeni taşınan 

ailenin çocukları duvardan aynı sesleri duyar. Çocuğun babası duvarı kontrol ederken tünelin 

girişini bulup eşinden el fenerini ister. “Duvar kağıdını yırttığında, karanlık bir boşlukla 

karşılaştılar” (Dİ, 82). Hikâye burada biter. Yazarın hikâyeyi bu şekilde bitirmesi okurun zihninde 

yeni bir başlangıç oluşturur. Böylelikle hikâye, bitişi ve başlangıcı belirsizleşen sonsuz bir tünel 

gibi zihinlerde istemsiz bir tekrarı ortaya çıkarır. İçinden çıkılmazlık hissi, duvarın içindeki 

koridor gibi hikâyenin olay zincirini de tekinsiz bir mekân haline getirmiştir.  

“Hayalet Tozu” romanında özel yeteneklere sahip kişilerin hayaletleri görebilmesi ve bu 

durumun ürkütücü yönleri hikâye edilmiştir. Romanda ıssız bir yerde bulunan büyülü bir kuyu, 

insanları içine alarak sonsuz bir mutsuzluğa esir eder. Zeynep Hanım’ın henüz çocukken 
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arkadaşları ile bulduğu kuyu, içine düşüldüğünde kurtulma ümidini tüketen dar bir alandır. 

Karanlık ve ıslak olması da ürkütücü bir durumdur. Bu kuyunun cadı tarafından lanetlenmesi, 

dilekleri mutsuz bir sonla da olsa yerine getirmesi düşünsel her şeye gücü yetme başlığı altında 

ele alınsa da dar ve içinde mahpus olma özellikleri yönünden kuyu sıkışma ve labirent kodu 

altında incelenebilir. İhtiyar marangozun “bazı geceler kuyudan gelen çocuk ağlamaları sinirimi 

yeterince bozuyor zaten” (HT, 307) ifadeleri de kuyunun çocukların hayatını alarak onları sonsuz 

bir mutsuzluğa mahkûm ettiğini gösterir. Kuyunun uyandırdığı sonsuz mutsuzluk, içinden 

çıkılamayan bir tekrarı akla getirir.  

 “Hortlaklar Geçidi” romanında Hortlaklar Geçidi’ne hapsedilen ruhların buradan çıkma 

maceraları anlatılır. Romanda Nihade’nin kapalı alan korkusu sıkışma hissinin tekinsizlik 

doğurmasından kaynaklanır.  

Andaç’ın “…annesinin kapalı yerde kalma korkusu, asansöre binmesini imkânsız 

kılıyordu” (HG, 28). Nihade Hanım’ın bu kapalı alan korkusu sıkışma ve labirent kodu altında 

değerlendirilebilir. Romanda kapalılık duygusu tekinsiz bir etki meydana getirmiştir. Bu kapalı 

mekânda tekrar eden durum çaresizlik hissidir. 

İncelenen tekinsiz tür eserlerde sıkışma ve labirent kodu ile gerçekleştirilen tekinsizlik 

durumlarının istatistik verileri Şekil 4.8’de gösterilmiştir. 

 

 
Şekil 4.8. İncelenen Kitaplarda Sıkışma ve Labirent Bulgularının Yığılım Grafiği 

 
Şekil 4.8 incelendiğinde Hanzade Servi’nin üç eserlerinde sıkışma ve labirent koduna 

rastlanmış ve bu kodun frekans değerinin düşük olduğu tespit edilmiştir.  

4.2.4. Mekânsal Belirsizlik  

Belirsizlik, bilinmezlik tekinsizliğin anlam alanına girer. Tekinsizin “anlaşılması güç, 

ulaşılamayan bilgi” anlamında da kullanılması, belirsizliklerin tekinsiz bir etki meydana 

getirebileceğini gösterir (Freud, 2019: 40). Belirsiz bir mekân, kişiyi tedirgin eder. Mekânsal 

belirsizlik kodu, kurgudaki mekânın gerçek mi yoksa hayali bir mekân mı olduğunun bilinmemesi 

ya da bilinmezliklerin mekânı tekinsiz kılması şeklinde kendini gösterir. Olayların geçtiği mekân 

gerçekliğini yavaş yavaş yitirebilir. Mekânda yer alan varlık ve meydana gelen olaylar, buranın 
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belirsizleşmesine neden olabilir. Endişe ve korku meydana getiren belirsiz mekânlar edebi 

eserlerde tekinsiz etki meydana getirmek için kullanılır. 

İncelenen öykü ve romanlardaki belirsizlikler genellikle kişilerden kaynaklıdır. Mekânsal 

belirsizlik kodu kapsamında büyüsel etkiler nedeniyle belirsizlik kazanan mekânlar ve saklanan 

sırların mekânı belirsizleştirdiği durumlar tespit edilmiştir. Belirsiz ve ürkütücü bir mekâna 

yolculuk, bu ürkütücü mekânın gelişen kurguyla birlikte silikleşmesi gibi kullanımlara eserlerde 

rastlanmamıştır.  

Hayalet Tozu (f: 4) ve Hortlaklar Geçidi (f: 5) romanlarında mekânsal belirsizlik kodlarına 

rastlanmıştır. “Hayalet Tozu”nda Bayan Tozlusüzlü’nün evindeki esrarengizlik; “Hortlaklar 

Geçidi”nde Korkut amcanın ürkütücü konağında soru sormanın yasak olması ve mezarlıkta 

yaşananların Andaç’tan gizlenmeye çalışılması gibi durumlar, bahsi geçen mekânları tekinsiz hale 

getirmiştir.   

“Hayalet Tozu” romanında özel yetenekli kişilerin büyüsel olaylar yaşaması anlatılır. 

Düşçe’nin Bayan Tozlusüslü’nün evine pencereden göz attığında ilkinde odayı boş görmüşken 

ikinci baktığında odada eşyaların olması sihirli bir bilinmezliği ortaya çıkarır. Düşçe eve ilk 

baktığında “Tüm salon boştu” (HT, 22). Bayan Tozlusüslü onu kolundan yakaladığında “Düşçe 

salonu tekrar gördü. Bomboş değildi” (HT, 23). Mekândaki bu değişikliğin gerçek mi yoksa bir 

yanılsamamı olduğu belirsizliği, Bayan Tozlusüslü’nün evinin tekinsiz bir görünüm kazanmasına 

neden olur. Bayan Tozlusüslü’nün hiç evden çıkmadan ve kimseye alışveriş yaptırmadan nasıl 

yaşadığının bilinmemesi, kocasının evde olduğunu söylediği halde kimsenin Bayan 

Tozlusüslü’nün kocasını görmemesi gibi durumlar Bayan Tozlusüslü’de tekinsiz bir görünüm 

oluştururken onun evindeki belirsizliği de kuvvetlendirir. 

“Hortlaklar Geçidi” romanında Andaç’ın Kanakar köyünde yaşadığı tekinsiz olaylar 

anlatılır. Andaç, babasının doğup büyüdüğü köye gider. Andaç için çok garip olan bu köy ve ev, 

kafasında bilinmezliklere yol açar. Amcasının hazırladığı yasaklar listesinin altıncı maddesi “soru 

sormak”, belirsizliklerin giderilmesi için gerekli olan yanıtların önüne konulmuş bir engel gibidir. 

“Amcası, 6 numaralı kuralı altıncı kez çiğnemeden susabilirsin, dedi salondan çıkarken” (HG, 97). 

Soru sormanın yasak olması, saklanan ve açığa çıkması istenilmeyen durumların varlığına 

işarettir.  Andaç Kanakar’ı dolaştığında buranın terk edilmiş bir köy olduğunu anlar ve amcasının 

neden hala burada kaldığına anlam veremez. Bu mekândaki tuhaflıklar, buranın bilinmezliklerine 

işaret etmekte ve mekânsal belirsizlik tekin olmayan bir his uyandırmaktadır.    

Andaç amcasının yanına gideceği sabah telefonda Elvan ile görüşür. Elvan Andaç’ın anne 

ve babasının gittikleri gün mezarlıkta garip şeylerin olduğundan bahsedecekken annesi telefonu 

Andaç’ın elinden alıp kapatır. “Nihade, Andaç’ın telefonunu elinden alıp kapattı” (HG, 75). 

Telefonu babasına verir. Daha önce böyle bir şey yapmamış olan Nihade’nin bu tavrı, Andaç’a da 

okuyanlara da mezarlık hakkında bilinmesi istenilmeyen bir gerçeğin varlığını hissettirir. 
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Mezarlık ölümü anımsatmakla tekinsiz bir mekânken bu tekinsiz mekânda yaşanan bilinmeyen 

olaylar, kurgudaki gerilimi daha da artırmıştır. Ayrıca Kuzgunlu’ya ulaştığında telefonun 

çekmediğini gören Andaç, annesinin kendisinden mezarlıkta ne olduğunu gizlemek istediğini ve 

burada telefonunun nasılsa çekmeyeceğini bildiğini düşünür. Böylelikle mezarlığın gizemi 

gittikçe artar. 

İncelenen öykü ve romanlardaki mekânsal belirsizlik bulguları Şekil 4.9’da gösterilmiştir.  

 

 
Şekil 4.9. İncelenen Kitaplarda Mekânsal Belirsizlik Bulgularının Yığılım Grafiği 

 

Şekil 4.9 incelendiğinde Hanzade Servi’nin eserlerinden sadece “Hayalet Tozu” ve 

“Hortlaklar Geçidi” romanlarında tekinsiz etki meydana getirmek için mekânsal belirsizlik 

kodundan yararlanıldığı görülmüştür.   

4.2.5. Mekânı Tekinsiz Kılan Düşünsel Her Şeye Gücü Yetme 

Düşünsel her şeye gücü yetme kodu, düşünceler ile hayatta birtakım değişiklerin 

yapılabileceğini ve bu esrarengiz durumun hiç de tekin olmadığını ifade eder. Düşünsel her şeye 

gücü yetme kodu altında incelenen büyü, lanet, hurafe inançlar, ata mirası ve düşüncelerin 

gerçekleşmesi gibi unsurlar mekânın tekinsiz bir görünüm kazanmasına neden olur. Büyülü bir 

şato, lanetli bir ev, terk edilmiş köy gibi kullanımlar bu bağlamda mekânsal tekinsizliğe örnek 

gösterilebilir. 

İncelenen eserlerde mekânı tekinsiz kılan düşünsel her şeye gücü yetme kodu; büyü ve 

lanetin etkisindeki mekânlar, lanetli ve uğursuz kabul edilen varlıkların bulunduğu mekânlar, 

düşüncelerin gerçekleşmesi ile ürkütücülük kazanan mekânlar olmak üzere üç şekilde 

gruplandırılmıştır.  

Büyü ve lanetin etkisiyle tekinsizleşen mekânlara Hortlaklar Geçidi (f: 25), Hayalet Tozu 

(f: 17), Cadının Sadık Yardımcısı (f: 4) ve Duvarın İçindekiler (f: 6) kitaplarında; lanetli ve uğursuz 

kabul edilen varlıkların tekinsiz kıldığı mekânlara Hortlaklar Geçidi (f: 5), Hayalet Tozu (f: 4), 

Cadının Sadık Yardımcısı (f: 5), Sakın Kapıyı Açma (f: 14), Karakura’nın Düşleri (f: 10), Son Doğum 

Günü (f: 1) ve Hortlak Gören İspinoz (f: 1) kitaplarında; düşüncelerin gerçekleşmesiyle tekinsiz 
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bir yer haline gelen mekânlara da Hortlak Gören İspinoz (f: 1) hikayesinde rastlanmıştır. Yazarın 

eserlerinde mekânı tekinsiz kılan düşünsel her şeye gücü yetme kodu bağlamında “büyü ve 

lanetin etkisindeki mekânlar”ın (f: 52) frekans değerinin yüksek olduğu görülmüştür. Yazarın 

eserlerinde mekânı tekinsiz kılan lanetli ve uğursuz varlıklara (f: 40) da çokça yer verdiği tespit 

edilmiştir.   

“Hortlaklar Geçidi” romanında Mimoza’nın atalardan gelen büyü yapma yeteneği ile 

Hortlaklar Geçidi’ni, geçidin bulunduğu konağı ve Kanıkor köyünü lanetli bir yer haline getirmesi; 

“Hayalet Tozu” romanında bir cadının büyü ile lanetlediği kuyu, büyülü özellikler sergileyen 

maket ev; “Cadının Sadık Yardımcısı” hikayesinde eski Pagan inancına göre lanetli kabul edilen 

ev ve kitapçı dükkanındaki Bay Bun’un esrarengiz görünümü; “Duvarın İçindekiler” hikayesinde 

de eski Pagan inancına göre lanetli sayılan ev, büyü ve lanetin etkisiyle tekinsizleşen mekânlara 

örnektir. 

“Hortlaklar Geçidi” romanında uğursuz kabul edilen hayvanların bulunduğu mekânlar; 

“Hayalet Tozu” romanında uğursuzluk atfedilen aynanın ve deli kişinin mekânı tekinsizleştirmesi; 

“Cadının Sadık Yardımcısı” hikayesinde lanetli bir kitabın evi, çocuk odasını tekinsiz bir mekân 

haline getirmesi; “Sakın Kapıyı Açma” hikayesinde uğursuz kabul edilen ‘kara’ sıfatının, kapı 

nesnesinin ve ‘kurt adam’ın bulunduğu mekânları ürkütücü hale getirmesi; “Karakura’nın 

Düşleri” hikayesinde lanetli olduğuna inanılan yaratıkların General’in evini ve kasabayı tekinsiz 

hale getirmesi; “Son Doğum Günü” hikayesinde uğursuz görülen ayna nesnesinin mekânda 

oluşturduğu ürperti; “Hortlak Gören İspinoz” hikayesinde deliliğin mekânı tekinsiz kılması 

uğursuz ve lanetli kabul edilen varlıkların mekânı tekinsiz hale getirdiği bulgulardır. 

“Hortlak Gören İspinoz” hikayesinde Çinel’in anlattığı yalanların gerçeğe dönüşmesiyle 

hayaletlerin görünür olduğu mekânların korkunç hale gelmesi, düşüncelerin gerçekleşmesiyle 

tekinsiz hale gelen mekânları gösterir.   

4.2.5.1. Büyü ve Lanetin Etkisindeki Mekânlar 

“Hortlaklar Geçidi” romanında ailesinden gelen esrarengiz güçlere sahip olan Andaç’ın 

babaannesinin büyü ile tutsak ettiği ruhları kurtarma çabası anlatılır. Romanda mekânı tekinsiz 

kılan düşünsel her şeye gücü yetme kodu altında lanetli köy, büyülü konak, büyü ile lanetlenen 

ruhların mekânı hortlaklar geçidi ve atalardan gelen büyülü mirasın tekinsiz kıldığı mekânlar 

taspit edilmiştir.  

Romanda olayların geçtiği Kanakar köyü lanetli bir yer olarak anlatılmış tekinsiz bir 

mekândır. Andaç’ın soy ismi Kanıkor’dur. Soy isimleri ve köylerinin ismi arasındaki benzerlik ve 

ikisinin de “kan” kelimesi ile başlaması ürperti uyandırır (HG, 53). Kanıkor ailesi büyüsel güçlere 

sahip oldukları için Kanakar köyünde yaşayanlar buranın lanetlendiğini düşünerek köyü terk 

eder. “Bu köy eskiden beri uğursuz bir yermiş” (HG, 179). Köylüler “Korkunç Kanıkor’un 
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lanetinden kurtulmak için” (HG, 100) köyü terk etmiş. Zağnos’un annesi de “Kanakar’dan gitmeyi 

çok istemiş. Gökyüzündeki bir zağnos kuşuna bakmış ve ‘Oğlum özgürce buralardan uçsun’ 

demiş” (HG, 101). Andaç, annesi ölen Zağnos’un anlattığı bu hikâyeye üzülür ve buradan 

kurtulması gerektiğini düşünür. Zağnos ve ninesi bu köyde kalan iki aileden biridir. Tüm köylüler 

burayı terk ederken Zağnos’un ninesi burada kalmıştır. “Ninem, kızıyla damadı ölünce biraz şey 

olmuş. Azıcık üşütmüş yani” (HG, 101). Zağnos’un ninesinin Kanıkor’lar dışında bu köyde kalan 

tek aile olması ve ninenin de deli olması normal insanların kalmadığı bu lanetli yeri daha da 

ürkütücü hale getirmiştir. 

Andaç’ın amcasının konağı, köyü tekinsiz bir yer haline getiren Mimoza’nın yaşadığı evdir. 

Andaç, konağı ilk kez gördüğünde buranın köydeki diğer evlerden farklı olduğunu düşünür. 

Konağın önünde kimse onu karşılamaz ve konağın kapısı kendiliğinden açılır. Konak garip kokar. 

“Naftalin, çürümüş yaprak ve çok güzel bir çiçek kokusunun garip birleşimi gibi…” (HG, 83). Evin 

içerisi hep koyu renkli ve ışıkları yetersizdir. “Ortalık o kadar kasvetliydi ki Andaç, ruhunun da 

avizenin aydınlatmaya yetmediği bu salon gibi karardığını hissetti” (HG, 86). “Sevdiklerinden 

kilometrelerce uzaktaki bir garip ev…” (HG, 91), evdeki bu ürkütücü görünüm Andaç’a “…amca 

diye Kont Drakula’yı bulmayı…” (HG, 86) düşündürtür. Konak ürkütücü bir görünümde tasvir 

edilmiştir. 

