
Güray Süngü’nün 2016’da İz Yayıncılık tarafından yayımlanan Vic-
dan Sızlar isimli öykü kitabına adını veren “Vicdan Sızlar”, genel an-
lamda güncel meselelerle örülü bir kurguya sahiptir. Öyküde, savaşta 
bir kolunu kaybeden babanın oğlu olan kahramanın anlatımıyla sa-
vaşlar, sömürüler, insanlık suçları ve katliamlara dair konular çarpıcı 
bir şekilde aktarılmaktadır. Yazarın incelediğimiz öyküleri arasında 
yer alan “Vicdan Sızlar”da ironik söylemin en göze çarpan hâlini gör-
düğümüzü söylemek abartılı olmayacaktır. 

Süngü’nün ele alacağımız öyküsündeki ironik unsurların yalnızca 
bir söylem tespitinden ibaret olmadığını belirtmek, çalışmamızın 
mahiyeti bakımından önemlidir. Bu bakımdan esas odağımızın me-
tindeki ironik ifadelerin “ne”liğinden çok “nasıl”lığıyla ilintili oldu-
ğu da rahatlıkla anlaşılacaktır. Yani metin içerisindeki ironi varlığını 
nişanlamanın dışında o nişanın hangi amaçla ve nasıl kullanıldığı 
üzerinde durmaya da çalıştık. Çünkü bu inceleme yöntemiyle –bizce- 
hem metnin teknik özelliklerinin belirlenmesi hem de yazarın ama-
cının (başarılı ya da başarısız) saptanması kolaylaşacaktır. Buna ilave 
olarak eleştirel zemin oluşturmak adına bu yolla bir bakıma “öğreti-
ciliği” de ayrıca gözettiğimiz görülecektir. Tam da bu noktada, edebî 
metinlerde ironik söylemin arandığı mevcut çalışmaların neredeyse 
tamamında ne yazık ki bu tutumdan uzak kalındığını ya da göz ardı 
edildiğini söylemek durumundayız. Bu, elbette hepsinin birbirinden 
değerli, kayda değer çalışmalar olduğunu değiştirmeyecektir. Fakat 

–takdir edilir ki- yapılan çalışmaların tam anlamıyla amacına hizmet 
etmediği de aşikârdır. Dolaylı veya dolaysız söz konusu eksiklik, Türk 
edebiyatı araştırmacılarının ironiye dair çalışmalarının azlığına da 
dayandırılabilir. Tanzimat’tan günümüze değin ironi kavramının 
üzerine pek gidilmemesi, kavramın, sözlüklerde madde başı olarak 
kalmasına yol açmıştır. Buna rağmen ilgili hususta edebiyat dışında 
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konuya eğilen en yetkin ismin Oğuz Cebeci olduğu görülmektedir. Cebeci’nin 
Komik Edebi Türler: Parodi, Satir ve İroni adlı kapsamlı çalışmasında Batılı ede-
biyat kuramcılarının (Muecke, Booth gibi) alana yönelik çıktılarını bir araya 
getirerek literatüre bu hususta öncü olmak kabilinden önemli bir katkı yap-
tığı anlaşılacaktır. Biz de bu çalışmamızda Cebeci’den ve farklı kaynaklardan 
hareketle bir inceleme yaparak mevcut çalışmalara katkıda bulunmak niye-
tindeyiz. 

İroni

İroni, yaygın anlamıyla söyleyecek olursak, söylenenin tersini kastetmektir. 
Kavrama dair yapılmış birçok çalışmada bu tanımı ya da buna benzer ifade-
leri görmek de mümkündür. Bunun yanı sıra ironi vb. kavramlar üzerine eği-
lerek kapsamlı çalışmalarda bulunan Oğuz Cebeci, Muecke’dan yola çıkarak 
ironiyi, “bir şeyler söyler gözüküp başka bir şeyi ima etmekten çok, iki ayrı şey 
söyler gözüküp, aslında, ikisini de kastet(me)mek” biçiminde aktarmaktadır, 
Akabinde ise “gerçek anlamı gizleme seviyesi” bakımından ironiyi üç sınıfa ve 
ironi ile ironici arasındaki münasebet bakımından da dört “durum”a ayırarak 
değerlendirmektedir. Buna göre; bu üç ironi türü sırasıyla açık, kapalı ve özel 
ironi olarak sıralanmaktadır. Dört durumdaysa; şahsi olmayan ironi, kendini 
azımsama ironisi, saflık ironisi ve dramatik ironi söz konusudur (Muecke’dan 
aktaran Cebeci, 2016: 282). Cebeci, açık ironi için ironinin kurbanı veya oku-
yucusunun yahut her ikisinin birden, ironicinin gerçek niyetini hemen gör-
melerini sağlamaya yönelik açıklamalarda bulunurken, burada, anlamı be-
lirleyen şeyin, ironicinin kullandığı ton ya da üslup özelliği olduğunun altını 
da çizmektedir. Kapalı ironinin açık ironiden farkı ise kapalı ironide niyetin 

