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A Teı1 Linguistics Point of vieıı to the Texts of Short storie§ and Poems which are Taught in the 7th
Grade Turki§h Rook§ in 2005-2(X)6 Education Year in The center of Kİ,s
Abstradi A language i§ a habilual phenomenon for mankind .ınd jt diffeni iıan lrom other crcalurcs. Evcry

nalion has its own languagc. Aksan (20(X):] ]) deflnes a language as a structuİc. which include! elery branch of
scicncc, afi. ıechnolo8y: it is iınpossible to üink humanit} and s€icty withoul ]anguage. Language haLs been the sub

je.t of investigation for centuries, ln each centırry. ]inguistic ii,.iılyses acquiüti Dew dimensions. In thc 2l st ccntury

liİ]guislic investigalions Jre being made in a widc r.rn!]e. one of which is lej(tology. In this fiicle we will iünalyze

some teils from Turkish tcxttxroks of üe 7ü cli§s.
K€y words: Textology. textk)ok. textanalysi!,

l. Giriş
İnszuılıır ıırasınd:ıki iletişimi sağlayan, onlara duygu ve düşüncelefini b tilleriyle payJaşma imkiinı

sunan en gelişmiş araç dildir. Yeryüzündeki her dilin kendine ait bir sistemi ve bu sistemde varlığını sür

dümelerini sağ]ayan kanunlan vardır. "insıın. dil öğıenmeye ve konu§maya hazır bir yetenekle doğar"
(Aktaş, 200l:9). Birey, ilk olarak ailenin yardımıyla da}ıa sonrıılıuı isc okulda aldığı eğitimle dilini geliş
tirmeye çalrşır.

Oku]laıda anadil öğretimi bilindiği gibi Türkçe denlerinde gerçekleştiriliı. Bu derslcrdc kull.ınılan cn

öneınli materyal deN kitaplandır. Ders kitabı, progrırmda yer alan hedeflelle futaİlı konulann işlendiği,

öğencilere bilgi, beceıi ve alışkıuılıklaırın kazandın]dığı temel bir kaynaktf (Dcıninoy, 2ü)4i]). Metin

lcrden oluşan Türkçe ders kitaplaİ, ilk sınıflarda bir, iki cümlelik lesimli okuma parçıılımndaır oluşurken;

ilerleyen sınıfl:rrda yerini masal. tckerleme. öykü. şiir. dgneme, fıka vb. gibi tiirlerden oJuşaı okuma par-

çalanna bırakır. İik öğretim ikinci kademesine ait sınıflalda ağırlıklı olıırak Türkçe ılcnlerinde şiir, anı,

1 Yrd. Doç. Dr.. Kaftaı Üniversitesi
2 Arş. Gör. . Kalkas Üniversitcsi.
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KARS MERKEZ,DE 2005- 2006 EĞiTiM öĞnErİıl YILIN,DA
iı-xöĞnrriu 7. SINIFTA oKuTuLAN TüRKçE DERS

KITAPLARINDA BULUNAN ÖVXÜ Vn Şİİn METiNLERİNE
METINDİLBİLİMSEL BİR BAKIŞ

Hijt a AŞKIN BAII:1 |

Taugiit DEMLR2

özet insaıı ycryüzündcki diğcr varlüklardiın tamamen a},lran. insana has cn temel özelliklerden biri olan di]. bir
millcti millet yapall yapı r\arIından biridif, Aksan (2000.1l) dilc "o, 8eıtk iıısan, gerekse loplumdaİ ayn düşünü

lemeyecek olan bilim. sanat. leknik gibi bülün alanlaİla iIgili bulunal, aynı Zamanda onlan oluşturiuı bir kurumduİ,"

diyerek 0nun ya.samdali ajnemi Vurgu]amaitadır. Yiizy]llar içinde dilbirçok açıdan incclcİıeye tabiitutulmuş. insa-

noğlu kendini diğcr Varlık]iırdıü ayıftn bu olgunun ürcrinde çok tazla düŞünmüŞtüf. Her yüzy,1 berabennde dilsel