Konakta, Andaç’ın odasında uyulması gereken kurallar vardır. Kural listesi esrarengiz bir 

görünümdedir. “Eski dönem hattatlarının elinden çıkmış gibi görünüyordu” (HG, 87). Bazen 

listedeki kurallara sihirli bir şekilde yenileri eklenir. Andaç yabancı, kuralcı ve özgürlükleri 

kısıtlayan bu mekândan rahatsızlık duyar. 

Merdiven altı, kapalı kapılar evin tekinsiz bölümleridir ve bilinç altında bastırılan 

korkular ev içerisinde buralarda gizlenebilir. Lanetli bir görünüm sergileyen konağın merdiven 

altında kalan kapalı bir kapı, Andaç’ı rahatsız eder. Andaç konağa ilk geldiğinde bu kapının 

ardından büyük bir gürültü duyar. Geceleri duyduğu bağırış ve homurdanmaların oradan 

geldiğini zamanla anlar. Burası Mimoza’nın büyü yaparak ruhları içine hapsettiği Hortlaklar 

Geçidi’dir. Mimoza ölümsüzlüğü arayan bir büyücüdür ve ölen kişilerin eşyalarını saklayarak 

ruhlarını tutsak alır. Hortlaklar Geçidi’ndeki ruhlar kendilerini Andaç’ın kurtarabileceğini 

düşünür. Çünkü “Büyüyü ancak bir Kanıkor bozabilir” (HG, 177). Hortlakların varlığı ve onların 

büyü ile esir alınması Hortlaklar Geçidi’ni tekin olmayan bir yer haline getirir.  

Atalardan miras olarak yeni nesillere geçen esrarengiz güçler, yaşanılan mekâna ürkütücü 

bir görünüm kazandırabilir. Andaç babaannesinin ruhları hapsederek yaptığı büyüyü öğrenir. 

Evin bodrumundaki kapalı kapının ardında doksan dokuz ruh hapsedilmiştir ve yüz kişi 

olduklarında ruhları tamamen tutsak kalacaktır. Yüz sayısı esrarengiz bir sayıdır ve bu sayının 

tamamlanması ile iyi ya da kötü hadiselerin meydana geleceği inancı düşünsel bir güçtür. Tutsak 

aldığı ruhlar sayesinde Mimoza ölümsüzlüğe kavuşacaktır. Mimoza büyülü güçleri büyük 
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dedesinden öğrenmiştir. Perviz, “Hepimiz, babaannenin büyük dedesinin başlattığı lanetli bir 

büyünün malzemeleriyiz” der (HG, 119). Burada düşünsel bir alt yapısı olan ata mirası ile 

Mimoza’ya geçen büyüsel özellikler, Kanakar köyünü ve köydeki konağı tekinsiz kılmıştır. 

Köylüler Mimoza’nın tuhaf davranışlarından korkar. Zamanla Mimoza’nın büyüsü yüzünden 

köylüler mezarlıkta sesler duyup sokaklarda gölgelerle karşılaşmaya başlar ve buranın 

lanetlendiğini düşünerek köyü terk eder. Mimoza’nın ölen insanların eşyalarını alıp yaptığı büyü, 

onların ruhlarının gitmesi gerektiği yere gitmesini engeller.  

“Hayalet Tozu” romanında Düşçe’nin özel güçleri sebebiyle gördüğü hayaller ve bu 

hayallerin sebebini anlama süreci konu edinir. Romanda düşünsel bir alt yapıya sahip esrarengiz 

ve gizemli kişilerin tekinsiz kıldığı ev, büyülü maket ev ve lanetli kuyu gibi kullanımlar tespit 

edilmiştir.  

Düşçe Arzu ile onların eski evlerine gittiğinde Arzu’nun odasında minyatür bir ev görür. 

Bu ev aslında terk edilen ürkütücü evin minyatür halidir. Arzu hayalet olduktan sonra da 

minyatür evi oynamıştır. Arzu’nun hayaleti ölümlüler diyarına gidince minyatür evde büyülü 

özellikler kalır. Pencere ve kapıları açılıp kapanmakta, içinden ayak sesleri gelmektedir. “Bazen 

evin içinden tıkırtılar geliyor. Sanki minik insanlar, merdivenlerden inip çıkıyor” (HT, 348). Düşçe 

esrarengiz olan bu büyülü evi Arzu’nun hatırası olarak saklar.  

Romanda bir cadının lanetlediği kuyudan bahsedilir. Lanete yakalanmak, içinden 

çıkılması güç bir durumu ifade eden düşünsel bir unsurdur. Lanetlenen kuyu hem fiziksel hem de 

düşünsel anlamda içine hapsolunacak bir mekândır.  Bir cadının kızı kuyuya düşüp ölür. Cadı da 

kuyuya çocukları öldürecek bir büyü yapar. Kuyu, büyülü bir şekilde kendisinden istenen 

dilekleri yerine getirir. Ancak gerçekleşen dilekler mutsuzluğu da beraberinde getirir. Işık, bir 

dilekte bulunmak için kuyunun yanına geldiğinde kuyudan siyah bir yaratık çıkıp onu kuyuya 

çeker. “Kocaman kırmızı gözleri, upuzun kolları vardı. Kızı tutup kuyunun dibine çekti” (HT, 306). 

Bu durum, seneler önce burada kızı ölen cadının yaptığı büyünün gerçek olduğunu gösterir. Kuyu 

Düşçe ve ailesi tarafından kapatılınca lanet ortadan kalkar.  

“Cadının Sadık Yardımcısı” öyküsünde Yazgı’nın lanetli bir kitap yüzünden başına gelen 

ürkütücü olaylar anlatılır. Romanda lanetli kitabın odayı tekinsiz bir yer haline getirmesi, kitapçı 

dükkanındaki esrarengizlik ve lanetli ev gibi unsurlar tespit edilmiştir.  

Yazgı’nın okuduğu lanetli kitaptabın son öyküsü hayalet çocukların mesken tuttuğu bir ev 

hakkındadır. Ev, eskiden yangında yok olan bir evin yerine yapılmıştır. Pagan inancına göre 

afetlerle yok olan evlerin üzerine yapılan konutlarda hayaletler görülebilir. Öyküde de yangında 

ölen çocukların hayaletleri, evi sahiplenir ve eve gelen ölümlüleri istemez. Hikayedeki adam 

hayalet çocuklar hakkında bilgi toplar. “Yaptığı araştırmada çocukların evde çıkan yangında 

öldüğünü ve aynı yere yeni bir ev yapıldığını öğreniyordu” (CSY, 50). Düşünsel bir alt yapıya sahip 

olan bu inanç, evi tekinsiz bir yer haline getirmiştir.  
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Hikâyede tekinsiz izlenim veren bir diğer mekân kitapçı dükkanıdır. Kitapçı dükkânının 

ürkütücü bir yer olması ve içindeki kitapların eski oluşu buraya büyülü bir görünüm katar. Ayrıca 

kitapçı Bay Bun’daki esrarengiz durumlar, dükkânı da tekinsiz hale getirir. Bay Bun, Yazgı’nın 

yanındayken birden kasanın yanında belirir. Yazgı bu duruma anlam veremez. Yazgı aldığı 

kitaptaki laneti bitireceğini içinden söylemesine rağmen Bay Bun, onu anlamış gibi görünür. 

“Adamın başını yavaşça salladığını görünce, düşüncelerini okumuş olabileceğinden korkarak 

adımlarını hızlandırdı” (CSY, 48). Bu örnekler Bay Bun’da ve kitapçı dükkanında büyülü bir 

şeylerin olduğunu gösterir.  

“Duvarın İçindekiler” öyküsünde Dilara ve ailesinin yeni taşındıkları evde başlarına gelen 

korkunç olaylar anlatılır. Yeni taşındıkları ev eskiden depremde yıkılarak bir sürü insanın altında 

can verdiği bir apartmanın yerine yapılmıştır. Eski pagan inancına göre bu türden, insanların 

ölmesi felaketiyle sonuçlanan yıkımların üzerine yapılan evlerin lanetli ve büyülü olduğu 

düşünülür. Dilara’nın odasındaki duvardan gelen sesler de bu türden bir lanetin örneğidir. “Sesler 

bu eve taşındığımızın ertesi günü başlamıştı” (Dİ, 67). Öyküde lanetin mekân üzerindeki tekinsiz 

etkisi görülür.  

4.2.5.2. Lanetli ve Uğursuz Kabul Edilen Varlıkların Bulunduğu Mekânlar 

“Hortlaklar Geçidi” romanında büyücü bir aileye sahip olan Andaç’ın esrarengiz olaylar 

yaşaması anlatılır. Romanda uğursuz olduğuna inanılan hayvanların tekinsiz kıldığı mekânlar 

tespit edilmiştir. Kurguda uğursuz kabul edilen karga, kedi, kurt gibi hayvanlara yer verilmiştir.  

Andaç gece penceresine gelen karganın ondan kaçmayıp kendisine bir bronş bırakmasına 

şaşırır. Karga bir ölünün habercisi olarak Andaç’a Kanakar köyünden mesaj getirmiştir. Bir 

ölünün habercisi olma durumu kargaya tekinsiz bir görünüm kazandırırken uğursuzluk atfedilen 

karga, Kanakar köyünün tehlikeli ve korkunç bir yer olduğuna da işrettir. “Baykuşlar, tilkiler ve 

kargalar kötülüğün elçileri olarak kabul edilirdi” (HG, 30). Bu gibi hayvanların ürkütücü 

görülmesi, insanların onlara yüklediği uğursuzluk düşüncesinden ileri gelir.  

Halk arasında hayvanların ruhları görebildiği inancı yaygındır. Andaç’ın mucize ismini 

verdiği siyah kedisi ruhları görür. “Bütün hayvanlar, beden dışı varlıkları görüp duyabilir. Bu 

onlar için normal hayatın bir parçası” (HG, 154.). Bu inanç hayvanlara uğursuzluk atfedilmesine 

neden olur ve uğursuz hayvanların görüldüğü mekânlar da benzer bir etki uyandırır. 

Andaç akşama yakın parkta siyah bir kurt görür. Ne yapacağını bilemeden öylece kalır. 

“Gözlerine bakan hayvan, köpek değil, siyah bir kurttu” (HG, 110). Kurt, köpeklerin atası olarak 

kabul edilen saf bir ırktır ve yabani bir hayvan olması köpekten daha tehlikeli görünmesine neden 

olur. Siyah renk hayvanları daha korkutucu hale getirir. Bu siyah kurt aslında seneler önce ölen 

bir kurdun ruhudur.  Andaç’a zarar verebilecek bu hayvanın varlığı köyü daha da tehlikeli 

yapmıştır.  
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“Hayalet Tozu” romanında özel yeteneklerinin farkına varmaya başlayan Düşçe’nin 

çevresinde şahit olduğu durumlara anlam verememesi anlatılır. Romanda uğursuz kabul edilen 

ayna nesnesinin ve deliliğin tekinsiz kıldığı mekânlara rastlanmıştır. 

Düşçe komşuları Bayan Tozlusüslü’nün esrarengiz özelliklere sahip olduğunu düşünür. 

Bayan Tozlusüslü’nün evi de bu sebepten ona ürkütücü gelir. Ellerini yıkamak için banyoya 

girdiğinde, “kendini perili bir şatonun banyosunda gibi hissetti.” Banyodaki aynaya baktığında da 

“… karşısında bin altı yüzlü yıllarda ölmüş insanları göreceğini düşündü. Aynada hapsolmuş 

ölüler…” (HT, 79). Düşçe korkularından dolayı eski eşyalarla donatılmış evi, ürkütücü görmekte 

ve uğursuz bir nesne olan aynayı içindeki korkuların görülebileceği bir ekran olarak tasavvur 

etmektedir.  

Delilik, kendisinde esrarengiz durumları barındıran ürkütücü bir vaziyettir. Deli kişilerin 

varlığı mekânı tekinsiz hale getirir. Romanda delirdiği için eşini asan ve iki kızını havuzda boğan 

bir adamdan (Boğaç Boğkıraç’tan) bahsedilir. “Burada deli bir adam yaşıyor” (HT, 192).  Bu 

durumların gerçek olmadığı daha sonradan öğrenilse de Boğaç Boğkıraç’ın varlığı belirli bir süre 

çiftliği tekinsiz bir yer haline getirmiştir.  

“Cadının Sadık Yardımcısı” hikayesinde Yazgı’nın eline geçen lanetli bir kitaptaki olayların 

gece odasında canlanmasıyla yaşadığı ürkütücü macera konu edilir. Romanda lanetli bir nesne 

olan kitabın girdiği mekânı tekinsiz kıldığı görülmüştür. 

Yazgı’nın, lanetli kitabı okuduğunda gece yarısı kitaptaki kurgunun odasında canlanması 

lanetin gerçekten de var olduğunu gösterir ve düşünsel her şeye gücü yetme örneği olarak 

karşımıza çıkar. Yazgı ilk hikâyeden sonra Bay Bun’a kitabı iade etmek ister ama ondan lanetin 

bitmesi için kitabı bitirmesi gerektiğini öğrenir. “Bu kitap gerçekten lanetli… Onu bitirmelisin” 

(CSY, 36). Lanet insanı saran ve onu çaresizliğe düşüren bir olgudur. İlk hikâyeyi okuyan Yazgı, 

artık kitabı bitirip laneti bozmaya mecburdur. Yoksa her gece ilk hikâye odasında canlanacaktır. 

Hikâyede lanetli sayılan nesne kitaptır ve güvenli olan mekânı tekinsiz hale getirmiştir. 

“Sakın Kapıyı Açma” hikâyesinde bebek bakıcılığı için Karamuk ailesinin evine giden üç 

kız çocuğunun başına gelen korkutucu olaylar anlatılır. Öyküde mekânı tekinsiz kılan düşünsel 

her şeye gücü yetme kodu altında uğursuzluk ve uğursuz renk, lanetli kişi ve mekân, lanete bağlı 

meydana gelen dönüşüm gibi unsurlara rastlanmıştır.  

Karamukların aile ismi başındaki “kara” sıfatıyla tekinsiz bir görünümdedir. Kara rengi, 

siyahla eş anlamlı olsa da siyahtan farklı olarak uğursuzluk, lanetli olma gibi anlamları da içerir. 

Ayrıca Karamuk ailesi ile ilgili çıkan ürkütücü haberler de bu ailenin tekin olmadığını gösterir. 

“Karamuk, bebek, Mercan kelimelerini arattım. Çıkan habere bakın…. BEBEK BAKICISI AKLINI 

KAÇIRDI” (SKA, 141). Tekin olmayan bu ailenin yaşadığı ev de güvenli bir mekân değildir. “Bu 

evde beni rahatsız eden bir şeyler vardı” (SKA, 144).  
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Karamukların üst katında kapalı (kilitli) bir kapı vardır. “… üst kat koridorunun sonunda 

kapalı bir kapı olduğunu fark ettim” (SKA, 144). Kapalı kapılar, ardında gizemli, korkutucu varlık 

ve mekânları gizler. Zihinler kapalı kapıların ardını korku ile doldurur. Kapı evin bir parçasıdır ve 

onun ardındaki bilinmezlik, evin tamamının tekinsiz olmasına neden olur. Kapalı kapının 

ardından gelen homurtular ve zincir sesleri Karamukların evini tekinsiz bir mekân haline getirir.  

Karamuk ailesi pikniğe gittikleri ormanda bir kurt adamın saldırısına uğrar. Kurt adam 

lanete uğramış, dönüşüm geçirebilen bir yaratıktır. Kurt adamların dolunayda dönüşüm 

geçirmesi efsanevi bir inançtır ve tekinsiz etki oluşturur. “O güne kadar hayali bir şey olduğunu 

sandığımız kurt adamları, deliler gibi araştırmaya başladık” (SKA, 161). Bu lanetli yaratık, gece 

karanlığında ortaya çıkarak gündüz tehlikeli olmayan ormanı tekinsiz bir yer haline getirir. Kurt 

adam saldırısından sonra Mercan bebek ve ablası Devin’in de dönüşüme uğrar. Devin kurt adama, 

Mercan ise yarı kurt adama dönüşür.  Dönüşmek ifadesi lanetle iç içedir ve büyüsel özellikler taşır. 

Karamuk ailesindeki lanet içeren durumlar onları ve yaşadıkları evi güvensiz bir yer haline 

getirmiştir. 

“Karakura’nın Düşleri” öyküsünde General denilen bir ihtiyarın kaldığı evde düşünsel bir 

alt yapıya sahip olan yaratıkların (karakura ve başkarakura) bulunması ve bu yaratıklardan 

kurtulma yolları anlatılır. Romanda halk arasında anlatılagelen korkutucu yaratıkların varlık 

gösterdiği mekânlar tekinsiz özellikler sergiler.  

Karakuralar, insanlar uyurken onların üstüne çıkıp burun deliklerine üfleyerek onların 

zihinlerini ele geçirmeye çalışan tüylü yaratıklardır. Karakuraları yöneten başkarakura da 

karakuralar sayesinde insanları zombileştirmeye çalışır. Karakuralar “… insanlara kâbus ve 

karabasan gördüren, hayali bir varlıktır. Bir inanışa göre geceleri insanların üzerine çöküp nefes 

almalarını engeller; sonra da onların ciğerlerini söküp götürürmüş” (KD, 179). “Karakuralar, 

güçlerini karabasanlardan ve çocuklardan alır. Uyuyan çocuklar onların besini diyebiliriz” (KD, 

182). Düşünsel bir gerçekliği olan bu yaratıklar lanetli ve zararlı olarak görülür. Kumsal, 

General’in evine yemek götürdüğünde açık olan kapısından içeri tüylü bir yaratığın girdiğini 

hisseder (KD, 171). Bu garip yaratıklar General’in evini tekinsiz bir mekân haline getirir.  