“örtülü” olmasıdır. Buna göre, bir yandan da “keşfedilmeyi” beklemesidir. Ay-
rıca ironilerin genellikle kapalı ironi sınıfına girdiğini çünkü bu tür ironinin 
okuyucunun ilgisini daha uzun süre canlı tutması olasılığının olduğunu ekler. 
Özel ironi ise kurban, muhatap ya da başkası tarafından anlaşılması hedeflen-
memiş ironi olarak ele alınan bir türe karşılık gelmektedir (Cebeci, 2016: 282-
283). 

Cebeci’nin söz konusu ettiği dört durumda ise genel olarak bir yapıtta yazarla 
“yarattığı karakter(ler) (persona)” arasındaki ilişkilere dikkat kesilir ve bu ilişki 
ise iki hususa bağlanır: 1. İronicinin yüzündeki maskenin şeffaf ya da opak 
olması; 2. Maskenin ardındaki yüze benzerlik derecesi. Yani, maskenin ardın-
da konuşan ironicinin söylediği ile söylemek istediği arasında zıtlık varsa ya 
da ironicinin gerçek niyeti ile yarattığı karakterin ifade ettiği görüşler arasın-
da zıtlık söz konusuysa bu, “şahsi olmayan ironi”den bahsediyoruz demektir. 
Bunun yanı sıra ironicinin kişi olarak ortada olmaması ve yalnızca sözlerinin 
duyulması “şahsi olmayan ironi” ile ilgilidir. İronide, ironicinin cahil, saf, aşı-
rı hevesli bir kişilikle ortaya çıkması yani ironicinin “sözde” kimliğinin, iro-
ninin oluşumunda önemli bir rol oynaması durumunda “kendini azımsama 
ironisi”nden bahsedileceğini aktaran Cebeci, bu tür ironide “abartılı (overs-
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tatement)” ya da “eksiltili (understatement)” ifadelerin sık kullanıldığını ve 
“şahsi olmayan ironi” ile bir arada görüldüğünü de söylemektedir. Ayrıca bu-
nun sokratik ironi ile benzerliğini de göz önünde bulundurmaktadır. “Saflık 
ironisi”nden anladığımız ise ironicinin, izleyiciden uzaklaşıp (sözcü olarak) 
zeki kişilerin göremediği şeyleri görebilen “saf” rolüne bürünmesidir. Bu ka-
rakterin, “kendini eksik gösterme ironisi”nden farklı olarak gerçekten saf bir 
kişiyi temsil etmesi türün ayrıcı niteliğidir diyebiliriz. Dördüncü durum, yani 

“dramatik ironi”de ise ironicinin tamamen devreden çıktığını ve ironik bir du-
rumu yalnızca tasvir etmekle kaldığını söyleyebiliriz (Muecke’dan aktaran Ce-
beci, 2016: 283-284). Oğuz Cebeci’ye göre dramatik ironinin en önemli özel-
liklerinde biri, “kurbanın henüz öngörmediği ya da öğrenmediği bir gerçeğin, 
izleyici tarafından bilinmesidir.” (Cebeci, 2016: 284)