çöziimlemelcrc yeni bir boyut k.iziurdünİrlşlır. 2l. yy'da ise dil yinc birçok alanda incelenirken ij/ellikle dilbilimsel

alıtna yönelik çözünlleme yoğunluk ka4nmlşlır. Herlürlü mctin dilbilimselolaral ince]enmiş ve bu da dilbilimin cn

hızlı gelişen dallanndan metindilbilim alanını ortava çlkarmıştır,Türkiye'de dilh bjrebir öSenciye vcnldiği dcrs

Türkçe dersidiı, Bıı dente kullanllan matcryal]cnn başında den kitaplM gelir. BiZ ça]ışmam]zda dilin teme] oiariü
öğretildiği Türkçe ders kitaplannda 7. sınıf düzcyindc gösterilen metinleri 2l. yy'!n çözüm]cme dall.ı,,lndiın metin

diIbilim yönlcriylc clc alacağıZ.

Anahtar §özciikl€r: Metindi]bilim. deı,s kitabı. melin çözümlcmc



öykü gibi yazınsal tüI]crc ait mctinlcre yer verilir. Bu nıetinler biı çok bilimscl dal için incclcmc
alanl oluşturmuştur. Hemen hemen her yönüyle incelemeye tabii tutulan bu metinleri biz metin
dilbilimsel yönleriyle incelmeye çalışacağız. Çalışmamızdıüi amaç dilbilim konusunun aıtık sa-

dece üniveısiteierde değil aynı zamanda bilinçli bir şekilde ilk ve ofia öğretimde de hiç değilse
seçmeli dcrs o]arak vcri]mcsidir,

Uzun bir tarihsel süıeçten geçerek oluşmuş dilseJ çalışmalar Saussure'ün Genel Dilbitim Ders
leri^yle farklı bir bilimscllik özclJiği kazanmış vc "dilbilim" adı altında ycni dilscl kura]lar oülaya

çıkaıaıak kendisine yenj çallşma onamları bulmuştul. Dilbiliınin kcndisine yeni çalı§ma onamı
bulduğu aJanlardan birisi de dilsel ve metinse] alanlarda kullanılan "Metindilbilim'dir".

Aksan, mctindilbiliıni tcrimini ilk oIarak l955 yılında Coseriu'un kuliandığını belirtmiştir.
Metindilbilimi Türkiye'de ise son 15 20 yıld:r gelişme göstermiş ve metin çözümlemenin klasik
yöntemler dışında da yapülabileceğini ispatlamüştır, Türkiye'dc l933 yılınd.ı Rıgıp Hulusi Öz-
dcm'in İstanbul Üniversitesinde dilbilim dersleri vermeye başJamasıyla edebiyat ve dil alanına ka-
tılmışhr, Ragıp Hulusi Özdem'i birçok dilci takip etmiştir. bu dilcilerden bilkaçü Hüseyin Namık
Orkun ve Doğan Aksan'dır (Şcnöz Ayata, 2005:70). Metni .ıraştırma konusu yapan metinbilim
gclcneksel dil bilgisinden ve metin çözümleme biçimlerinden farkJılaşan bir yaklaşımdır- Metin
biliın^ çalışmalannı diğeı bir çok alanJa iş bir]iği içinde yürütür. Bu nedenle. geleneksel içerik çö
zümlemesinden aynlır. Kısacası metinbi]im; cle aldığı mctni nitclik açüsından çiizümlcmeyi amaç-
lar, Metin incclcmcsindeki yöntemlerin gelişmesinde dilbiIim ve yazınsal göstergebilin,ı alanında-
ki çalışmalirıın önemli katkıları olmuştur, Metinbilim. metnin örgütleniş biçimini onun bünyeSin
de yeı alan toplumsal, düşünsel, imgesel ve daha nicc yapıların beliı]cnınesini inceieı vc yazınsal
iletişimin hangi aşamalzırdan geçerek geliştiğini, okur ile yazaı etkileşiminde her birinin konumu
nun ne olduğunu ele alır (Günay.2003:,12 43).