Başkarakura kılık değiştirebilir ve hikâyede General başkarakuradır. Kumsal ile Sel 

başkarakurayı görür. “Bu, tüm vücudu tüyle kaplı, insan gibi iki ayağının üzerinde duran, uzun 

boylu bir yaratıktı. Ayak ve ellerinin yerinde sivri tırnaklı pençeler vardı ve ayakları… tersti! 

Simsiyah gözleri ve keskin dişli ağzıyla, hayatımda gördüğüm en korkutucu şeydi” (KD, 191). 

Karakuralar “siyah gözleri, sivri dişleri, ürkütücü pençeleri ve başlarının üzerinde yükselen 

kocaman kulakları…” ve ters ayakları ile başkarakuranın küçük kopyalarıdır. Sıralanan fiziksel 

özellikler halk arasında anlatılagelen korkunç yaratıkların genel özellikleridir. Düşünsel alt yapısı 

halkın ortak zihnine dayanır. 
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Sel’in ailesi de karakuraların etkisindedir, geceleri evde bilinçsizce dolaşır ve 

başkarakuranın olduğu bu kasabaya bilinçsizce taşınırlar. Kumsal da gece yarısı babasının 

karakuraların etkisiyle evde bilinçsizce dolandığını görür. “Babamın gözleri açıktı ama hiçbir şey 

görmediği çok belliydi” (KD, 184). Başkarakura ve karakuraların varlığı kasabayı tekinsiz bir yer 

haline getirir.  

Karakuralar hakkında bir kitaptan bilgiler edinen Sel, üstlerine su sıkılınca etkisiz hale 

geleceklerini öğrenir. “Karakuraları yok etmek için üzerlerine su dökmek gerekiyor” (KD, 183). 

Lanetten, lanetli bir varlıktan, nazardan, uğursuzluktan kurtulmak için çeşitli inançlar vardır. Su 

da temiz ve temizleyici bir madde olmasıyla karakura adı verilen lanetli yaratıkları etkisiz hale 

getirmede kullanılır. 

“Hortlak Gören İspinoz” hikayesinde yalanlar uydurarak çocukları korkutmaya çalışan 

Çinel’in anlattığı hikayelerin gerçeğe dönüşmesiyle meydana gelen tekin olmayan olaylar 

anlatılır. Romanda delilik, bulunulan mekânı tekinsiz kılan bir unsur olarak kurgulanmıştır. 

Çinel, bir yalanında Gülçe’ye evlerinin karşısında İspinoz adında bir kadının yaşadığını 

söyler. İspinoz doğuştan kördür ve küçük yaşlarda ameliyatla gözleri açılır. İspinoz ameliyattan 

sonra evdeki hortlakları görünce kendi gözlerini korkunç bir şekilde kör eder ve delirir. 

“Çocukken gördüğü hortlaklardan sonra keçileri kaçırmış” (HGİ, 89). Delilik, lanete uğramış bir 

insan izlenimi veren, büyüsel bir farklılık içeren tekin olmayan bir vaziyettir. Düşçe’nin yeni 

taşındıkları mahallede deli birisinin varlığı, mahalleyi tekinsiz bir yer haline getirir. 

“Son Doğum Günü” öyküsünde doğum gününü bir gün önce kutlamakla lanete yakalanan 

Sündüs’ün yaşadıkları anlatılır. Romanda lanetli bir nesne kabul edilen aynanın içinde bulunulan 

durumun tekinsizliğini artırdığı görülmüştür. 

Ayna tekinsiz bir nesnedir ve ruhu olmayanların yansıması aynada görünmez. Sündüs, 

lanete yakalandıktan sonra aynada kendi yansımasını görmez. “Yansımasını görmemek az önce 

yaşadıklarından sonra onu şaşırtmamıştı” (SDG, 17). Ayna gerek içinde bulunduğu gerekse içine 

aldığı mekâna tekinsiz bir izlenim verir.  

4.2.5.3. Düşüncelerin Gerçekleşmesi ile Ürkütücü Hâle Gelen Mekânlar 

“Hortlak Gören İspinoz” öyküsünde yalanlar uydurarak insanları korkutmak isteyen 

Çinel’in anlattıklarının gerçeğe dönüşmesi konu edilir. Romanda düşüncelerin büyülü bir şekilde 

gerçekleşmesi olayların geçtiği mekânları güvensiz bir yer haline getirmiştir.  

Gülçelerin sınıfındaki Çinel, okula yeni gelen öğrencileri yalanlar uydurarak korkutur. 

Gülçe’yi korkutmak için uydurduğu yalanlar, Gülçe’nin bunlara inanmasıyla gerçeğe dönüşür. 

Gülçe, zamanla Çinel’in anlattığı gerçekte olmayan hayaletleri görmeye başlar. “Hepsini, 

uydurduğun hikayeler başlattı. Bir şekilde gerçeğe dönüştüler” (HGİ, 118). Düşüncelerin güçlü 
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etkisiyle gerçekleşen ürkütücü olaylar yeni taşınılan kasabayı ve olayların geçtiği mekânları 

tekinsiz hale getirmiştir.  

İncelenen eserlerde tespit edilen mekânı tekinsiz kılan düşünsel her şeye gücü yetme 

bulgularının verileri Şekil 4.10’da verilmiştir.  

 

Şekil 4.10. İncelenen Kitaplarda Mekânı Tekinsiz Kılan Düşünsel Her Şeye Gücü Yetme 

Bulgularının Yığılım Grafiği 

 

Şekil 4.10’a bakıldığında incelenen eserlerde mekânı tekinsiz kılan düşünsel her şeye gücü 

yetme kodu çerçevesinde değerlendirilen bulgularda büyü ve lanetin mekânlar üzerindeki 

etkisinin fazla olduğu görülmüştür. Yazarın uğursuz ve lanetli kabul edilen varlıkların tekinsiz 

kıldığı mekânlara da yer vermesi, tekinsizlik oluşturmada hurafe inançlardan sıklıkla 

yararlandığını göstermektedir.  

4.2.6. Mekânı Tekinsiz Kılan Canlı Cansız Ayrımı ve Ölüme Olan İnanç 

Mezarlık ve terk edilmiş ürkütücü mekânlar, içinde barındırdığı cansız varlıklar nedeniyle 

tekinsiz bir görünümdedir. Cansız varlıkların mekânı ölümlülerin olmadığı bir yerdir. İncelenen 

kitaplarda hayaletlerin, cansız olması gerekirken canlılık kazanan varlıkların kendini gösterdiği 

mekânlar tekinsiz bir görünümde kurgulanmıştır.  

Yazarın eserlerinde tekinsiz bir etki oluşturmak için kullanılan canlı cansız ayrımı ve 

ölüme olan inanç kodu; ev, evin bölümleri (çocuk odası, duvar, bodrum) gibi iç mekânlar ile 

mezarlık, çiftlik, kuyu gibi dış mekânlarda kendini gösterir. Canlı cansız ayrımı ve ölüme olan 
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inanç kodu, canlanan varlıkların tekinsiz kıldığı iç mekânlar; canlanan varlıkların tekinsiz kıldığı 

dış mekânlar şekilde tasnif edilmiştir. 

Canlanan varlıkların tekinsiz kıldığı iç mekânlar Hortlak Geçidi (f: 8), Hayalet Tozu (f: 3), 

Hortlak Gören İspinoz (f: 4), Karakura’nın Düşleri (f: 7), Cadının Sadık Yardımcısı (f: 4) ve Duvarın 

İçindekiler (f: 2) kitaplarında; canlanan varlıkların tekinsiz kıldığı dış mekânlar ise Hortlaklar 

Geçidi (f: 3), Hayalet Tozu (f: 8) ve Hortlak Gören İspinoz (f: 2) kitaplarında görülmüştür. Yazarın 

eserlerinde canlılık kazanan varlıkların tekinsiz kıldığı iç mekânları (ev, bodrum, duvar) dış 

mekânlara göre daha fazla kullandığı görülmüştür. Yazar, ölü bedenleri kişinin yaşam alanına 

dahil ederek güvenli olması gereken yerleri tekinsiz hale getirmiştir. 

“Hortlaklar Geçidi” romanında Korkut amcanın konağında hayaletlerin bulunduğu 

Hortlaklar Geçidi’nin bulunması ve konağın mezarlık kenarında olması; “Hayalet Tozu” 

romanında terk edilen evde Arzu’nun hayaletinin yaşaması; “Hortlak Gören İspinoz” hikayesinde 

terk edilmiş evde İspinoz ve Hüban’ın hayaletinin görülmesi; “Karakura’nın Düşleri” hikayesinde 

General denilen ölüme yakın konumlandırılan bir adamın evinin ürkütücü olması ve Kumsal’ın 

salonda, odasında hayalet çocukları görmesi; “Cadının Sadık Yardımcısı” hikayesinde Yazgı’nın 

okuduğu hikayelerdeki varlıkların odasında canlanması; “Duvarın İçindekiler” hikayesinde ise 

Dilaraların yeni taşındıkları evin duvarında hayaletlerin bulunması canlılık kazanan varlıkların iç 

mekânları tekinsiz kıldığı örneklerdir. 

“Hortlaklar Geçidi” romanında mezarlıkta ruhların görülmesi; “Hayalet Tozu” romanında 

hayaletlerin görüldüğü çiftlik ve çiftlikteki kuyu; “Hortlak Gören İspinoz”da ise Mezarlıkta 

Hüban’ın hayaletinin açığa çıkması, canlılık kazanan varlıkların dış mekânlarda tekinsiz etki 

meydana getirdiği kullanımlardır. 

4.2.6.1. Canlanan Varlıkların İç Mekânı Tekinsiz Kılması 

“Hortlaklar Geçidi” romanında Andaç’ın bodrum katındaki bir geçide hapsedilen ruhları 

kurtarmak zorunda kalması ve bunun için ürkütücü bir konakta yaşadığı korkutucu olaylar 

anlatılır. Romanda ölüm ve ölü bedenler ürkütücü bir çerçevede ele alınır. Ölülerin mekânı olan 

mezarlık ve bodrumdaki Hortlaklar Geçidi tekinsizliğin kurgudaki mekânsal yansımalarıdır. 

Romandaki Hortlaklar Geçidi içindeki hortlaklarla, konak ise içinde hayaletlerin bulunduğu 

“Hortlaklar Geçidi” ve yanındaki mezarlık sebebiyle tekinsiz bir görünüm sergiler. 

Romanın girişinde bir odada bulunan doksan dokuz kişinin ölü olduğu belirtilir. Bunlar 

Andaç’ın büyükannesi Mimoza’nın yaptığı büyü yüzünden ölüm sınırında kalmış ruhlardır. 

Mimoza, ölümsüzlük elde etmek için doksan dokuz ruhu konağın bodrumuna hapseder. Andaç, 

amcasının evinde ilk gece yastığına başını koyduğunda mırıltılar duyar. Kadın ve erkek sesleri 

gelir ama ne söyledikleri anlaşılmaz. Sesler bodrumdaki tutsak olan ruhlardan gelir. Andaç 

ruhların bulunduğu Hortlaklar Geçidi’ne girdiğinde geçidin içinde iri cüsseli oduncu gömlekli ve 
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kafası olmayan bir hayalet görür, panikle geçidin çıkış kapısına kaçar. “Hayal gücünün kendine 

oyun oynama ihtimaline karşılık, bir kez daha arkasına döndü. Oduncu gömlekli adamın kafası 

hâlâ yoktu” (HG, 149). Konağın bodrumu gerek içinde ruhları barındırması gerekse toprak 

seviyesinin altına inen bir konumda olması yüzünden tekin olmayan bir mekândır. 

Andaç’ın amcasının evi eski ve ölü bedenler yüzünden tekinsiz görünüme sahip bir 

konaktır. Burada kalmaya mecbur kalan Andaç, şahit olduğu korkunç olaylardan dolayı konaktan 

kaçmak ister. Konak mezarlık ile bitişiktir. Andaç amcasının konağındaki ilk sabah penceresinden 

baktığında konağın mezarlıkla yan yana olduğunu görür. Konağın içi de ürpertici bir soğukluk 

içindedir. “Oda yine buz gibiydi. Artık bunun, evdeki hayaletler yüzünden olduğunu biliyordu” 

(HG, 154).  Andaç, bodrumdaki kilitli kapının anahtarını amcasının odasında arayacakken 

nereden estiği belli olmayan bir rüzgâr kapıyı yüksek bir sesle çarpar. Andaç koşarak odasına 

gider. Bu rüzgâr Mimoza’nın bedeninden ayrılabilen ruhudur ve Andaç’ın büyüsünü bozmasını 

engellemeye çalışır. Bedeni dışına çıkabilen Mimoza, Hortlaklar Geçidi’nin ve evin tekinsiz 

görünmesine neden olan asıl varlıktır.  

Andaç, kendi evlerindeyken rüyasında gördüğü siyahlı genci, amcasının konağında gece 

yarısında odasının penceresinde görünce dehşete düşer. Gencin “…ancak doğaüstü şeylerle 

uğraşanların açıklayabileceği bir şekilde rüyasına girmiş…” (HG, 116) olabileceğini düşünse de 

onun bir ölü olduğunu duyunca konaktan koşarak uzaklaşmak ister. Andaç’ın amcasının konağı 

tekinsiz bir yerdir. Ölüler tekinsiz kıldıkları mekânlardan ölümlüleri uzaklaştırır. 

“Hayalet Tozu” romanında ruhların kendini gösterdiği mekânlarda onları gören 

kahramanların yaşadığı ürkütücü olaylar anlatılır. Romanda ölüm ve hayaletler mekânı tekinsiz 

kılar. Düşçelerin apartmanındaki Bulut Bey, Düşçe çiftlikten dönmeden Arzu’yu öldüğüne ikna 

etmek için terk edilen eve gider. Ancak Arzu sinirlenerek onu merdivenden iter. Bulut Bey terk 

edilmiş bir evde karanlıkta bayılacakken Arzu’nun hayaletinin yanında dikildiğini görür. Arzu 

artık ölü olduğunu öğrenmiş ve bu sebepten çok öfkelidir. “Bu öfkesi yaşayan herkese karşıydı” 

(HT, 295). Ölüler yeni yaşamlarını ölümlülerle paylaşmayı ister ve bu sebepten ölümlüleri 

rahatsız eder. Arzu’nun da ölü olduğunu öğrendiğinde ölümlülere öfkelenmesi bu düşüncenin 

gerçek bir zemine dayandığını örnekler. Düşçe Arzuların eski evlerine onun hayaletiyle 

konuşmaya gittiğinde Arzu’nun ölü hali karşısına çıkar. Düşçe ona ait olduğu yere gitmesi 

gerektiğini söyler. Terk edilen bu ev Arzu’nun hayaletinin varlığıyla tekinsiz bir yer haline gelir.  

“Hortlak Gören İspinoz” öyküsünde Gülçe adındaki bir kız çocuğunun yeni taşındıkları 

yerde ruhları ele geçiren hayaletlerin varlığına inanması ve onlarla mücadelesi anlatılır. Romanda 

terk edilmiş ev, hayaletlerin varlığı ile tekinsiz hale gelen iç mekândır.  

Gülçe‘nin yeni okulunda tanıştığı Çinel, ona hayaletler hakkında korkutucu şeyler anlatır. 

Çinel, Gülçelerin taşındıkları evin karşısındaki evde oturan İspinoz’un ölen babaannesinin 

hayaletleri görebildiğini, İspinoz’un ise gözleri kör olduğu için göremediğini söyler. Gülçe, Çinel’e 
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inanmak istemez ama gece İspinoz’un evinin önüne gelir. İspinozu ve onun babaannesi Hüban’ı 

(hayatta olmasa da) pencerede görür. İspinoz’un evi hayaletler yüzünden tekin olmayan bir yer 

haline gelir. Gülçe bir fırsatını bulup İspinoz’un evine girer. Tam evden çıkacakken Hüban’ın 

hayaletini görür. “Siyah elbisesiyle, yatak odasının kapısında duruyordu… Beyaz saçları yıllardır 

taranmamış gibi görünüyordu… O an, yaşlı kadının çıplak ayaklarının yere basmadığını gördü” 

(HGİ, 95). Gülçe için yeni taşınılan bu kasaba ve evlerinin karşındaki hayaletli ev tekinsiz bir 

görünümdedir. Gülçe; Hüban ve İspinoz’un yaşamadığını, karşıdaki evin terk edilmiş bir ev 

olduğunu, Çinel’in yalan söylediğini öğrenince o eve tekrar girer. Evde Hüban ve İspinoz’un 

hayaletlerini görür. “İkisi de salonun ortasında, havada duruyordu” (HGİ, 120). Hayaletlerin 

varlığına delil olan bu ikinci karşılaşma mekânın tekinsizliğini daha da kuvvetlendirmiştir.  

“Karakura’nın Düşleri” öyküsünde Kumsal’ın karşısına çıkan ruhlardan dolayı 

uyuyamaması ve onun ruhunu ele geçirmek isteyen yaratıklarla olan mücadelesi anlatılır. 

Romanda ölüme yakın kişi (ihtiyar), hayalet ve karakura denen yaratıkların varlık gösterdiği 

mekânlar tekinsiz bir görünümde kurgulanmıştır.  