“Vicdan Sızlar”da İroni 

Öykü, Alexandır İvanov diye belirtilen bir yazarın Suçlu adlı romanının ön sö-
zündeki “İyi bir fotoğrafçı, hayatı fotoğraflamakla yetinmez; fotoğraflayacağı 
hayatı kendisi kurar.” cümlelerinin yer aldığı epigrafla başlamaktadır. Kayıt-
larda ne böyle bir yazarın ne de ona ait romanının olduğunu belirterek, yazar 
tarafından “uydurulan” romana Suçlu isminin verilmesini, öykü içerisinde 
eleştirilenlere ya da suçlananlara yönelik bir ipucu mahiyetinde okuyabiliriz. 
Bu bakımdan, mevcudiyetine dair bilgimiz olmayan bir şey ile varlığını her 
daim koruyan “suçlu”lar arasında ilişki kurmak da mümkündür. Yani, aslında 
bir olmayanla çok olan arasında tezatlık oluşturulduğunu söyleyerek ironiden 
bahsedebiliriz. Metnin henüz ilk cümlelerinde karşılaştığımız “açık ironi”lerle, 
yukarıda bahsettiğimiz ironik söylemlerin daha gözle görülür olma durumu 
için şu örnekler verilebilir: 

Babam vakti zamanında sınırları cetvelle çizilmiş ülkemde çıkan iç sa-
vaşta iyilerin tarafında savaşa katılmış. Savaşa katılan herkes nihaye-
tinde kötülerden olduğu için taraf değiştirmekle suçlanmış. (Vicdanı ta-
rafından) bir gün cephede kendisi gibi bir oğlan çocuğu (babam o zaman 
on yedi yaşındaymış) ile karşı karşıya gelince, tüfeğini düşman askerine 
(yani lastik tamircisi Amir Dayı’nın oğluna) doğrultmuş.(...)Sonuçta ka-
zanan savaş olmuş. Savaşı kazanan ise olmamış. Zaten savaşları savaşlar 
kazanırmış, bu yüzden savaşın kazananı olmazmış. (Süngü, 2019: 9)

Yazar, bu ifadelerle esasında çok can alıcı noktalara işaret ettiğinin ve okura da 
aynı izlenimleri aksettirdiğinin bilincinde olarak ülke sınırlarının çizilmesini, 
basit bir ölçüm aracı olan “cetvel” sembolüyle aktarmaktadır. Gerçekliğin su-
nuluşu dolayımında aslında vahim bir durum hafifsenerek ya da küçümsene-
rek daha sarsıcı hâle getirilmiş ve eleştiriye yakın bir açık ironi türü meydana 
getirilmiştir, diyebiliriz. Devamında gelen “düşman askeri” dediği kimselerin 
de içimizden birileri olduğuna yönelik sözlerini, söylenenler aracılığıyla söy-
lenmeyeni kastetmesi olarak kabul edebiliriz.
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İroninin, niyet gizleme özelliğini de göz önünde bulundurduğumuzda böyle 
bir çıkarıma varabiliriz. Bu yöntemle okurun, yazara ait gerçek niyeti kolayca 
görmesi de açık ironiyle açıklanabilir. Bir sonraki sayfada, verdiğimiz parag-
rafla ilintili benzer bir örnekle yine karşılaşırız: “Biz sınırları cetvelle çizilmiş 
gibi olan ülkelerin çocukları çok hassastık aslında kim nerelidir filan diye.” 
(Süngü, 2019: 10) Fakat bu ifadelerin oluşturduğu ironik bağlamlar biraz daha 
farklıdır. Çünkü yazarın, kendi milleti ve ülkesinin dışında aynı kaderi yaşa-
yan dünyanın diğer topluluklarına kayıtsız kalamayışı ve bunu bir nebze daha 
duygusal söylemesi hem “genel” hem de “romantik ironi”den yararlanmış ol-
duğunu göstermektedir.

Dünya üzerinde geçmişten bu yana süregelen hükmetme, iktidara gelme ça-
baları çoğu zaman insanlık adına utanç kaynağı olarak kayıtlara geçmiştir. 
Gücü eline alanın, güçsüzü kendisine ya da kimliklerini kaybetmeleri adına 
birbirlerine benzetme gayesi, geride bir yıkım bırakmıştır. Bu yıkımlar ise güç-
süzlerin, güçlüye istinaden diğer güçsüzlere boynuz geçirmeye kalkışmasıyla 
veya güçsüzlerin, onurunu korumak adına ve de kaybetmek uğruna güçlüler-
le savaşa girmesiyle neticelenmektedir. Hiçbiri olmasa “kot pantolon ve gazlı 
içecek” üretilirdi. Tam da bu noktada, yazarın ele aldığı mevzulardan biri üze-
rinde durmak gerekir. Anlatıcı karakter aracılığıyla ilgili meseleler şu şekilde 
konu edilmektedir: 