Diğeı bilim dallarında olduğu gibi, metindilbilimindc dc birbirindcn i'arklı anlayışlar, çeşitli in-
celeme yöntcmlcli söz konusudur. Kimi irraştı.macıl,ır. metinlerin iletişimsel boyütunu inceleme-
lerinin odıık noktası yaparken, kimileri de dilbilgise] bağlaldan yola çıkar, Çeşitli metin inceleme
yöntemleri birbirinden değişik de o]sa. tümünün inccleme birimi "metin"dir. Bu incelcmelcrdc
ağırlık, mctin içindc ki tek tek tümceler değil, metnin bütünüdür. Diğer bir deyişle incelenen met-
nin bir bütün olarak yapısı ve işlevi; metni oluşturan öğeler arasındaki bağlal ve ilişkilerdir.

2- Yiintem
Bugüne kadar bu bağlal açıs]ndan hiç inceleümeyen Türkçe ders kitapları tcmcl alınaD ölçür

lel doğrultusunda Dcmircl'in] (l996:l49) dil ve anlatıın özelliği diye adlandııdığı inceleme ala-
nı ve metindilbilim öğe]eri açısrndan ele alınacaktır. DeIs kitaplannda tespit ettiğimiz metinlerii
Melin ftplen ıe Türlcri . Tuıaılılık. ÖnüL Yapılaır. Tümeeleraratı Bugınüı Ögeleri. Ang;ın,Je-
ıim başlıklarına göıe ele alacağız-

3 Bunlar s,raslylail, Biçinrsel görünüm, 2, Bilimse] içerik. 3. Dil ve Anlatıııdır.
Biçim§el görünüm: Biçimsel girrünümü değerlendirmek için ölçütler tahmı geliştirilebilir; ya da M.E.B,

kitap inceleme ile i]gili esas vc usul]erde ycr a]an ö]çüt]er ku]lanılabilir. Bu bölümde biİ kitabln dlş Ve iç
kapaklanyla ön ve arka bölünrlerine ait bilgiler bulunur

Bilim§el içerik: Ders kitablnda yer alan metinler bilimsei açıdan incelenmesi, bilimsel hataliııın olma
ması. programdzüki hedeflcrle tutarlı bilgi vc bccerllerin aktcrllma5ı onemlid]r. Özellikle Türkçe kitaplannda
kullanılan kelime ve cümle yapülıtrü. dilbilgisi kurallan ve dil becerilerinin ge]iştirici alıştlrmalann nilelikleri
bilimsel içerik bağlamünda ele alınıp incelenme]idir. Bu incelcmclerde konu alanı uzmanlirrının görüŞlerine
başvurulması uygun o]abi]ir.
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3. Metin Tipleri ve Türleri
Metin tüIlerj, biı dil topJuluğu içinde yaşayan biıeylcrin iletişim kurmalannı sağlayan metin oluştur-

ma ömekleridir. Di] öğrcnmenin en önemli amacı, iletişim kurmak o]duğuna göre, sözcükler ve dilbilgi,
seJ yapıJarla birlikte metin tiirleri de dil deıslcrinde ele allnmalıdır. Çünkü metin tiİlcri içinde yer aldık
lan dilin konuşulduğu toplumun geçjrdiği tarihsel, kültiiıcl. Sosya] gelişmelerin etkisiyle şekillenmiştir.
Bu nedenle de metin türlerine özgü iizcllikleri bilmek, hem ana dilinde hem de yabııncı dilde iyi kurgu

]anmış metinlel üretmek açısındaı son derece dnemlii.]ir ( Ayata Şeni]Z, 2005:62 ). ilköğTetim ikinci kade-

me öğrenciye metin türlcrinin bütün özellikleriyle verildiği aşıunadır. oğrcnci 6. ve 7,sınıfa kadal isim

olalak yüZeysel öğrendiği metin türlerini bu sınıfta tam anlamıyla öğrenir ve uygular.