Kumsalların mahallesinde oturan General diye anılan çok yaşlı (yüz iki yaşında) bir 

adamın evi Kumsal’a ürkütücü gelir. İhtiyar adam ölüme yakın bir yaştadır.  Kumsal’ın, General’in 

evindeki kokunun iğrenç olduğunu düşünmesi; bu iğrenç kokunun “…General’in cesedinden 

gelmediği sürece…” (KD, 169) kendisini ilgilendirmeyeceğini söylemesi General’i ölüm sınırına 

yakın bir yerde konumlandırdığını gösterir. Tekin olmayan bu kişinin yaşadığı ev de tekin bir 

mekân değildir.   

Kumsalların kendi evleri de gece karanlığında tekinsiz bir yer haline gelir. Kumsal, gece 

lavabodan dönerken salonda karaltı görür, bunlar kaybolan iki çocuğun ruhudur. “Çocuklar, 

ifadesiz bakışlarla beni dakikalarca izledikten sonra, puslu bir siluete dönüşerek ortadan 

kayboldu” (KD, 174). Kumsal bu ruhları ertesi gece yatak odasında da görür. Duvarlardan 

geçebilen ruhlar, Kumsal’ın korkularını artırır. Bedenden ayrılarak gezinen ruhların evde 

görülmesi, güvenli evi güvensiz bir mekân haline getirmiştir. 

“Cadının Sadık Yardımcısı” öyküsünde lanetli bir kitapta okuduğu hikayeler, gece 

yarısında odasında canlanan Yazgı’nın lanetten kurtulma çabası anlatılır. Romanda canlı olmayan 

hatta nesne bile olmayan sadece kurgudan ibaret varlıkların odada canlanması odayı tekinsiz bir 

mekân haline getirmiştir.  

Yazgı lanetli kitabın ilk öyküsünü okuyunca gece yarısında kitaptaki varlıkların minyatür 

olarak odasında canlandığını görür. Kitaptaki varlık ve olayların gece odada canlanması, ailesi 

boşanma aşamasında olan bir çocuğunun kaygısının yansıması olarak psikolojik bir alt yapıya 

bağlanabilir. Ancak bu derin yapıdaki problemler, kurguya mekânsal tekinsizlik şeklinde 

yansımıştır. Yazgı’nın okuduğu son hikâyede yeni bir eve taşınan çiftin, o evde eskiden yaşayıp 

ölmüş çocukların hayaletlerini görmesi anlatılır. Yazgı kurgudaki hayaletlerin kendi odasında 
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canlanacağı için irkilir. Gece odasında canlanan ölüler, diğer hikayelerin aksine Yazgı’nın boyunda 

olunca Yazgı daha da çok korkar. Evdeki eşyalar hareket etmeye başlar. “Beş yaşındaki (ölü) kız, 

aniden yanında belirdi. Gözleri kızarmıştı ve geceliği is kokuyordu” (CSY, 53). Öyküdeki 

nesnelerin, kurgusal varlıkların ve ölülerin canlılık kazanması güvenli olan mekânı güvensiz bir 

mekân haline getirmiştir.  

“Duvarın İçindekiler” öyküsünde odasının duvarında hapsolan Dilara ve arkadaşının 

başına gelen ürkütücü olaylar konu edilmiştir. Romanda yeni taşınılan evdeki çocuk odası ve 

odanın duvarı hayaletlerin varlığı sebebiyle tekin olmayan mekânlardır. Dilara duvardan gelen 

sesleri en yakın arkadaşı Burçak’a anlatır. Dilara, seslerin ölülerden gelmiş olabileceğini düşünür. 

“Ölüler de ses çıkarabilir” (Dİ, 72). Duvarın içinde bir ölümlünün yaşayabilmesi imkânsızdır. 

Duvarın içine girdiklerinde de el fenerlerinin ışığında her tarafı toz içinde olan ölüleri görürler. 

Duvarın içinde çıkışı olmayan bir koridor vardır. Gece yarısı ürkütücü seslerin duyulduğu oda ve 

duvar, içerisi hayaletlerle dolu duvar tekin olmayan mekânlardır.  

4.2.6.2. Canlanan Varlıkların Dış Mekânı Tekinsiz Kılması 

“Hortlaklar Geçidi” romanında ölüleri görebilen Andaç’ın yaşadığı korkutucu olaylar 

anlatılır. Romanda ölülerin mekânları tekinsiz bir şekilde aktarılmıştır.  

Romanda mezarlık ürkütücü olayların yaşandığı bir yerdir. Mezarlık ölüm ile ölümlülerin 

sınırıdır ve her an orada yatmakta olan ölülerin dirileceği düşüncesi, ölümlüler üzerinde korku 

uyandırır. Andaç, annesi mezarlık ziyaretinden döndüğünde yüzünün asık olmasına anlam 

vermeye çalışır. Annesine mezarlıkta ne olduğunu sorduğunda ondan “Mezarlıkta hüzünden 

başka ne olabilir ki?” (HG, 73) cevabını alır. Andaç, “Hortlaklar!” diye aklından geçirir. Andaç, 

Elvan’ın kendisine anlatmak istediği ancak annesinin telefonu kapatarak engel olduğu mezarlık 

haberini merak eder ve internet kafede haberi araştırır. Haberde mezarlık bekçisinin 

mezarlardan gelen korkutucu uğultu ve bağırışları duyması, havada uçuşan ışıklar görmesi 

mezarlıkların ürkütücü görünümüne örnektir. Andaç amcasının köyünde mezarlık taşlarının 

arasında ölü bir kızın ruhunu top oynarken görür ve çok korkar. Ölülerin dünyadaki mekânı olan 

mezarlıklarda kendisini göstereceğine inanılan ürkütücü varlıklar, bu mekânı tekinsiz bir yer 

haline getirmiştir. 

“Hayalet Tozu” romanında Düşçe ve annesinin özel yetenekleri yüzünden arada kalmış 

ölüleri görebilmesi ve onları öldüklerine ikna etme çabaları anlatılır. Hayaletler belli başlı 

yerlerde kendini gösterir.  

Romanda çiftlik hayaletlerin görüldüğü bir yerdir. Zeynep çiftlikteyken gece yarısı ürperti 

ile uyanır. Odasının karşısında bir karaltı görür ve bunun Işık’ın hayaleti olduğunu anlar.  Sonra 

birden ortadan kaybolan görüntü Zeynep’i daha fazla korkutur. Işık, öldüğünün farkında 

olmayarak en yakın arkadaşının yanına gelmiştir. Sınırda kalan bu ölü, ait olduğu yere ölülerin 
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âlemine gönderilmelidir. Zeynep “Yatılı okulda okurken, çiftliğe geldiği her tatilde Işık’ın 

hayaletiyle karşılaşmıştır” (HT, 268). Düşçe de çiftlikteyken Işık’ın hayaletini bir kez görür. 

Yerden birkaç santim havada duran hayalet arkasını dönüp yok olur. Hayaletlerin gün yüzüne 

çıktığı çiftlik tekinsiz bir yerdir.  

Düşçe çiftlikteki kuyunun çevrelerinde gördükleri ihtiyar marangozu yirmi beş 

yaşındayken yine görür. Birden kaybolan bu adamın hayalet olduğunu o an anlar. “Evet, 

gördüğüm son hayalet, bastonlu adamınkiydi” (HT, 359). İhtiyar marangoz, çiftlikte bulunan bir 

kuyunun seneler önce bir cadı tarafından lanetlendiğini ve çocukları öldüren bir kuyu haline 

geldiğini anlatır. İhtiyar adamın hayaleti ve anlattığı cadı hikayesi çiftlik ve kuyunun tekinsizliğini 

artırır. 

“Hortlak Gören İspinoz” hikayesinde Gülçe’nin gördüğü hayaletlerden kurtulma çabası 

anlatılır. Hüban ve İspinoz, Gülçelerin karşısındaki terk edilmiş evde bulunan iki hayalettir. Gülçe, 

çocukların ruhunu çalmaya çalışan Hüban’dan kurtulmak için onun mezarında büyülü sözleri 

söylemek zorundadır. Ancak mezarlık tekin olmayan bir dış mekândır.  

Çinel, Hüban’ın çocukların ruhunu toplayan ölü bir cadı olduğunu söyler. Ondan 

kurtulmanın tek yolu onu gören birinin mezarlığa gidip büyülü sözleri okumasıdır. Gülçe, 

Hüban’ın mezarına gittiğinde mezarın üstünde Hüban’ın hayaletini tekrar görür. “Siyah elbiseli 

kadının çıplak ayakları yere basmıyordu ve varlığı, evdekinden daha ürkütücü görünüyordu” 

(HGİ, 104). Ürkütücü olan mezarlık hayaletlerin gün yüzüne çıkmasıyla daha da tekinsiz bir yer 

haline gelmiştir.  

İncelenen kitaplarda mekânı tekinsiz kılan canlı cansız ayrımı ve ölüme olan inanç kodu 

bulgularının istatistik verileri Şekil 4.11’de gösterilmiştir.  

 

 
Şekil 4.11. İncelenen Kitaplarda Mekânı Tekinsiz Kılan Canlı Cansız Ayrımı ve Ölüme Olan İnanç 

Bulgularının Yığılım Grafiği 
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Şekil 4.11’e göre Hanzade Servi’nin incelenen eserlerinden altı tanesinde canlı cansız 

ayrımı ve ölüme olan inanç kodunun tekinsiz kıldığı mekân örneklerine rastlanmıştır. Canlanan 

varlıkların çoğunlukla iç mekânları tekinsiz hale getirmesi, kapalılık hissini de meydana 

getirmiştir.  

4.2.7. Rahim Düşlemi 

Rahim düşlemi, başlangıçta güvenli olan yuvanın zamanla tekinsiz bir görünüm 

kazanmasıyla kişide endişe ve korku uyandırması şeklinde kendini gösteren tekinsizlik kodudur. 

Burada başlangıçta güvenli olan mekân ilk güvenli yuva olan anne karnını sembolize eder. 

Zamanla yabancılık kazanan bu mekânlar, anne karnı gibi bir zamanlar sıcak bir yuva 

görünümündeyken “unheimlinch” kelimesinin gizemli yapısında olduğu gibi zıt anlamını 

(tehlikeli bir yer olma anlamını) göstermeye başlar. Anne karnı bebeğin ilk yuvasıdır. Karanlık ve 

ıslak olsa da bebek için yaşamsal tüm olanaklar burada sağlanır. Dünyaya gelen bebekler için artık 

anne karnı yaşamsal olarak uygun bir yer olmaktan çıkar. Dünyaya gelirken yaşanan zorluklar da 

bebeklerin yaşadığı ilk travmalar olduğu için kişilikte izler bırakır. Başlarda güvenli ve hayat dolu 

olan anne karnı zamanla güvensizleşir ve verilen hayatı geri alma yönelimi içine girer. Bu da 

rahim düşlemini anımsatan mekânlarda kendini hissettir.   

İncelenen kitaplardan Duvarın İçindekiler (f: 4), Hayalet Tozu (f: 2) ve Hortlaklar 

Geçidi’nde (f: 5) rahim düşlemi kodu tespit edilmiştir. Kitaplardaki rahim düşlemini 

örneklendirebilecek bulgular bir zamanlar güvenli olduğu halde bazı sebeplerden zamanla 

tehlikeli bir mekân haline gelen kasaba, ev ve evin bölümleri şeklindedir. 

“Duvarın İçindekiler” hikayesinde bir zamanlar bir çok ailenin yuvası olan ve felaketle 

yıkılan bir apartman yerine yapılmış yeni evin duvarının insanları içine hapsetmesi; “Hayalet 

Tozu” romanında Arzu’nun ölmeden önce yuvası olan evlerinin terk edilmişliğin etkisiyle 

ürkütücü bir hal alması; “Hortlaklar Geçidi” romanında bir zamanlar insanların yaşadığı Kanakar 

köyünün, oradaki konağın ve konağın bodrumundaki tünelin zamanla korkutucu bir yer haline 

gelmesi, rahim düşleminin tekinsiz etki ortaya çıkardığı durumlardır.  

“Duvarın İçindekiler” hikayesinde yıkılmasıyla birçok ailenin öldüğü apartman yerine 

yeni bir ev yapılması ve depremde ölenlerin ruhlarının yeni evin duvarında deprem anını her gün 

yeniden yaşaması anlatılır. Dilara ve Burçak odanın duvarından gelen sesleri merak ederek 

duvarındaki kâğıdı yırtar. “Karşımıza diz çökerek sığabileceğimiz bir boşluk çıktı. Sanki küçük bir 

mağaranın girişi gibiydi” (Dİ, 73) şeklinde ifade ettikleri dar bir koridorla karşılaşırlar. İçinden 

çıkılma ihtimali olmayan bu güvensiz mekân bir zamanlar en güvenli yuva olan anne rahmini 

temsil eder. Duvarın içindeki eşyalar, buranın bir zamanlar güvenli bir yuva olduğunu sezdirir. 

Güvenli mekân zamanla güvensiz ve tehlikeli bir görünüm kazanmış, kurguda tekinsiz bir yer 

şeklinde tasvir edilmiştir. Zamanla yabancılaşarak tehlikeli bir görünüm kazanan dar koridorlar 
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ve kapalı alanlar ilk çocukluk komplekslerinden rahim düşleminin bir yansımasıdır. “…buranın 

tozlu, rutubet kokan, dar bir koridor olduğunu anladım“ (Dİ, 74).  Ürkütücü görünümü ve içinde 

kişiye gelebilecek zararları barındıran bu koridor, tekinsiz bir mekândır. 

Ev formu da başlı başına rahim düşlemini simgeleyebilir. Eski Pagan inancına göre büyük 

felaketle yıkılan, yok olan evlerin üzerine yapılan evler tekinsiz mekânlardır. Romandaki ev, bir 

zamanlar bir sürü ailenin güvenli yuvası olan bir apartmanın yerine yapılmıştır. Güvenli yuva 

yaşanan deprem sebebiyle güvensiz, can alan bir beton yığını haline gelmiştir. “Burada birileri 

ölmüş. Eşyaları da öylece kalmış. Eşyalarını bırakamadıkları için, ruhları buraya hapsolmuş” (Dİ, 

75). Ev güvenli olan anne karnını simgelerken evin tekinsiz ve korkutucu oluşu yine zamanla 

tekinsiz bir görünüm kazanan ilk yuvanın bir temsilidir.  Anne karnı hayatın ve doğumun 

başlangıcıdır. Bastırılarak yabancılaşılan bu yer, zamanla ölümü hatırlatan tekinsiz bir görünüme 

kavuşur. 

“Hayalet Tozu” romanında Düşçe’nin öldüğünün farkına varmayan arkadaşı Arzu ile 

yaşadığı olaylar anlatılır. Romanda geçen zamanla yabancılaşılan ev formu, rahim düşlemi altında 

değerlendirilebilir. Ev formu, kurgusal metinlerde eskiden tanıdık ve sıcak bir yuvayken zamanla 

yabancılaşma ve korkulan bir mekân haline gelme yönünden ele alınır. Romanda Arzuların terk 

edilen evi, eskiden onun sıcak yuvası olduğu için Arzu’nun öldüğünü öğrenen ruhu burada vakit 

geçirmeye devam eder. Düşçe terk edilmiş bu evin “… eskiden mutlu bir yuva olduğunu hayal 

etmeye çalışır” (HT, 116). Arzu (bir hayalet) için burası sıcak bir yuva olabilir ama yaşayan 

ölümlüler için burası terk edilmiş ve tekin olmayan bir mekândır. Terk edilen bu ev, dünyaya 

gelen her çocuğun ilk ve en güvenli yuvası olan anne karnını anımsatır. Arzuların evinin eskiden 

sıcak ve güvenli bir yuva olduğunu Arzu’nun odasındaki eşyalar sezdirir. “Cıvıl cıvıl bir çocuk 

odası, terk edilmişliğin ortasında, toz içinde duruyordu” (HT, 117). Zamanla bu güvenli yuva terk 

edilmişliğin etkisiyle yabancılaşarak tekin olmayan bir görünüme bürünür.  

“Hortlaklar Geçidi” romanında Andaç’ın Kanakar köyünde bir tünele hapsedilmiş ruhları 

kurtarma girişimi konu edilir. Romanda zamanla güvensiz bir mekân haline gelen köy, konak ve 

konağın içindeki karanlık tünel, rahim düşlemi kodu altında değerlendirilmiştir.  

Kanakar köyü, Andaç’ın babasının doğup büyüdüğü ve dört kişi hariç kimsenin 

yaşamadığı bir yerdir. Burası yıkık dökük evlerden oluşan, telefonların çekmediği, dışarısı ile 

iletişime kapalı bir mekândır. Bu durum köyün tamamının insanı içine hapseden bir görünümde 

olduğunu gösterir. Köyün Andaç’ın babasının doğduğu, büyüdüğü, eskiden yaşanılan bir yerken 

zamanla tekinsiz bir görünüm kazanması, rahim düşlemini akla getirir. Köyün tekinsiz bir yer 

olması Andaç’ın büyükannesi yüzündendir. Kanakar köyü Andaç için “başka bir boyut” gibidir 

(HG, 89). “Burası alıştığı dünyadan o kadar uzaktı ki…” (HG, 89). Anne karnında olan bebek de her 

ne kadar dünyada olsa da dünyanın başka bir boyutunda yaşar. Bu eski ve yabancı olan köy, anne 

karnını anımsatarak mekânın tekinsizliğini artırır. 
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Romanda geçen dar ve uzun koridor rahim düşlemi koduna işaret eder. Andaç, amcasının 

konağındaki bodrumda yer alan uzun ve dar koridoru daha önce rüyasında görür. “Andaç, 

karanlık ve dar koridorda yürüyordu” (HG, 27). Bu koridorda hapsedilmiş ruhları (buradan çok 

korksa da) kurtarmaya çalışır. Dar ve karanlık koridorlar rahim düşleminin bir yansıması olarak 

korku ortaya çıkarır. Bu koridora, ait oldukları yere gidemeyen ölülerin hapsolması; Andaç’ın 

kendi ruhunun büyükannesi tarafından buraya hapsedilecek olması tekinsiz bir görünüm 

kazandırır. Romanda ruhları ve Andaç’ın da ruhunu koridora hapsetmek isteyen kişi Andaç’ın 

büyükannesi Mimoza’dır. Bu karanlık ve ürkütücü koridor bir zamanlar güvenli olan anne 

karnının zamanla şekil değiştirerek tekinsiz hale gelmiş bir yansımasıdır. Çünkü bu dar koridorun 

bulunduğu konak, babasının çocukluğunun geçtiği yerdir.  