Koşmayı Panter’den öğrendim. Panter sekiz yaşında bir Siyam kedisiydi. 
(...) Panter bana üzülmemem gerektiğini söyledi. Konuşması annemin 
konuşmasına çok benziyordu. Annem dilsizdi. Çok güzel şarkı söyler-
di.(...)Pabucum hiç eskimedi. On beş yıl boyunca her sabah biraz daha 
yenilenmiş buldum onu oda kapımın önünde. (...) Panter bana koşmayı 
öğretti. Arkamızda ne zaman bir patlama sesi duysak, koşmaya başla-
dık. Patlama sesi arkamızdan geliyordu ama fiziksel olarak arkamızdan. 
Yani aslında geçmişten geliyordu. Medeniyet çok ilerlemişti artık insan-
lar bomba üreteceklerine kot pantolon ve gazlı içecek üretiyorlardı, üs-
telik kot pantolonlar kurşun geçirmiyordu.(...)Birleşmiş milletler kendi 
kendilerine birleşmişlerdi. Eşeysiz üreme gibi bir şeydi galiba. Matema-
tik dersim pek iyi olmadığı için pek emin değilim, debim coğrafya dersim 
iyiydi. Coğrafya kitabımın ilk sayfasında ‘coğrafya kederdir’, yazıyordu. 
(Süngü, 2019: 11-12) 

Aktardığımız örnekler, kapitalizm eleştirisinden, teknolojik gelişimin suisti-
mal edilişine varan bir ironik söylem bütünü olarak kabul edilebilir. Metin-
den yola çıkarak, -aşırı yorum sayılabileceğini de göze almak kaidesiyle- söz 
konusu karakterin, savaşta anne babasını kaybetmekle kalmayıp, hiç eskime-
yen pabuçlarına istinaden bacaklarından da olduğunu ve bir kediyle arkadaş 
olarak ondan koşmasını öğrendiğini okuyabiliriz. Çünkü zaman bağlamında 
da düşünülürse patlama sesleri o anlarda değil geçmişten gelir. Ayrıca geç-
mişten gelen bu sesleri, eskilerin, şimdikilere kötü bir mirası şeklinde de yo-
rumlayabiliriz. Bunlarla beraber, Panter’in (kedi) gerçeküstü bir unsur olarak 
karakterin annesi gibi konuşması ve annenin dilsiz olup çok güzel şarkı söy-
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lemesi; medeniyetlerin çok ilerlemesiyle insanların bomba “üreteceklerine” 
kot pantolon ve gazlı içecek üretmesi; birleşmiş milletlerin kendi kendilerine 
birleşmeleri ironinin doruk noktasını oluşturur diyebiliriz. Bu ifadelere göre 
dünyada görülen kötülüklerin, çelişkilerin, zıtlıklar ve belirsizliklerin gülünç-
leştirilerek ele alınması ironiktir. Tür bağlamında ise okuyucu nezdinde anla-
mın algı süresini kısa tutması “açık ironi”, yazarın bütün bu olanlara kayıtsız 
kalmaması ise “genel ironi” çerçevesinde düşünülebilir. Dilsiz annenin şarkı 
söylemesini de “romantik ironi” esasına dayandırabiliriz. İroniyi gerçekleş-
tirme yollarından biri de bilinen ve ortak kabul gören sözlerin değiştirilmesi, 
çarpıtılmasıdır. Bu yolla, ifadelerin anlam bakımından zenginleştiği de söyle-
nebilir. Dolayısıyla “Coğrafya kaderdir.” sözünün öyküde “coğrafya kederdir” 
biçiminde söylenmesi de başarılı bir örnek olarak kabul görebilir. Nitekim 
kahramanın yaşadığı coğrafyanın (Orta Doğu) kaderi de kederi de teessüf 
edilmeyecek cinstendir. Çünkü birleşmiş milletler kendi kendilerine, yani il-
gili milletler ile münasebet kurmayarak birleşirler ve bu da anlatıcının ifade-
lerindeki gibi “eşeysiz üreme” yoluyla gerçekleşmektedir. Ama bu da çelişkili 
olarak matematik ile ilişkilendirilmektedir. Diğer yanda “Özellikle matematik 
dersinde çok iyiydim. Momenti, öz kütleyi, savrulma dinamiğini iyi bilirdim.” 
(Süngü, 2019: 13) cümleleri benzer bir çatışmayı doğurmaktadır. Bizim bura-
dan çıkarımımız kaosla teşekkül eden, sürekli kargaşayla savrulan bir mille-
tin fertleri için fennî ilimler, yüzeysel anlamda tesir edebilmiştir. Bu yüzden 
fiziğin konusu olan “savrulma” dinamiğinin kahramandaki karşılığı ironik 
olarak yer bulmuştur. Çünkü esasında savrulan, mensup olduğu milleti ve 
kendisidir. Yazarın kullandığı dil ve kurgu unsurlarının, ironik söylemlerini 
kuvvetlendirdiğini de söyleyebiliriz. Alaylı söyleyişler, dil oyunları, alışılma-
mış bağdaştırmalar, olağanüstülükler ve telmih yoluyla parodiler oluşturması 
metnin ironi zeminini sağlamlaştırmaktadır. Bu minvalde vereceğimiz örnek 
cümleleri kullanılan ironi yöntemleri ve türleri özelinde tartışmaya çalışaca-
ğız. Altını çizdiğimiz hususlarla ilgili cümleler şöyledir: 