Öğrencileı okullarında çok sayıda Iarklı metin ttirleriyle karşılaşmakta, bu mctinlerle ilgili çeşitli ça
lışmalar yaparak. gerek yazln alanlnda gerekse kitle iletişİn açlannda yer alan metinlere nasıl yııİlaşa-

caİlannı öğIenmektedirleı. işte bu noktada mctindilbiljm devreye girebilmektedir. Çünkü yazın eğitimi,
yazın alanında bilgi sahibi olmanın yanında ya.zınsal metinlerin kurgulanış biçimleri ve mctin tiiılcri hak

lannda bilgi süibi olmayı gerektirir. Bundan dolayı, birçok den planında metindilbilimsel temele daya-

lı metin çözümlemelcri ycr alır (Ayata Şenöz. 2005:60).

İnceleme kitabımız olaı ilkögretim 7. sınıf Türkc ders kitabında tespit ettiğimiz metin türleri ve sa-

yüları aşağda tablo şeklinde verilmişıir:

METiN Tt]Rü METiN sAYIsl
ŞiiR ll
HiKAYE (öYKo 3

DEMME ]
ANI (HATIRA) 2

MAKALE 2

GEZiYAZIsl 2

RoMAN 2

DüŞüNCEYAZISI 2

MEKTUP ]

söYLEŞi l
Gtr\ı-üK l
FABL 1

FIKRA l
BiYoGRAFi l
GÖLGEOYUNU l

GAZE]EHABERİ 1

TiYATRo l

ATASöZÜ VE DEYİM l,ETNi 1

Bildirimize kitapta bu]unan metin tiirlerinden iki hikiye, iki şiir, bir mekfup ve bir söyleşi metni ıı]-

dık. Söz konusu metinlerde metindilbilimse] öğelelin yoğun olank ku]lanılmasü bu metinleri seçmemi-

zin temel s€bebidir. inceleme metinlerimiz sunlardır:

Beni Dinleyin - Mektu/

,1Mektup: Birbirinden uzakta olan insao]ann duygu. düşünce, özlem. dilek ve isteklerini anlatmzık için
karştlüklı yazdıklan yazllara denir. Mektup, her insanın yaşamı boyunca zaman zaman başvuıduğu bir yazı
türü ve haber]eşme yöntemidir(Doğruel ve diğer]eri: 2005, l4)
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DostlukDcrkcn Siivlcşi5
Arkadaşım Hikiye6
Haşmct Gülkokan Hikiyc
Kara Toprak Halk Şiiri]
Gamlanııa Giinül Halk Şiiri

,l. Tutarbİk
Metindeki an]amsal, mantıksal uyum yani bütünlüktüI. Mctin içinde kullanılan kelimelerin birbiriy,

lc alakalı vc bütiinlük içinde olması futarlılığln temel hareket noktalanndaı biridir. Bu doğrulfuda belif-
lediğimiz metindeki tutarlı]ık unsurlannı ele ala]ım.

Tutarlılık ilk bakışta ınctnin yüzeyindcn algılıuııunaz. bcllibiryoıım siiıoci gcrcktirir. Bu yorumu ya-

pacak kişinin "kaım.ışık birbeliniler ağına dayaıarak. sahip olduğu dilseI. söylemselve ansiklopedik bil-

8ilel bütiinlüğiinü harekete geçim,ıesi" gerekmektedir (onuüsa]. 2(x)3).Metinlerde tespit edilen futarlılık
unsurlanna bakılacak olununaı

"Oyunda, arkadaşlıkta ve uğüşlanmda özgürlük t uılyün. Beni her yerde. her zamıuı koruyup kolla-
mayın" (s. l3). (Beni Dinleyin Atalay Yöİükoğlu)

"öZgürlük" Ve "koü!yup. kol]amaüna'' a.ixjında bir utarlılık oluştuırllmaya çalışülmıştür,
"Bana güvcndiğinizi belli edin. Beni destekleyin; hiç değilse çabamı övün" (s. 13). (Beni Dinleyin -