İncelenen kitaplardaki rahim düşlemi bulgularının istatistik verileri Şekil 4.12’de 
gösterilmiştir.  

 

 
Şekil 4.12. İncelenen Kitaplarda Rahim Düşlemi Bulgularının Yığılım Grafiği 
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kaynaklanma ve mekânı etkileme açısından değerlendirilmiştir. Tekinsiz tür kapsamında 

değerlendirilen Son Doğum Günü, Cadının Sadık Yardımcısı, Duvarın İçindekiler, Hortlak Gören 

İspinoz, Perizad’ın Kardeşi, Sakın Kapıyı Açma ve Karakura’nın Düşleri öyküleri ile Hortlaklar 

Geçidi, Hayalet Tozu romanlarında bu kodların kullanımları tespit edilmiştir.  

Örneklem olarak seçilen eserlerden “Ezo ile Ölü Yazar”, “Umacı” ve “Kumdan Salıncak”ta 

kullanılan tekinsizlik kodlarının tekinsiz türü temsil etmede yetersiz olması, bu eserlerin tekinsiz 

tür dışında değerlendirilmesine neden olmuştur. Diğer tekinsiz tür dışında değerlendirilen 

“Kocaman Minik Öcü”de tekinsiz etki oluşturacak herhangi bir kullanıma rastlanmamıştır.  

0 1 2 3 4 5

Duvarın İçindekiler

Hayalet Tozu

Hortlaklar Geçidi

Rahim Düşlemi
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Tekinsiz tür eserlerde gerilim ve korkunun etkisini zayıflatan ve esere edebi bir zevk 

kazandıran bazı unsurlar vardır. Tekinsizliği zayıflatan kodlar olarak ifade edilen bu unsurlar 

rüya ve komiktir. İncelenen eserlerde tekinsiz tür kapsamında değerlendirilen öykü ve 

romanlarda tekinsiz etkiyi zayıflayan kodlara da rastlanmıştır.  

4.3. Tekinsizliği Zayıflatan Kodlar 

Kurmaca eserlerde kaygı, korku ve dehşet uyandıran tekinsiz durumlar; anlatılan 

olayların rüya olduğunu öğrenmekle ya da tekinsiz görünen varlığa yüklenen komikle etkisini 

yitirir. İncelenen eserlerde tespit edilen tekinsizlik kodlarının meydana getirdiği etkinin, komik 

ve rüya olguları ile zayıflatıldığı görülmüştür. Elde edilen bulgular incelenmiş ve komik ile rüya 

olgularının tekinsiz tür eserlerdeki kullanımları seçilen örneklemler çerçevesinde 

değerlendirilmiştir.  

4.3.1. Tekinsiz Etkiyi Zayıflatan Komik 

Kimi zaman kurguda tasvir edilen korkunç varlıklar, kendilerine yüklenen komik 

durumlar ile gülmeye sebep olur. Bu durumda korkunç olan bu varlıkların tekinsizliği zayıflar. 

Komik; üstünlük, uyuşmazlık ve rahatlama kuramları ile açıklanabilen gülmeyi ortaya çıkarır. 

(Usta, 2005). Tekinsiz varlık karşısında korku duyan kahraman ya da okur, tekinsiz varlığın 

gülünç duruma düşmesiyle daha üstün bir duruma gelir. Kazanılmış bir zaferi anımsatan bu 

üstünlük, gülme tepkisiyle taçlandırılır. Tekinsiz eserlerde okurun beklentisi her an bir ürkütücü 

varlıkla ya da olayla karşılaşmaktır. Bu beklentinin hiç de korkunç olmayan bilakis komik olan bir 

durumla sonuçlanması bir uyuşmazlık meydana getirir ve bu durum gülme tepkisine neden olur. 

Ya da gerilim içinde ilerleyen kurguda ortaya çıkan komik bir durum, kahraman ve okurun gülme 

tepkisi göstererek enerji boşalımı sağlamasına sebebiyet verir. Böylelikle her üç durumda da 

tekinsiz etkinin gücü komik ile zayıflatılmış olur. 

İncelenen eserlerde Karakura’nın Düşleri (f: 5), Duvarın İçindekiler (f: 2) ve Hayalet Tozu 

(f: 1) kitaplarında üstünlük kuramıyla oluşan komik unsurlara; Cadının Sadık Yardımcısı (f: 3), 

Karakura’nın Düşleri (f: 1) ve Hayalet Tozu (f: 1) kitaplarında uyuşmazlık kuramıyla oluşan komik 

unsurlara; Karakura’nın Düşleri (f: 7), Hortlaklar Geçidi (f: 3), Duvarın İçindekiler (f: 1) ve Hayalet 

Tozu (f: 1) kitabında ise rahatlama kuramı ile açıklanabilen komik unsurlara rastlanmıştır. 

Yazarın eserlerinde tekinsiz etkiyi azaltan komik durumların genellikle rahatlama kuramıyla 

açıklandığı görülmüştür. Yazar eserlerinde uyuşmazlık kuramıyla ortaya çıkan komik durumlara 

daha az yer vermiştir.  

“Duvarın İçindekiler” hikayesinde duvarın içinde karşılaşılan toz içindeki ürkütücü 

kadının komik bir duruma düşürülmesi; “Karakura’nın Düşleri” hikayesinde kendisinden 

korkulan General’in aciz bir görünümde tasavvur edilen bir bukalemuna benzetilmesi, korkunç 
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şeyler yapan karakuraların tenezzül edilmeyecek burun organına üfleyerek amaçlarına ulaşmaya 

çalışmaları üstünlük kuramıyla meydana gelen gülme durumlarına örnektir.  

 “Cadının Sadık Yardımcısı” hikayesinde Yazgı’nın ejderhaya karşı su tabancası ile 

savunmayı düşünmesi, korktuğu halde korkmamış gibi annesine alaycı cevaplar vermesi, ölüm 

anındaki Bay Bun’un nabzını sayarken Türk sinemasında komik sahneleri aklına getirmesi; 

“Karakura’nın Düşleri” hikayesinde Kumsal’ın karakuralara karşı kullanmak için küçük bir su 

tabancası getirmesi; “Hayalet Tozu” romanında cadının mezarından korkulduğu halde yapılan 

uyumsuz yorumlar, uyuşmazlık doğuran gülünç örneklerdir.  

“Karakura’nın Düşleri” hikayesinde tehlike anında mecazlı ifadelerle ya da metin dışı 

gönderimlerle yapılan komik söylemler; “Hortlaklar Geçidi” romanında kahramanın gergin 

durumlarda espri yaparak rahatlamaya çalışması; “Duvarın İçindekiler” hikayesinde Dilara’nın 

duvarından gelen seslerin hayvanlardan gelmediğini, hayvanların konuşamayacağına bağlaması; 

“Hayalet Tozu” romanında güvenilir olmayan bir mekâna girişte meydana gelen gülünç görüntü 

gibi durumlar tekinsiz anlarda ortaya çıkan komiğin tekinsizliği zayıflatarak rahatlama 

sağlamasına örnektir. 

4.3.1.1. Üstünlük Kuramıyla Açıklanan Komik Durumlar 

“Karakura’nın Düşleri” hikayesinde karakura denen ürkütücü yaratıkların insanların 

ruhlarını çalarak onları köleleştirme çabaları ve Kumsal ile Sel’in bunu engellemeye çalışması 

anlatılır. Hikâyede karşılaşılan korkutucu varlıkların gülünç duruma düşmeleri üstünlük kuramı 

çerçevesinde değerlendirilmiştir.  

Kumsal, mahallede yaşayan ihtiyar bir adama General demektedir. Kumsal General’in 

evine annesinin gönderdiği yemekleri bırakmaya geldiğinde evin kapısının aralık olduğunu 

görür. Generalden korkan Kumsal, yemekleri bırakmak için seslenerek içeri girer. General, iri 

cüssesiyle koltukta oturmaktadır. Kumsal General’i gördüğünde onu “Bir gergedandan çok, 

ayakkabılarını nereye koyduğunu unutmuş sinsi bir bukalemuna benzetir. Bukalemunun 

ayakkabıyla ne işi olacağı üzerine düşünemeyecek kadar korkmuştu” (KD, 172) Hikâyede 

korkulan General’in cüsseli oluşu önce iri yapıya sahip olan gergedana benzetilecekken ani bir 

kararla sinsi bir bukalemuna dönüş yapılır. Kendisine benzetilen bukalemuna insanları 

acizleştiren ‘unutma’ özelliği yüklenir. Ayakkabılarını nereye koyduğunu unutmak, uyanık 

olmayan ve dalgın bir insanın özelliğidir. General’in benzetildiği bukalemunun insanı aciz 

gösteren bir özellikle kişileştirilmesi, ona karşı üstün bir duruma gelme çabasıdır. Böylece 

General’in ürkütücü görünümü gülünç duruma düşürülür. 

Kumsal, Generalin evine girdiğinde Generali iri cüssesi ve ürkütücü görüntüsüyle 

karşısında görür. Yatak odasından gelen kokuyu duyan Kumsal, “General burnunuz niye bu kadar 

kocaman?” sorusunu aklından geçirir. “Yatak odasından gelen kokuyu daha iyi duyabilmek için 
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dedi, kafamın içindeki General” (KD, 172). Burada General’in kokunç görüntüsünden 

uzaklaşılarak burnuna odaklanılır. Metin dışı gönderimle (“Kırmızı Başlıklı Kız” masalına atıfla) 

General’in korkunç görüntüsü gülünç bir duruma düşürülür.  

Hikâyenin devamında gece insanlar uyurken onların zihinlerini uyuşturan 

karakuralardan bahsedilir. Karakurlar, yetişkinler uyurken onların burunlarına üfleyerek 

beyinlerini ele geçirmeye çalışır. Karakuraların insanların derin uykularında üzerlerine oturarak 

burun deliklerine üflediğini duyan Kumsal’ın gözlerinin önünde “…hem komik hem de ürkütücü 

bir görüntü…” (KD, 181) belirir. Karakura korkulacak bir varlıktır. Ancak insan burnu, üzerine 

dalga geçilebilecek bir organdır. Karakuraların yaptıkları korkutucu işi burunları üfleyerek 

gerçekleştirmeleri, karakuraların ciddiyetini bozarak onları komik hale düşürmüştür.  

General’in evine girdiklerinde karakuralar üzerlerine doğru gelirken tırnaklarının 

parkeye değdikçe takırdaması, Kumsal ile Sel arasında şöyle bir diyaloğa neden olur: 

“Karakuralar, halı kullanmalı…” “O zaman sivri tırnakları halıya saplanırdı” “Ve bizi 

kovalayamazlardı” (KD, 192,193). Korkunç yaratıkların saldırısına uğrayan kahramanlar, 

karakuraların tırnaklarına ve tırnakların çıkardığı sese odaklanarak onların ürkütücü 

görüntüsünden uzaklaşır. Daha sonra karakuraları gülünç hale düşürecek halı nesnesi devreye 

sokulur. Tırnakları halıya saplanan karakuraların aciz duruma düşmeleri hayal edilir. Böylece 

yaratıklar sıradan bir halı nesnesi karşısında güçsüz duruma gelirken Kumsal ve Sel’in kazandığı 

bu hayali mücadele gülme hissine sebep olur.   

“Duvarın İçindekiler” hikayesinde geceleri odasındaki duvarın içinden sesler duyan 

Dilara’nın yaşadığı kokutucu olaylar anlatılır. Hikâyede duvarın içine girildiğinde duvar 

sonsuzluğa uzanan bir tünel haline gelir. Bu korkunç mekânda karşılaşılan tekinsiz varlıklara 

yüklenen gülünç durumlar üstünlük kuramı ile açıklanır.  

Dilara ve Burçak mahzur kaldıkları duvarın içinde üstü tozlu, uzun boylu bir kadın 

görünce Burçak Dilara’ya korkuyla “O kim?” diye fısıldar.  Dilara da “Duvarın içinde yaşayan Gül 

Hanım. Ben nereden bileyim…” (Dİ, 76) şeklinde cevap verir. Korkutucu bir mekânda görülen bu 

ürkütücü kadının kim olduğu üzerine yapılan konuşma ve ardından onu sıradan bir insan gibi 

görme girişimi, korkutucu kadının tekinsiz görünümünü normal bir insan olma düşüncesiyle 

düşürür.  Daha sonra bu ürkütücü kadının tozlu görüntüsü, elektrikli süpürgenin toz torbasına 

bağlanır. “Kadın, elektrik süpürgesinin toz torbasını kafasından aşağı boşaltmış gibi 

görünüyordu” (Dİ, 76). Böylece tekinsiz etki uyandırabilecek bu kadın, gülünç bir duruma 

düşürülür. Kadın üzerinde üstünlük kurularak onun tekinsiz etkisi zayıflatılır.   

Hayalet Tozu” romanında kendisindeki özel yetenekleri öğrenmesi için çiftliğe gönderilen 

Düşçe’nin yaşadığı olaylar anlatılır. Romanda karşılaşılan ürkütücü varlık ve olayların etkisini 

zayıflatan komik olgusuna rastlanmıştır. Gülme tepkisine neden olan bazı komik durumlar 

üstünlük kuramı ile ifade edilmiştir.   
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Düşçe, Orçun’dan çiftlikte yaşayan Boğaç Boğkıraç hakkında bilgiler alır. Boğaç Boğkıraç 

çok acımasız ve tehlikeli bir adamdır. Gizlice bu adamın havuzuna giren Düşçe, Boğaç Boğkıraç’a 

yakalanır. Düşçe’nin Boğaç Boğkıraç ismini ilk gördüğünde uydurduğu komik tekerleme Boğaç 

Boğkıraç’ın karşısındayken de aklına gelince gülmemek için kendini zor tutar. “Boğaç Boğkıraç/ 

Boğa geliyor kaç/ Kafandaki ne biçim saç/ Boğaç Boğkıraç/ Bu, boğalı bir maç/ Taksana çiçekten 

bir taç/ Boğaç Boğkıraç/ Boğadan kaçmak için/ Al sana kırmızı bir araç” (HT, 275). Düşçe’nin 

Boğaç Boğkıraç karşısındayken daha önce uydurduğu tekerlemenin aklına gelmesi, Boğaç 

Boğkıraç’ın tekinsiz görünümünü zayıflatır. Tekerleme incelendiğinde Boğaç Boğkıraç birçok kez 

gülünç duruma düşürülmektedir. “Boğa geliyor kaç” ifadesi Boğaç Boğkıraç’ın boğa karşısında 

güçsüz olduğunu, “Kafandaki ne biçim saç” ve “Taksana çiçekten bir taç” ifadeleri de onun gülünç 

görünümünü tasvir eder. Ayrıca bunların bir çocuk oyunu olan tekerleme ile ifade edilmesi Boğaç 

Boğkıraç’ın tekinsiz görünümünü daha da zayıflatır. Korkulacak bir kişi karşısında kurulan bu 

üstünlük, gülme hissine neden olur. 

Yukarıda ifade edilen bulgularda üstünlük kuramı ile gerçekleşen gülme, tekinsiz 

varlıkların ve durumların etkisini zayıflatır. Yazarın üç eserinde tekinsiz etkiyi zayıflatan komik 

durumların üstünlük kuramına uygun olduğu görülmüştür.  

4.3.1.2. Uyuşmazlık Kuramıyla Açıklanan Komik Durumlar 

“Cadının Sadık Yardımcısı” hikâyesinde Yazgı’nın eline geçen lanetli kitapta anlatılan 

ürkütücü olayların gece odasında canlanması anlatılır. Hikâyede tekinsiz olaylar karşısında kaygı 

yaşayan kahramanın verdiği tepkiler, uyuşmazlık kuramıyla açıklanabilecek gülünç durumlara 

neden olur.  

Yazgı’nın okuduğu lanetli kitapta anlatılan olaylar, gece yarısında odanın ortasında 

canlanır. Lanetli kitaptaki ikinci hikâye bir şövalye ve ejderhadan bahseder. Yazgı, “Demir Şövalye 

ve Üç Başlıklı Ejderha” başlığını okur okumaz ejderhaya karşı kullanmak için su tabancasını 

hazırlar. Hikayedeki olayların gece odasında canlanacağı kaygısını yaşayan Yazgı’nın ejderhaya 

karşı su tabancası hazırlaması bir uyuşmazlık doğurur. Su tabancası ateşe karşı etkilidir ancak 

bunun ejderhanın çıkaracağı ateşe karşı da etkili olacağını düşünmek, uyuşmazlığa neden olur. 

Bu uyuşmazlık okurda gülme isteği uyandırır ve böylece lanetli kitaptaki hikayelerin tekinsiz 

etkisi zayıflatılmış olur. 