Adamların ellerindeki makineli tüfekler Hulusi Kentmen’in attığı taşı gö-
rünce penguene dönüştüler. (...) Biz, annem, babam, kardeşim, abim ve 
ben Hulusi Kentmen’in alnında açılan delikten içeriye kaçtık. Kurtulduk. 
(...) Ninem İngiltere kraliçesiydi. Dedem ona seni saraylarda yaşataca-
ğım derdi. Ben çok gülerdim. Birlikte siyah beyaz Amerikan komedi film-
leri seyrederdik.(...) Ama ne zaman çok gülsem ninem ağlamaya başlardı. 
Taht huzur getirmiyor yavrum derdi bana, yavrumun u’sunu uzatarak. 
Azıcık aşım olsun, ağrısız başım olsun derdi. (...) Dur dedi ilkinde, öyle 
ağlanmaz, sana öğreteyim. Kalktı gitti, annemi getirdi. Uşaklarına da 
seslendi ve bir leğen getirmelerini istedi. Uşakları bir leğen getirdi. Leğene 
su döktüler. Annemi kibrit kutusuna koydular, beni ve babamın yanına 
koydular, kardeşimi ve abimi babam ve benim yanıma koydular. Yüz elli 
tane bizim gibi insanı da bizim yanımıza koydular. Ninem bak şimdi dedi. 
Kibrit kutusunu leğenin içine bıraktı. Leğeni sallamaya başladı. Su dev 
gibi dalgalarla sandalımızı sallamaya başladı. (...) Sandal battı, ben su-
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lara gömüldüm... Ninem boğuldu, annem bağırdı, bağırdı, bağırdı son-
ra dilini ısırarak koparttı. Babam annemi kurtarmaya çalışırken abim 
sulara gömüldü. (...) Gözlerimden yaştı aktı. Boğuldum. Kıyıya vurdum. 
Kırmızıbir tişört vardı üzerimde. Kumsala yüzümü gömdüm, bekledim. 
(Süngü, 2019: 13-14) 