Yazgı, en son hikâyeyi (en korkunç olanı) okuyacağı gece evde tek kalacaktır. Bu yüzden 

kaygısı daha çok artan Yazgı, annesinin kapıyı iyice kilitle demesine beklenmedik bir şekilde 

“Sadece anahtarı çevirip kilitleyeceğim anne. İyice kilitlemenin nasıl bir şey olduğunu 

bilmiyorum” (CSY, 48) şeklinde yanıt verir. Yazgı, tehlikenin dışarıdan değil kendi odasındaki 

lanetli kitaptan geleceğini bilmektedir. Bu yüzden kapının kilitli olması onun için pek bir şey ifade 
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etmez. Annesi, korkmaması için kapıyı kilitlemesini isterken Yazgı’nın hiç korkmuyormuş gibi 

görünerek alaycı cevap vermesi bir uyuşmazlık oluşturur.  

Hikâyede korkulacak durumlar, Türk sinemasından komik sahnelerle ilişkilendirilerek 

tekinsizlikten uzaklaşır. Uyuşmazlık kuramı ile ifade edilen bu durum, gülme tepkisine neden 

olur. Lanetli kitabın yazarı Bay Bun, Yazgı’nın laneti bozması ile ölümsüzlükten kurtulur. Yazgı, 

lanetli kitaptaki son hikâyeyi bitirdikten sonra Bay Bun’un yanına gelir. Kitapçı dükkanında üst 

kata çıkar. Orada Bay Bun’un lanet bitince öleceğini görür ve nabzını tutarak saymaya çalışır. 

Yazgı, Bay Bun her konuştuğunda baştan saymasını “Zeki Alasya’nın altınları sayarken kafasının 

karışması…” (CSY, 56) sahnesiyle ilişkilendirir. Bay Bun’un ölümü esnasında gerçekleşen bu 

metin dışı gönderim uyuşmazlık meydana getirir. Ortaya çıkan gülme isteği ölümün getireceği 

tekinsiz etkiyi azaltır. 

“Duvarın İçindekiler” hikayesinde odasındaki duvardan gelen seslerden korkan Dilara’nın 

arkadaşı ile birlikte duvarın içine hapsolması anlatılır. Hikâyede duvarın içinde karşılaşılan 

ölülerle yapılan beklenmedik konuşmalar uyuşmazlık kuramı altında değerlendirilmiştir.  

Dilara ve Burçak, duvarın içine girdiklerinde duvarın girişi ve çıkışı yok olur. Duvarın 

içinde hapsolan iki kızın karşısına ölü insanların çıkması, burayı daha korkunç bir yer haline 

getirir. Dilara tünelde duydukları gürültülü sesten sonra karşılarına çıkan ölü çocuğun “Gök mü 

gürledi?” diye sormasına “Bu gece yağmur yağmayacak” şeklinde cevap verir. Dilara’nın korkunç 

bir mekânda karşısına çıkan ölü bir çocuğa havanın durumu hakkında bilgiler vermesi 

uyuşmazlık meydan getirir. Burçak, “Buraya hapsolduk ve senin tek düşündüğün ölü bir çocukla 

meteoroloji konuşmak mı?” (Dİ, 79) şeklinde bu uyuşmazlığı ifade eder. Böylece ürkütücü 

mekânda ortaya çıkan ölü bedene verilen bu tepki, tekinsiz etkiyi zayıflatmıştır.  

“Karakura’nın Düşleri” hikayesinde çocukların ruhlarını tutsak alan karakuralar ile 

yapılan mücadele anlatılır. Hikâyede tekinsiz yaratıklara karşı mücadeleye giderken yapılan 

uyumsuz hazırlıklar komik durumlara neden olur.  

Hikâyede karakuralara karşı su kullanılabileceği bilgisine ulaşan Kumsal ve Sel, çocukları 

kurtarmak için planlar yapar. Karakuraları su tabancaları ile etkisiz hale getirmeyi planlayan Sel, 

Kumsal’ın küçük su tabancası getirdiğini görünce “Minyatür çiçekleri mi sulamaya gidiyorsun?” 

şeklinde tariz içerikli bir söylem kullanır (KD, 187). Kumsal’ın karakura denilen ürkütücü 

yaratıklara karşı sıradan bir su tabancası getirmesi uyuşmazlığa neden olduğu için gülme isteği 

doğurur. Kumsal’ın bu uyumsuz davranışı gülmeye sebep olduğundan Sel’in tepkisi de alaycıdır. 

Endişe içindeki kahramanlar, yaşanan uyuşmazlık ile tekinsiz etkiden uzaklaşır.   

“Hayalet Tozu” romanında büyülü olayların yaşandığı bir çiftlikten ve açığa çıkan gizemli 

durumlardan bahsedilir. Romanda korku unsurlarına yüklenen uyumsuz durumlar, uyuşmazlık 

kuramı ile değerlendirilmiştir.   



Recep KUTLU, Yüksek Lisans Tezi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, 2022 

130 

Zeynep, Işık ve Peri geceleri buluşup sohbet etmeyi çok seven üç arkadaştır. Bir gece 

gördükleri gömülü ve çarpık taşın bir cadının mezarı olduğunu öğrenince Işık, taşta bir şey 

yazmadığını söyler. Peri de “Ne yazmasını bekliyordun… Bayan Cadı. Bir sürü çocuğumuzu yedin. 

Afiyet olsun. Ruhuna Fatiha mı?” (HT, 221) diye karşılık verir. Peri’nin alaycı cevabı, bulunulan 

mekânın ürkütücü atmosferi ile uyumlu değildir. Meydana gelen uyuşmazlık komik bir durumu 

ortaya çıkarır ve cadının mezarının tekinsiz etkisi zayıflar. 

Yazarın eserlerinden dördünde uyuşmazlık kuramıyla açıklanabilecek komik durumlara 

rastlanmıştır. Tekinsiz tür eserlerde kurgunun hâkim duygusuna uyuşmayan durumlar gülme ile 

sonuçlanır. Bu da tekinsiz etkinin zayıflamasına neden olmuştur.  

4.3.1.3. Rahatlama Kuramıyla Açıklanan Komik Durumlar 

“Karakura’nın Düşleri” hikayesinde Kumsal ve Sel’in insanları köleleştirmeye çalışan 

karakuralarla yaptıkları mücadele anlatılır. Kurguda olay örgüsü içinde artan gerilim, komik 

hadiselerin ve söylemlerin etkisiyle zayıflar.  

Annesi Kumsal’dan mahalledeki tek yaşayan ihtiyarın evine yemek götürmesini ister. 

Kumsal General denilen bu ihtiyar adamdan korktuğu için gitmek istemez. Annesinin ısrarı 

üzerine General’in evine yemekleri götürür. Kapının aralık olduğunu görünce annesi ile arasında 

geçen bir konuşma aklına gelir. Kumsal, annesinin “Alıp başını nereye gidiyorsun?” sorusundaki 

mecaz anlam içeren deyimi gerçek anlamıyla düşünerek “Bu deyimi bulan kişi, insanların bir yere 

giderken başlarını evde unuttuğu bir ülkede mi yaşıyordu?” şeklinde cevap verir. General’in 

evinin önünde içeriyi merak ettiğinde “… burun deliklerime bir ip bağlayıp başımı salona yuvarlar 

ve içeride neler olup bittiğini görebilirdim” (KD, 171) diye düşünmesi, Kumsal ve okur için artan 

edişenin mecazlı söylemdeki daha az yoğun hisle düşürülmesini sağlar. Okuru ve kahramanı 

rahatlatan bu his değişimi gülmeye neden olur.   

Romanda komik durumlar metin dışı gönderimle de sağlanır. Yaratıkların elinden 

kurtarılan fakat aynı yaşta ve boyda kalan çocukların akıbeti hakkındaki konuşmalarda metin dışı 

gönderim yapılır. “Aileleri çocukların bunca zamandır hiç büyümediğini gördüğünde ne olacaktı? 

Onlara ’Peter Pan’ın ülkesi gerçekmiş’ mi diyecektik” (KD, 197). “Peter Pan” adlı macera romanına 

yapılan atıfla sağlanan güldürü, romanda yaşanan ürkütücü hadiseleri belirli bir süre geri plana 

iter. 

Kumsal ve Sel karakuraların esir aldıkları çocukları kurtarmak için plan yapar. Gece yarısı 

General’in evinin önüne gelirler. Kumsal, karakuraları etkisiz hale getirmek için o kadar 

hazırlandıkları halde eve girememelerini komik bulur. “Bu bir film olsaydı, seyirciler çoktan 

gülmeye başlamıştı” (KD, 189). Yaratıklarla karşılaşma anından önce yükselen gerilim, Kumsal’ın 

düşünceleri ile farklı bir yöne kaydırılır. Tekinsiz etki, gülme davranışının hayal edilmesiyle 

zayıflar.  
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General’in evine girildikten sonra karakuralar Kumsal ve Sel’i çevreler. Salona dolan 

karakuraları gören Kumsal, “Artık bu sokaktaki evlerin dar olduğundan şikâyet etmeyeceğim” 

diye mırıldanır. “Kaç tane karakura sığdığına baksana…” (KD, 194) diyerek Sel’e bakar. Yaratıklar 

karşısında korku hissine kapılan kahramanların yaratıklardan uzaklaşarak evin genişliğinden söz 

etmeleri, yoğun korku hissinin etkisini zayıflatır.  

Karakuraların tekinsiz görünümünden farklı düşüncelere geçilerek oluşturulan komik 

durumlar, farklı örnekle de sağlanmıştır. Karakuralarla mücadele anında “şimdi kendimizi 

Fecabook’ta ‘karakuralarla savaşıyor’ diye etiketlersek, herkes şaka yaptığımızı sanırdı” ve 

“karakuraların bizi yakalaması halinde elbette pamuklara sararak uyutacağını düşünmüyordum” 

(KD, 195-196) şeklinde farklı düşüncelere geçilerek korku unsuru olan yaratıkların meydana 

getirdiği tekinsiz etkiden uzaklaşılır. Bu durum tekinsiz etkinin gülme hissiyle zayıflatılmasına 

neden olur.  

“Hortlaklar Geçidi” romanında amcasının ürkütücü konağına gitmek zorunda kalan 

Andaç’ın orada yaşadığı olaylar anlatılmaktadır. Romanda tekinsiz durumlarda ortaya çıkan 

komik söylemler rahatlama kuramı ile açıklanabilir. 

Andaç amcasının konağına geldiğinde arabadan iner inmez telefonunu kontrol eder. 

“Sadece acil aramalar” yazısını görünce “Acilen Elvan’ı aramam gerek oysa” (HG, 83) şeklinde 

espri yapmaya çalışsa da hiç gülmez. Geldiği konak, ürkütücü bir görünümdedir ve zihnindeki 

belirsizlikler Andaç’ı rahatsız etmektedir. Telefonun çekmemesi, Andaç’ı bu korkunç yerde tek 

başına bırakmıştır. Andaç, yaptığı espri ile gerilimi bir anlığına düşürür. Ardından kahramanda 

gülme tepkisi gerçekleşmediği için tekinsiz duruma geri dönülür. Yapılan espri, gelinen tekinsiz 

mekânın ürkütücülüğünü azaltmak için kullanılmıştır. Buna benzer başka bir örnekte Andaç 

amcasının evinde çevirmeli bir telefon olduğunu görünce gizlice gece üçte kalkıp Elvan’ı aramaya 

çalışır. Telefonda numaralar çok zor çevrilmektedir. Andaç, “eve bir canavar girmiş olsa ve yardım 

istemek için arkadaşını bu şekilde aramaya kalksan, son rakamı çevirene kadar canavar seni 

çoktan yiyip üzerine tatlısını da ısmarlamış olur, diye düşündü” (HG, 114). Andaç’ın yaşadığı 

endişe, farklı hislere yönelimler ile düşürülür. Böylece kahraman ve okurun yoğun gerilimden 

anlık kurtulup rahatlaması sağlanır.  

Andaç, Parspay’ın internet kafesine girdikten sonra orada bulunanların telefonunun da 

çekmemeye başladığını görünce “Galiba eve dönünce telefon sinyali engelleme istasyonu olarak 

çalışmaya başlayabilirim” (HG, 127) diyerek kendindeki esrarengiz durum üzerinden espri yapar. 

Böylece anlam veremediği durumların belirsizliğinden, tekinsizliğinden uzaklaşır. 

“Duvarın İçindekiler” hikayesinde odasının duvarında sesler duyan Dilara’nın korkuları 

anlatılır. Hikâyede gerilim ilerlerken meydana gelen komik durumlar, kahramanın ve okurun 

gülme tepkisiyle biriken enerjiden kurtulmasına neden olur.  
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Sürekli duvardan sesler duyan Dilara, geceleri korkmaktadır. Kendi isminin söylendiğini 

duyunca duvardaki seslerin hayvanlardan gelmediğini anlar. Bu durum, duvarın içinde yaşayan 

tekinsiz varlıklara işarettir ve korku yoğunluğunu artırır.  Dilara’nın hayvanların “duvar içindeki 

yuvalarında otururken konuşmayı sökmedilerse…” (Dİ, 68) kendi ismini söyleyemeyeceklerini 

düşünmesi, yoğun bir duygudan daha az yoğunluktaki farklı bir duyguya geçişi sağlar: Yoğun 

korku hissinden komiğe geçilir. Bu durum da rahatlama kuramı ile açıklanabilen bir gülmeye 

sebep olur. Tekinsiz etkinin yoğunluğu bir anda düşürülür. 

“Hayalet Tozu” romanında Düşçe’nin farkına varmaya başladığı özel yeteneklerini 

öğrenebilmesi için büyük anne ve büyük babasının yaşadığı çiftliğe gönderilmesi ve orada 

yaşadığı esrarengiz olaylar anlatılır. Romanda karşılaşılan bazı tekinsiz durumlar komik olgusu 

ile zayıflar. Romanda meydana gelen gülme hissinin rahatlama kuramıyla da ifade edilebildiği 

görülmüştür.  

Düşçe ve Orçun, Düşçe’nin rüyasında gördüğü kapısız kulübeye merdiven ile çıkacakken 

korkar. Çünkü Düşçe, o kulübeyi rüyasında ürkütücü bir şekilde görmüştür. Orçun önce çıkar. 

Düşçe arkasındadır ve “Tek görebildiği, Orçun’un lekeli şortlu poposuydu. Bu bile yeterince 

korkunçtu” (HT, 262). Kulübenin tekinsiz etkisi “Orçun’un lekeli şortlu poposu” ile azalır. Hisler 

arasında bir geçiş sağlanır ve meydana gelen gülme isteği rahatlama kuramıyla ifade edilir.  

İncelen tekinsiz tür kitaplarda tekinsiz etkiyi zayıflatan komik kodunun istatistik verileri 

Şekil 4.13’te verilmiştir.  

 

 
Şekil 4.13. İncelenen Kitaplarda Tekinsizliği Zayıflatan Komik Bulgularının Yığılım Grafiği 

 

Şekil 4.13 incelendiğinde yazarın beş eserinde tekinsiz etkiyi zayıflatan komik koduna 

rastlanmıştır. Rahatlama kuramıyla açıklanan komik durumlara diğer kuramlarından daha fazla 

yer verildiği görülmüştür. Tekinsiz etkinin meydana getirdiği gerilim, kurgu içerisinde ortaya 

çıkan gülme isteğiyle zayıflatılmıştır.  
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4.3.2. Tekinsiz Etkiyi Zayıflatan Rüya Olgusu 

Anlatılan korkunç olayların rüya olduğunu öğrenmek, okurun inancını zedeler. Rüyada 

görülen her türden ürkütücü durumlar, gerçeklik algısını yitirdiğinde oluşturduğu tekinsiz etki 

de gücünü kaybeder. 

Kitaplarda geçen rüya olgusu, anlatılanların gerçekliğini ortadan kaldırmaz. İncelenen 

eserlerde anlatılanların rüya olduğunu örnekleyen herhangi bir kullanıma rastlanmamıştır. 

Yazar, rüya olgusunu çoğunlukla kurgusal belirsizlik oluşturmak için kullanmıştır. Yaşanan 

ürkütücü olayların rüya olup olmadığı ikilemi, kısa süreliğine rüya olma ihtimaliyle tekinsiz etkiyi 

zayıflatır. Ardından rüyanın gerçekliğine yönelik belirsizlik, tekinsiz etkinin tekrardan 

hissedilmesine neden olur.  

İncelenen eserlerden Cadının Sadık Yardımcısı (f: 4), Hortlaklar Geçidi (2), Sakın Kapıyı 

Açma (f: 1) ve Perizad’ın Kardeşi (f: 1) kitaplarında tekinsiz etkiyi zayıflatan rüya bulgularına 

rastlanmıştır. 

Cadının Sadık Yardımcısı hikayesinde yaşanan ürkütücü olayların rüya olma ihtimalini 

düşünmek; Hortlaklar Geçidi romanında Andaç’ın kendisini rahatsız eden durumları rüya olarak 

düşünmesi; Perizad’ın Kardeşi hikayesinde kardeşinin hayaletini gören Perizad’ın bunun bir rüya 

olduğunu sanması; Sakın Kapıyı Açma hikayesinde de kahramanların bakıcı olarak gittikleri evde 

başlarına gelen felaketi rüyaymış gibi düşünmek istemeleri, rüya olgusunun tekinsiz etkiyi 

zayıflattığı bulgulardır. 

“Cadının Sadık Yardımcısı” hikayesinde okuduğu lanetli kitaptaki olayların odasında 

canlanmasıyla korkulu günler geçiren Yazgı’nın yaşadığı olaylar anlatılır. Hikâyede yaşanan 

korkutucu olayların rüya olma ihtimalini düşünmek, tekinsiz etkinin belirli bir süre zayıflamasına 

neden olur.  

Yazgı kitaptaki ilk hikâyeyi okuduğunda kitabın büyüklere bile kâbus gördürebileceğini 

düşünür. Gece yarısında uyandığında hikâyenin odasında canlanması hem Yazgı’ya hem de okura 

görülenlerin rüya olma ihtimalini akla getirir. Yazgı “Rüyalarında, korktuğu zaman hareket 

edemezdi. Kapıya kadar rahatça yürüyünce, rüya seçeneğini eledi” (CSY, 30) ve görülenlerin 

gerçek olduğunu anladı. İkinci hikâyeyi okuyup odasının ortasında canlanmasını beklerken 

“Yarım saat geçince, dün gece yaşadıklarının rüya olup olmadığından şüphelenmeye başlamıştı” 

(CSY, 40). Yazgı tüm hikayeleri okuyup hepsinin odasının ortasında canlanmasıyla yüzleştikten 

sonraki gece, gönül rahatlığıyla uyur ve rüyasında kitaptaki olayları görür. Bu durum yaşanan 

tüm olayları rüya olgusuna yakınlaştırır. Yaşanan tekinsiz olayların gerçeklik algısı, sık sık rüya 

olgusu ile sınanarak tekinsiz etki zayıflatılır.  

“Perizad’ın Kardeşi” öykülerinde kendi ölümünün farkına varmayan Perizad’ın yaşadığı 

olaylara anlam verememesi anlatılır. Romanda bir yerde yaşanan ürkütücü olayların rüya olma 

ihtimali, tekinsiz etkiyi zayıflatmıştır. Perizad, gece yarısında kardeşinin hayaletini görür ve 
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tekrar gelme endişesiyle beklerken uyuyakalır. Kalktığında bir an kardeşini rüyasında görüp 

görmediğini düşünür. Böylece Perizad’ın kardeşinin korkutucu hayaleti, rüyanın irreel özelliğiyle 

tekinsiz etkiden uzaklaşır.  

“Sakın Kapıyı Açma” öyküsünde üç kız arkadaşın çocuk bakıcılığı için gittikleri evde 

başlarına gelen felaket anlatılır. Romanda gerilimin yükseldiği noktada yaşanan ürkütücü 

olayların rüya olduğunu düşünmek, tekinsiz etkiyi zayıflatmıştır.  

Alkım, Devin’in yüzündeki yarayı görünce yaşadıklarının gerçek olup olmadığını 

anlamakta zorlanır. Sanki aniden odasında uyanacak yaşananların kâbus olduğunu anlayacaktı. 

Bu kullanımlar kahramanın kendisini rahatsız eden tekinsiz etkiden kurtulmak için tekinsiz etkiyi 

zayıflatan rüya olgusuna sığındığını gösterir. Kahramanın bu girişimi, yaşanan tekinsiz 

durumların bir rüya olduğunu öğrenmek isteyen kahramanın tekinsiz etkiden kurtulma 

çabasıdır.  

“Hayalet Tozu” romanında kendisinden sırlar saklanan Andaç’ın zamanla kendisindeki 

özel yeteneklerin farkına varması ve Andaç’ı öldürmeye çalışan babaannesini engellemesi 

anlatılır. Romanda karşılaşılan rüya olgusu, yaşanan tekinsiz hadiselerin bastırılıp rüyaymış gibi 

düşünülmesi şeklinde kendini gösterir.  

 Andaç, anne ve babasının kendisini bırakıp gideceklerini duyar ve kabullenmek 

istemediği bu durumu rüya görmüş gibi düşünerek bastırır. Akşam yemeğinde anne ve babasının 

bu konuyu konuşmaları duyduklarının rüya olmadığını anlamasını sağlar. Bu örnekte, rüya 

olgusu istenmeyen gerçekleri bastırmak için kullanılmıştır. Aynı şekilde kullanıldığı bir diğer 

örnek: Andaç, Hortlaklar Geçidi’nin laneti çözüldükten sonra evine döner. Bir hafta sonra Parspay 

onu aradığında, yaşadıklarının kanıtı olarak arkada kalan tek kişi o olduğu için, Andaç 

heyecanlanır. “Çünkü bazen, yaşadığı her şey garip bir rüyaymış gibi hissediyordu” (HG, 219). 

Romanda yaşanan tekinsiz durumların gerçekliği rüya olgusu ile zayıflar.  

 İncelenen eserlerde tekinsiz etkiyi zayıflatan rüya bulgularının istatistik verileri Şekil 

4.14’te gösterilmiştir.  

 

 
Şekil 4.14. İncelenen Kitaplarda Tekinsizliği Zayıflatan Rüya Bulgularının Yığılım Grafiği 
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Şekil 4.14 incelendiğinde yazarın tekinsiz etkiyi zayıflatan rüya olgusuna, sadece dört 

eserde yer verdiği görülmüştür. Tekinsiz etkiyi zayıflatan rüya kodunun en fazla “Cadının Sadık 

Yardımcısı” hikayesinde kullanıldığı tespit edilmiştir. 

4.4. Tekinsiz Tür Dışında Değerlendirilen Kitaplar 

 Tekinsizlik ve tekinsiz türün incelendiği bu çalışmada örneklem olarak seçilen eserlerden 

Ezo ile Ölü Yazar, Umacı ve Kumdan Salıncak’ta tekinsizlik kodlarına çok fazla yer verilmemiş; 

Kocaman Minik Öcü romanında ise hiç yer verilmediği tespit edilmiştir. Ezo ile Ölü Yazar, Umacı 

ve Kumdan Salıncak romanları her ne kadar içinde ürkütücü unsurlar barındırsa da türe dair 

tespit edilen kodlarda kapsayıcılık yoktur. 

“Ezo ile Ölü Yazar” adlı romanda mekânsal tekinsizlik kodlarından canlı cansız ayrımı ve 

ölüme olan inanç, sessizlik-karanlık ve ıssızlık, düşünsel her şeye gücü yetme ilkesi bulgularına; 

kişilerden kaynaklı tekinsizlik kodlarından ise belirsizliğe örnek olabilecek durumlar tespit 

edilmiştir ancak tespit edilen bu kodlar kurgunun başında tekinsizlik algısı yaratsa da devamında 

etkisini yitirdiği için bu durum tür değişikliğine yol açar. 

“Umacı” romanında mekânı tekinsiz kılan düşünsel her şeye gücü yetme ilkesi ile sessizlik, 

karanlık ve ıssızlık kodlarına uygun olabilecek durumlar tespit edilmiştir. Ancak bu unsurlar yine 

kurgu içerisinde tekinsizlik algısını yitirmiştir. Ayrıca kişilerden kaynaklı tekinsizlik kodlarına bu 

eserde rastlanmamıştır.  

“Kumdan Salıncak” romanında mekânı tekinsiz kılan canlı cansız ayrımı ve ölüme olan 

inanç, düşünsel her şeye gücü yetme ilkesi ve belirsizlik kodlarına rastlanmıştır.  Bu kodlar, açığa 

çıkan sırlar ile tekinsizlik etkisini yitirir. 

“Kocaman Minik Öcü” romanında ise herhangi bir tekinsizlik koduna rastlanmamıştır.  

4.4.1. “Ezo ile Ölü Yazar”  

“Ezo ile Ölü Yazar” romanında anne ve babasını kaybeden Ezo’nun psikolojik nedenlerle 

konuşamaması ve gönderildiği anneannesinin evinde ölü bir yazarla tanışması anlatılır. Romanda 

‘ölü yazar’ mekânı tekinsiz kılan canlı cansız ayrımı ve ölüme olan inanç kodu; ölü yazarın 

bulunduğu çatı katının fiziksel tasviri sessizlik-karanlık ve ıssızlık kodu açısından 

değerlendirilebilir. Ayrıca anneannesinin evinin Pagan inancına göre lanetli sayılan bir yer 

olması, mekânı tekinsiz kılan düşünsel her şeye gücü yetme koduna örnektir. Ezo’nun 

yaşadıklarının gerçek olup olmadığı ikilemi, kişilerdeki belirsizlik kodu bağlamında tespit 

edilmiştir. 

4.4.1.1. Canlı Cansız Ayrımı ve Ölüme Karşı Olan İnanç Kodu 

Romandaki ölü yazar, gerçekten de var olan bir hayaleti temsil etmektedir ve gerçeklik 

algısı tekinsizliğe uygundur. Ölü yazar, Ezo’nun anneannesinin evinin çatı katında yaşamaktadır. 
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Bu ölü yazar ile Ezo’nun ilk karşılaştığı bölümler ürperti doğurarak tekinsiz bir etkinin ortaya 

çıkmasını sağlasa da zamanla Ezo ile arkadaş olan bu ölü yazar, romanın ilerleyen bölümlerinde 

tekinsizlikten uzak bir unsur haline gelir. Böylelikle çatı katı önceleri tekinsiz bir mekânken 

zamanla tekinsizlikten uzaklaşır. Freud’un zihinsel belirsizlik teorisinin tekinsizliği yok 

etmeyeceği ifadelerine benzer bir durum da Ezo’nun ölü yazarla ilk tanışacağı anda yaşadığı 

tekinsizliği romanın ilerleyen bölümlerindeki tekinsizlikten uzaklığın yok etmeyeceği 

düşüncesidir.  

4.4.1.2. Sessizlik, Karanlık ve Issızlık Kodu 

Ezo’nun anneannesinin evinde saat gece yarısını geçince tavandan ölü yazarın çıkardığı 

sesleri duyması, gece anneannesi uyuduğunda çatı katına çıkıp sesin kaynağını öğrenmeye karar 

vermesi ve çatı katına çıktığında içerinin karanlık olması sessizlik, karanlık ve ıssızlık koduna 

birer örnektir. Korkutucu olaylar gece karanlığında, karanlık çatı katında gerçekleşir. Sessizliğin 

hâkim olduğu vakitte duyulan sesler tekinsiz bir etki meydana getirir. Ancak Ezo’nun ölü yazar 

ile arkadaş olması sessiz, ıssız ve karanlık olan çatı katının tekinsizliğini yok eder.  

4.4.1.3. Düşünsel Her Şeye Gücü Yetme Kodu 

Ezo’nun anneannesinin evinin yirmi sene önce yangında yanan bir evin yerine yapıldığı 

ve yangında ölen Korkut Kızgın Yılanoğlu’nun hayaletinin bu evin çatı katında değişik sesler 

çıkarması, felaket sonrasında yıkılan evlerin yerine yapılan yeni evlerin lanetli olduğu inancına 

bir örnektir. Evin çatı katında arada kalmış bir ruh yaşamaktadır. Çatı katı da lanetli evlerde tekin 

olmayan bir bölümdür ve bilinç altındaki korkuların kendisini gösterebileceği bir mekândır. 

Ezo’nun burada karşılaştığı ölü yazarla arkadaş olması mekânı tekinsizlikten uzaklaştırmıştır. 

4.4.1.4. Kişilerden Kaynaklanan Belirsizlik Kodu 

Ezo, çatı arasından gelen homurtu sesinin bir an anneannesine ait olabileceğini düşünür. 

Sesin çatıda yaşayan ölü bir yazara ait olduğunu öğrendiğinde durumu psikiyatrisi Yağış 

Yengisu’ya açar. Yağış Yengisu, Ezo’nun içinde bulunduğu zor durumdan dolayı kendisine hayali 

bir arkadaş oluşturduğunu ve korkmaması gerektiğini söyler. Ezo’nun bu tespitin doğru olma 

ihtimalini düşünmesi ölü yazarın gerçekliğinde bir belirsizliğe neden olur.  

Ezo’nun Bozorman Kütüphanesinde Korkut Kızgın Yılanoğlu’nun (Ölü Yazar’ın) 

kitaplarını bulması ve kitaplarda adamın fotoğrafını görmesi ölü yazarın gerçekten var olduğuna 

işarettir.  Ölü yazarın hayali ya da gerçek olma durumu Ezo’yu ve okuru ikilemde bırakır. Bu 

ikilem roman boyunca devam eder. Ölü yazarın gerçek olup olmama belirsizliği Ezo’nun onunla 

arkadaş olmasıyla birlikte tekinsiz etkisini yitirir. Herhangi bir korku hissi uyandırmayan ölü 

yazardaki belirsizlik, kurguda merak ve heyecan unsuru haline gelir.  
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İncelenen bu roman, her ne kadar içinde tekinsizlik kodlarını içerse de tekinsizliğin kurgu 

içinde etkisini yitirmesiyle tekinsiz tür dışında değerlendirilmiştir. 

4.4.2. “Umacı” 

 “Umacı” romanında bir umacı ile arkadaş olan Topaç’ın maceraları anlatılır. Romanda 

çocukları korkutma görevi olan umacıların bu görevlerine son vermeleri ve çocukların öcülerden 

korkmaması gerektiği düşüncesi yer almaktadır. Romanın anlatıcısı yazarın kendisidir ve romanı 

şu şekilde sonlandırır: “Gitmeden sana söyleyeceğim tek şey şu: Gece dolabında tıkırtılar 

duyarsan, sakın korkma. Bir umacı, dostun olmak için kapını çalıyordur” (U. 144). Korkmama 

üzerinde durulan roman, tekinsiz tür dışında değerlendirilmiş olup romanın başında sadece 

birkaç tekinsizlik koduna rastlanmıştır.  

Umacı Gırrgor’un Topaç’ı korkutmak için gece yarısında dolaptan çıkması sessizlik, 

ıssızlık ve karanlık kodu bağlamında değerlendirilir. Romanda toplumun zihninde bir korku 

unsuru olarak varlığını koruyan öcü kavramından ve mitolojik varklıklardan söz edilmesi 

düşünsel her şeye gücü yetme kodunun birer örneğidir. Ancak bu örnekler, tekinsiz türe uygun 

şekilde kurgulanmamıştır. 

4.4.2.1. Sessizlik, Karanlık ve Issızlık Kodu 

Topaç gece olduğunda odasındaki dolaptan sesler duyar ve dolabında bir öcü olduğunu 

düşünerek her gece uykusuz kalır. Topaç gece karanlığından ve odasında tek başına kalmaktan 

korkar. Bu onda kaygıya neden olur. Korkularının gece oluşması ıssızlık, sessizlik ve karanlık 

kodu altında ele alınabilir. Zamanla dolabından çıkan öcü Gırrgor ile arkadaş olan Topaç için 

öcüler ve karanlık korkutucu bir kod olmaktan çıkar ve metin tür olarak tekinsizlikten uzaklaşır. 

4.4.2.2. Düşünsel Her Şeye Gücü Yetme Kodu 

Tekinsiz metinlerde düşünsel her şeye gücü yetme kodu altında sıkça ele alınan tekinsiz 

bir nesne olan kapı, romanın başında ürperti oluştursa da ilerleyen bölümlerde tekinsiz etkiden 

tamamen soyutlanır. Tekinsiz eserlerde bilinç altındaki korkulara açılan kapı, bu romanda faire 

tales türünde olduğu gibi olağanüstü ve sihirli bir dünyaya -Umacistan’a- açılır. Bu yönden 

tekinsiz türdeki kapı formundan uzak, sihirli bir dünyaya açılan kapı nesnesiyle karşılaşılır.  

Romanda dolaptan çıkan öcü, düşünsel her şeye gücü yetme başlığı altında 

değerlendirilebilir. Birer öcü olan umacılar, büyüklerin çocukları sürekli öcüyle 

korkutmalarından dolayı büyükleri haksız çıkarmamak için çocukları korkutur. Bu durum 

öcülerin varlığını yetişkinlerin düşünsel yaratılarına dayandırır. Halk anlatılarına dayanan öcü, 

umacı ifadeleri romanda korku unsuru olmaktan uzaklaşır. Topaç’ın en yakın arkadaşı olan öcü 

Gırrgor, öcülerin korkulacak bir varlık olmadığının göstergesidir. 
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Topaç komşuları Lamia Hanım’dan korkar. Lamia Hanım ileri yaşlarda tek yaşayan bir 

kadındır. Can’ın anlattığı ‘Lamia’ ismiyle ilgili efsane Topaç’ı korkutur. Efsaneye göre “mitolojide, 

çocukları yediğine inanılan dişi canavarın ismi Lamia’ymış. Bu canavar çocukları yemekle kalmaz, 

onların kanını da içermiş” (U. 16). Topaç’ın mitolojik bir efsane sebebiyle Lamia Hanım’dan 

korkması düşünsel her şeye gücü yetme başlığı altında değerlendirilebilecek tekinsiz bir etki 

meydana getirse de kurgunun ilerleyen bölümlerinde bu tekinsizlik Topaç’ın Lamia Hanım’ı iyice 

tanımasıyla ortandan kalkar. 

Eserde yer alan tekinsizlik kodları, tekinsiz etki gücünü koruyamadığı için romanın 

tekinsiz türe uygun olmadığı sonucuna ulaşılabilir.  

4.4.3. “Kumdan Salıncak” 

Gizemler kitabı olan “Kumdan Salıncak”, saklanan sırların bir gün gün yüzüne çıkacağının 

mizahi bir üslupla kaleme alındığı çocuk romanıdır. Romanda ağırlaşan sırlar, sessizliğe 

gömülmüş acılar, insanı içine çeken dostluklar ve yıllar boyu dağılmadan duran bir kum yığınının 

hazin hikâyesi yer alır. Ürkütücü olayların da yer alması romana sürükleyici bir anlatım 

kazandırmıştır. Bu ürkütücü olayların nitelikleri incelenerek roman tekinsiz etki bağlamında 

değerlendirildiğinde; ürkütücü olayların gerçeklik algısı yanılsamalara, hayallere ve efsanelere 

dayandığından tekinsiz etkinin devamlılık sağlayamadan kesildiği söylenebilir. Roman bu 

sebepten tekinsiz tür dışında değerlendirilmiştir.  