Firavun ve onun kavmine Allah’a iman etmeleri üzere tebliğe giden Hz. Musa 
hadisesi bilinir. Buna karşın kendisine isyan edilip yalancı, deli ve büyücü ol-
duğuna dair iftiralar atılır. Hz. Musa ve iman edenler ile Firavun ve onu ilah 
kabul eden kavim karşı karşıya gelir. Allah, Musa’ya asasıyla denize vurması-
nı emredip onu ve kendisine inananları kurtarırken, geride kalanları gazaba 
uğratmıştır (Şuara Suresi: 52-60). Buradan yola çıkarak yazarın, taşları gören 
silahları penguene dönüştürmesini ve ailenin Hulusi Kentmen’in alnında 
açılan delikten içeri girip kurtulmasını parodi yoluyla yapılmış bir ironi türü 
bağlamında okuyabiliriz. Bunun ardı sıra gelen İngiltere Kraliçesi ninenin 
Anadolu kadınları gibi konuşurken aza tamah edilmesini söyleyip uşaklarını 
çağırtmasını ayrı bir noktada değerlendirmeyi uygun görüyoruz. Anlaşılacağı 
üzere söylem ve fiiliyat tezattır. O yüzden bunu “durum ironisi” olarak nitele-
yebiliriz. Devamında ise leğen, kibrit ve kırmızı tişört sembolleriyle gerçekliği 
mevcut acı bir olayın parodisi yapılarak gülünçleştirme yöntemine başvurul-
muştur. Yazar, leğen derken kara parçalarını, su derken denizi, kibrit derken 
şişme botları ve kırmızı tişört derken aslında ailesi ve birçok mülteciyle bir-
likte ölüme salınan Aylan bebeği kastetmektedir. Gülünçleştirmeden kastımı-
zın, “acı gülümseme” olduğunu belirtmiş olmakla beraber, bu yöntemle aynı 
zamanda eleştirel ironi türünden istifade edildiğini de düşünebiliriz.

Neticeye yaklaşmışken, öykünün finalinde de ironik söylemler yer almaktadır 
ancak bunların yukarıda verdiğimiz örnekler gibi –bizce- çabuk kavranabilir 
olmaması da ayrı bir ironi türünü doğurmuştur. Anlatıcının, “Annem birleş-
miş milletlerde altı diliyle konuşma kürsüsüne çıkıp bizim ölümsüz aşkımızı 
anlattı. (Dillerinden en birincisini ısırarak kopartmıştı.)” (Süngü, 2019: 15) 
ifadelerine karşılık okuyucunun algılama süresinin uzun olması, anlamın 
muğlak oluşu kapalı ironiden bahsetmemizi sağlamaktadır.

Son olarak, kavranabilir anlam ile kavranamayan anlamın ironiye ve türlere 
dair yorum yapmamızın yolunu açtığını belirtebiliriz. Biraz daha açacak olur-
sak, bir incelemeci tarafından elde edilemeyen anlam, bir başka incelemeci-
nin keşfetmesiyle mevcut ironinin türünün değişebileceğini de gösterir. Bu-
rada altını çizmek istediğimiz esas nokta şudur: İroni, bir zekâ mahsulüdür. 
İroni, ironiyi yapanın zekâsı ve kabiliyetiyle ilintili olduğu gibi ironiye maruz 
kalan muhatabın veya okuyucunun da aynı oranda zeki ve birikimli olması da 
mühimdir. Bir başka ifadeyle ironi, entelektüel bir davranıştır. Tabiri caizse 
ironiyi yapanın dili kılıca dönüşür ancak kurbanını öldürmez; örseler. Tabii 
bu anlaşılırsa. Anlamanın, anlatmaktan güç olduğu bu söz sanatı için Gregory 
Currie’nin; “Bir şeyin ironik olmasının ne olduğunu biliyorum, ama bir şeyin, 
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birinin yaptığı bir şeye göre ironik olmasının ne olduğunu bilmiyorum.” (Cur-
rie, 2009: 70) ifadeleri ne anlatmak istediğimizin güzel bir özetidir. 

Güray Süngü’nün, öykülerinde ironiye başvururken çeşitli söz sanatlarından 
da yararlandığını görüyoruz. Klasik, modern ve postmodern anlatım teknikle-
ri içerisinde ironiyi sağlamak adına genellikle üst kurmaca, metinler arasılık, 
parodi ve ayrıca epigraf yöntemini kullanıyor. Yazar, ironiyi, daha çok eleştirel 
bir tutumla ele alırken, baskın olarak acılı gülümseye hizmet eden ironi türle-
rini esas alıyor. Bu bakımdan, özellikle kurmaca eserlerinde dil ironilerinden 
sık sık istifade ettiği söylenmelidir. Dolayısıyla “Vicdan Sızlar” öyküsü için de 
aynı şeyleri söyleyebiliriz. Süngü’nün ironi hususundaki mahareti, bu kısmı 
atalım diğer birçok metninde ve incelediğimiz öyküde öne çıkan unsur olarak 
belirliyor. 
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