Romandaki tekinsizlik kodlarının durumu incelendiğinde, romanda tüm sırların çıkış yeri 

ve yine bu sırların açığa çıktığı mekân olan Salkımsöğüt’ün, terk edilmiş bir yer olması sessizlik, 

karanlık ve ıssızlık kodunu; tekin olmayan ürkütücü bir bina olması da düşünsel her şeye gücü 

yetme kodunu örneklendirir. Salımsöğüt’te bulunan günlüğün sahibi küçük kızın hayaletinin 

yaşama ihtimalini düşünmek canlı cansız ayrımı ve ölüme olan inanç altında ele alınırken 

romandaki sırlar belirsizlik başlığı altında değerlendirilmiştir.  

4.4.3.1. Sessizlik, Karanlık ve Issızlık Kodu 

Salkımsöğüt’ün terk edilmiş bir mekân olması buranın sessiz, ıssız ve karanlık özellikler 

sergilemesine neden olur. Mekânın ıssızlığı, sessizliği ve karanlığı zamanla kahramanların alıştığı 

bir oyun mekânı haline gelir. Bu terk edilmiş ürkütücü binada olabilecek ürpertici hayallerin 

hiçbiri gerçekleşmemiş ve bu hayaller kahramanların zihinlerindeki birer korku kodu olarak 

okura yansımıştır. Bina sahiplerinin binada duydukları garip sesler de hayaletlerin değil Yaşın ve 

arkadaşlarının ayak sesleridir. Terk edilen bu otel zamanla tekrar açılır ve işlemeye başlar. Bu 

gibi durumlar Salkımsöğüt otelinin roman başında tekinsiz olabilecek yönlerini tekinsizlikten 

uzaklaştırmıştır.  
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4.4.3.2. Canlı Cansız Ayrımı ve Ölüme Olan İnanç Kodu 

Salkımsöğütte bulunan günlüğün sahibi küçük kızın gizemli bir şekilde ölmüş olması, canlı 

cansız ayrımı ve ölüme karşı olan inanç bağlamında düşünülse de aydınlanan sırlar bu ölüm 

olgusunun tekinsiz bir yönü olmadığını, sadece sırlarla kaplı olmasının doğurduğu bilinmezliğin 

endişe ve ürperti uyandırdığını gösterir. Bu ürperti aydınlanan sırlar ile son bulur. 

4.4.3.3. Düşünsel Her Şeye Gücü Yetme Kodu 

Tekinsizlik kodlarından düşünsel her şeye gücü yetme kodu altında incelenebilecek 

delilik, romanda tekinsiz etkiden uzak kullanılmıştır. Kasabanın delisi Samuk’un delice 

tavırlarının haricinde zararsız oluşu ve sırların aydınlanmasında kilit nokta olması bu duruma 

neden olmuştur.  

Salkımsöğüt’ün bahçesinde bulunan kum yığının her gün tekrar aynı boya gelmesi 

büyüsellik içermesi nedeniyle düşünsel her şeye gücü yetme başlığı altında 

değerlendirilebilecekken romanın ilerleyen bölümlerinde kumun Yaşın’ın babası tarafından 

yenilendiği anlaşılır ve bu büyüsel düşünce gerçeklikte yer edinemez. Böylelikle kum yığınındaki 

gizemin tekinsizliği ortadan kalkar. 

Romanda anlatılan kumdan salıncak efsanesi de efsane türünün özelliklerine uygun bir 

şekilde bir yerle alakalı söylenegelmiş olağanüstü ve ürkütücü olayları içerir, roman 

kahramanları tarafından inanılıp kabul edilir. Bu efsane düşünsel her şeye gücü yetme başlığı 

altında değerlendirilebilir. Yaşın’ın abisi ölmeden önce onun ortadan kaybolmasını dilemesi ve 

abisi istemese de Kumdan Salıncak kitabını almaya onu ikna etmesi bu kod altında 

değerlendirilecek bir diğer örnektir. Bu iki örnek, kum yığının çözülen sırrı ile tekinsiz etkisini 

yitirir. 

4.4.3.4. Kişilerden Kaynaklanan Belirsizlik Kodu 

Romandaki sırlar karakteristik özellikleri gereği bilinmezliği, belirsizliği meydana getirir. 

Bu belirsizlik endişe ve merak duygularını artırarak geçici bir tekinsiz etkiye neden olur. 

Salkımösöğüt’teki küçük kızın kim olduğu ve ona ne olduğu, annesi hakkındaki gerçeklerin 

kahramandan saklanması, romanda yetişkinlerin çocuklardan bir şeyler gizlemesi gibi durumlar 

belirsizliklere neden olmaktadır. Bu belirsizlikler sırların çözülmesiyle ortadan kalkar. Böylelikle 

belirsizliklerle oluşan tekinsiz etki de ortadan kalkmış olur. 

4.4.4. “Kocaman Minik Öcü” 

“Kocaman Minik Öcü” hikayesinde diğer öcülerden küçük olduğunu düşündüğünden 

kendisini olduğu gibi kabul edemeyen minik öcünün boyunu uzatma çabaları anlatılır. Romanda 

öcü kavramı halk arasında kabul gören anlamının dışında sıradan bir roman kahramanını 

oluşturur. Eserde herhangi bir tekinsizlik koduna rastlanmamıştır. 
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Kahramanın öcüler kasabasında yaşayan, kocaman olmasına rağmen diğer öcüler 

karşısında küçük kalan, sevimli bir öcü olması normalde tekinsizlik kodlarından düşünsel her 

şeye gücü yetme ilkesi altında değerlendirilebilecek “öcü” kavramının tekinsizlikten uzak bir 

bağlamda ele alınmasına neden olmuştur. Yazar okurların dikkatini ana fikre -asıl mutluluk, 

kendini olduğun gibi kabul etmektir- yönlendirmiş ve “öcü” kavramının tekinsiz yönü hikâye 

dışında bırakılmıştır. Bu sebepten bu hikâye kitabı, tekinsiz türe uygun değildir. 

 Tekinsiz tür dışında değerlendirilen bu eserlerin bazılarında tekinsizlik kodlarına 

rastlansa da eserlerde geçen ürkütücü kodların tekinsiz türe uygun kullanılmadığı görülmüştür. 

Bu durum içerisinde tekinsizlik kodu bulunan her eserin tekinsiz tür kabul edilemeyeceğini 

gösterir.  
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5. SONUÇLAR ve ÖNERİLER 

Türk edebiyatının destanlar, efsaneler ve mitler döneminden başlayarak masallar ve halk 

anlatılarında varlık gösteren korku içerikli ürünler, edebiyatta farklı türlerde kendini 

göstermektedir. Türk edebiyatının geçmiş dönemlerinde kendisine çokça rastlanılan korku 

türünden içerikler, bazı kesimlerce çocuklara uygunsuzluğu gerekçesiyle çocuk ve gençlik 

edebiyatı dışında tutulmuştur.  

Korku, bir duygudur ve diğer duygular gibi insanlık tarihi ile ortak bir geçmişe sahiptir.  

Uzun yıllar çocuk eğitiminde, sosyal kuralların kabulünde bir araç olarak kullanılan korku, belirli 

bir dönem çocuk yazınından uzak tutulmuştur. Günümüz Türk çocuk ve gençlik yazınında kısmen 

de olsa devam eden bu tutum, değişen pedagojik anlayışlar ve korku türünde nitelikli çocuk 

eserlerinin yazılmasıyla etkisini yitirmeye başlamıştır. Korku, bazı çocuk yazarlarınca çocukların 

uzak tutulmaması gerektiği bir kavram haline gelmiştir. Batı çocuk edebiyatında çocukların 

ilgisini çeken ve çocukları korku kavramına karşı bilinçli hale getirdiği düşünülen edebi eserler 

kaleme alınmıştır. Türk çocuk yazınında da eksikliği hissedilen bu alanda yayın kuruluşlarınca 

çeşitli faaliyetler yapılmaktadır. Çocuk ve gençlik yazınında üretilen korku içerikli eserler; kaygı, 

korku ve dehşet gibi duyguları da içine alan tekinsiz tür bağlamında değerlendirilebilir. 

Tekinsizlik, ürperti ve gerilim meydana getiren, oluşturduğu etki ile kişinin benliğini 

rahatsız eden bir kavramdır. Gerek gerçek hayattaki tekin olmayan durumlar gerekse edebi 

eserlerde kurgulanan tekinsizlik; oluşturduğu etki sebebiyle kişilerde kaygı, korku ve dehşet 

duygularının oluşmasına sebep olur. Bu duygular tehlikenin konumlandırılışına göre birbirinden 

farklılık gösterir ve tekinsiz etkinin de derecesini belirler. Ayrıca okur kitlesinin merak 

duygusuna da hitap eden tekinsiz tür eserler, baze kesimlerce çocukları korku kavramına karşı 

bilinçli hale getirir. 

Edebi eserlerde tekinsizliğin incelendiği bu çalışmada, tekinsiz etki meydana getiren 

kodlar tespit edilmiştir. Bu kodların en fazla kişiler ve mekân ögelerini etkilediği görülmüş ve 

oluşturulan tekinsizlik kodları, kişilerden kaynaklı ve mekânsal tekinsizlik şeklinde iki öge 

üzerinden tasnif edilmiştir. Böylelikle tekinsiz türün çerçevesi genel hatlarıyla çizilmeye 

çalışılmıştır. 

İçerisinde tekinsizlik kodu bulunan ve ürperti oluşturan her eserin tekinsiz tür 

kategorisinde değerlendirilemeyeceği sonucuna ulaşılmış ve tekinsiz tür örneği olabilecek 

eserlerde bulunması gereken kıstaslar olduğu tespit edilmiştir. Tekinsiz bir eserde tekinsizlik 

kodları yer almalı ve bu kodlar öznenin anlam dünyasında yalnızlık ve çaresizlik hissi 

uyandırmalıdır. Bu tür eserlerde olay, zaman, mekân ve kişiler gerçeklik algısına uygun 

kurgulanmalı; sebep-sonuç ilişkilerine dikkat edilerek yapaylıktan kaçınılmalıdır. 

Kurgusal metinler tekinsiz etki oluşturmak için hem çok uygundur hem de tekinsizliğin 

meydana gelmesini engelleyecek özellikler kurmacada mevcuttur. Tekinsizlik kodlarının reel 
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dünyayı etkilediği tekinsiz tür eserlerde kolay yoldan tekinsiz etki meydana getirilebilir. Olayların 

tamamen irreel boyutta gerçekleştiği kurmaca metinlerde geçen tekinsizlik kodları aynı etkiyi 

meydana getirmede yetersiz kalır.  

Tekinsiz türün fantastik tür ve peri masallarından gerçeklik algısı açısından ayrıldığı 

sonucuna ulaşılmıştır. Her üç tür de irreel düzlemde kurgulanır. İrreel dünyayı reel dünyaya 

yakınlaştıran tekinsiz tür, kurmacanın ürkütücü etkisini okurlara hissettirir. Periler diyarı, 

tamamen irreel dünyayı ifade eder ve tekinsiz etkinin oluşma ihtimali peri masallarında azalır. 

Fantastik tür, reel ve irreel arasındaki kararsızlığın bir ürünüdür. Kurguda fantastik eğilime 

neden olan kararsızlık, gerçeklik çizgisine bağlı olarak ya peri masalları ya da tekinsiz türe geçiş 

şeklinde sonuçlanabilir. 

Tekinsiz tür eserlerde tekinsiz etkiyi zayıflatan unsurlar vardır. Rüya ve komik, bu tür 

eserlerde ürkütücü etkiyi zayıflatır. Bu kodların, tekinsiz metinlerde tür özelliklerini bozmayacak 

şekilde kullanılmasına dikkat edilmelidir. Tamamen gülme üzerine kurulu eserler, tekinsizlik 

kodları barındırsa da bu türü örneklendiremez.  

Hanzade Servi’nin eserlerinin tekinsizlik bağlamında incelendiği bu çalışmada sekiz 

hikâye, beş roman kitabı örneklem olarak seçilmiştir. Karakura’nın Düşleri, Son Doğum Günü, 

Sakın Kapıyı Açma, Perizad’ın Kardeşi, Cadının Sadık Yardımcısı, Hortlak Gören İspinoz, Duvarın 

İçindekiler, Hayalet Tozu ve Hortlaklar Geçidi kitaplarının tekinsiz türe uygun olduğu 

saptanmıştır. Kocaman Minik Öcü hikâyesinde herhangi bir tekinsizlik koduna rastlanmazken 

Ezo ile Ölü Yazar, Umacı, Kumdan Salıncak kitaplarında tespit edilen tekinsizlik kodlarının 

tekinsiz etkiyi eser boyunca sürdüremediği görülmüştür.  

Tekinsiz tür kapsamında değerlendirilen öykü ve roman kitaplarındaki tekinsizlik 

kodlarının frekans değerleri, bu kodların kitaplardaki yığılımını gösterir. İncelenen eserlerde 

tekinsizlik kodlarının en fazla “Hortlaklar Geçidi” romanında olduğu tespit edilmiştir. Sırasıyla 

“Hayalet Tozu” ve “Hortlak Gören İspinoz” kitaplarının da tekinsizlik kodları açısından zengin 

olduğu görülmüştür. En az tekinsizlik kodu “Son Doğum Günü” hikayesinde saptanmıştır.  

İncelenen eserlerde düşünsel her şeye gücü yetme kodunun sıklığı, diğer tekinsizlik 

kodlarından daha fazladır. Yazarın düşünsel bir alt yapıya sahip büyü, lanet, göz değmesi gibi 

hurafe inançları; düşüncelerin gerçekleşmesi gibi esrarengizlikleri ve kolektif bilinç dışının 

kişilerdeki yansımasını eserlerinde sıkça kullandığı görülmüştür. Eserlerde ikilik-ikizlik ve tekrar 

kodlarına rastlanmamıştır. 

İncelenen eserlerde kişiler ve mekân ögesi açısından incelenen tekinsiz etkinin genellikle 

mekân ögesi üzerinde yoğunlaştığı tespit edilmiş, yazarın seçtiği mekânları ürkütücü özelliklere 

uygun tasvir ettiği sonucuna ulaşılmıştır. 
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Yazarın eserlerinde tekinsiz etkiyi zayıflatan komik olgusuna rüyadan daha fazla yer 

verdiği görülmüştür. Rüyanın tekinsizliği zayıflatan etkisi, anlatılanların rüya olma ihtimalinin 

düşünülmesiyle sağlandığı için belirsizliği de meydana getirmiştir.  

Eserlerde komik olgusu, ortaya çıkardığı gülme hissinin nasıl oluştuğu ile ele alınmış; 

üstünlük, uyuşmazlık ve rahatlama kuramları çerçevesinde irdelenmiştir. Rahatlama kuramı ile 

açıklanan gülme durumlarına eserlerde daha fazla yer verildiği görülmüştür. 

Araştırmada edebi eserlerde tekinsizlik meydana getiren bazı korku motiflerinin (kurt 

adam, cadı, kuzgun vb.) kültürümüzde yer almadığı görülmüştür. Edebiyatımıza yansıyan bu 

motiflerin Batı kültüründen aktarılması, tekinsiz türün içerik zenginliğinin kültürlerarası 

etkileşimle sağlandığını gösterir. Kendi kültürümüzde tekinsiz etki meydana getirebilecek 

motiflerin  başka kültürlerden alınan motiflerle birlikte kullanılması, edebi eserlerdeki 

tekinsizliğin kültürlerarası bir çerçevede ele alınabilmesine de olanak sunmaktadır. 

Günümüz Türk edebiyatında özellikle de Türk çocuk ve gençlik edebiyatında eksikliği 

fark edilen tekinsiz tür metinlerin genel çerçevesinin çizilmeye çalışıldığı bu çalışma, kurmaca 

metinlerin tekinsiz tür kapsamında ele alınmasına örnek teşkil etmektedir. Alanyazın 

tarandığında çocuk ve gençlik yazınında tekinsiz tür bağlamında yapılmış herhangi bir 

çalışmaya rastlanılmamıştır. Çalışmanın tekinsiz kavramı ve tekinsiz tür üzerine yapılacak 

bilimsel çalışmalara katkı sağlaması öngörülmektedir. 

Bu araştırmadan hareketle yazarlar ve araştırmacılar için şu önerilerde bulunulabilir: 

• Tekinsiz türün terminolojide daha geniş bir yer edinebilmesi için bu alanda yeni 

ürünler verilmeli ve üretilmiş eserler incelenmelidir. 

• Çalışmada tespit edilen tekinsizlik kodlarının genişletilebilir olması, yeni 

çalışmalara kapı aralamaktadır. Tekinsiz türün genel çerçevesinin daha da 

belirginleşmesi adına alan yazına yeni çalışmalar eklenmelidir. 

• Bu çalışmada kişiler ve mekân ögeleri bağlamında değerlendirilen tekinsizlik 

kodları, kurmaca eserlerde farklı açılardan da inceleme konusu olabilir.  

• Farklı kültürlerde tekinsiz etki meydan getirebilen kod ve motiflerin olması, 

tekinsiz türün ve bu bağlamda incelenen eserlerin kültürlerarası etkileşim 

noktasında değerlendirilmesine olanak sağlayabilir.  
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