Atala}, Yörükoğlu)
"güven". "destek" ve "övmck" ii'adeleriylc çıxuğun bıcklcntilcıi arasında tutarlülük oluşturulmuştur
"Kişi. kendini bildiğinden bu yaJıa dostluğu öteki duygulafından üsttin tutmuşfui' (s. l8). . . Dostunu

dünyanrn en gülenjlir. en inanı]ır kişisi bellemiş (S. i 8) (Dostluk Derken oktay Akbal)
"üstün tutmuş" ve "en güvenilir. en inırnılıi' irrasında tutaflılık oluştuIulmuştı.ır
"Benim bahsettiğim dostlukta nıhla. biöirine o kadar derin bir uyum]a kanşmış ve kaynaşmış ki on

lan birleştiren dikişi silip süpüımüş ve iıütük bulanı:u olmuşlıtrdıi' (s. l8) (Dostluk Derkcn - oktay Ak-
bat)

"derin bir uyumla kanşmış ve kaynaşmış" ve "silip süpürmüş Ve afuk bulamaz olmuş" kul]anımlan
ara5ında tutarlılık oluşturulmuştur,

"okulltırın İıtil olmasıyla birlikte. çocukluğun ateşli hastalık]anndan kızamığa yaka]anmtştım. Yü
Zümde küZıl b€nekler.,. Ateşim yükseldi. iştahım kcsildi" (s. 52) (Arkadaşım - Erol Hızıucı)

"kızamık" ile "kızıl beneklei', "ateş yükselmesi" ve "iştalı kesilmesi" aıasında tutarhlık sağlaımışır.
"sağlrğıma tümüy]e kavuşabilmem için ınutJaka cvdcn çıkmam gercktiğini düşünen annem ve ba

bam beni bir güzel hazırladılar.Onlar bcni kapıda bekleyedurunlıır, ilk kez Kızırmık'ı kafesten çıkirrdım"
(s. 53). (Aıkadaşım Erol Hızarcı)

"sağlığa kavuşma" ile "kuşun kai'eston çükırrılmıısf' ıırirsında özgürlüğünü kavuşma bağlıımında bir
tutarlülık oluşturulmuştul.

5 söyleşi: Herhangi bir konuyu. konuşmay! andürür biçimde. içten ve doğal bif anlatımla ele alan düşünce
yazılarına dcnir(DoğrueI ve diğcrleri: 2005.19)

6 Hik5ye: insan hayaında oian ya da olması ihtimali bulunan. olacal kanısı uyandıran olaylan bclıi bir
hacim içinde anlatan yazılara öykü denir. Öykülerde çok t,.üzla beılmleme }JpllmJmirila. kiŞi sayısı. mekan
vc zaman oldukça s]nlrlı tutulmaktadır (Toparlı ve diğerleri,2ü)0: 220)

i Haık Şiiİi: }lalkın içiİde yetişen, halk]n dilini kullanan. kendj insanınln duygu ve düşüncelerini,
anlayışl.ınnı söyledikleri şiirlcrdc clc alan şairlcrin söyledikleri şiirlere denir (Doğrue] ve diğerleri, 2005:2:] ).

236



"Pıua kıt, gcçim dc dar isc dc cvdckiler yoklan anlamazlar (s, 84).... Araştırıp ucuzunu bulmadükça

dükkanlarda çene çalmadıkça çantı dolnıız!" (s. 8,1). (Haşmet Gülkokan Memduh Şevkef Esendııl)
"para kıt. geçiın dal' Ve "ucuzunu bulmak" ifadeleri arasında çağrışım kuü,ıılarak tutallılık oluşturul

muştı.ır.

"Dost dost diye nicesiıre sarıldım.
Benim sadık yııriıı kıua topr.ıl(tır." (s. 56) (Kiua Topnk Aşık Veysel Şattroğlu)
"dost" ve "Sadık yar" ifadeleri birbiri1,1e ilişkilendirilerek tutarlülık ()luşturulmuştul.

"Beyhude dolıuıdım. boşı yorulduıı" (s. 56) (Kara Topnk Aşık Veysel Şalroğlu)
"beyhude" ve "boş" ifadeleri arasında tutarlılık oluşturulmuştur
"Bir çekirdek verdim. diirt bosıan verdi," (s, 56) (Kala Toprak Aşrk Veysel Şatımğlu)
"çekirdek" ve "bostaı" ifadeleri ara_sında tı.ıtıırlılık oluşturulnıaya çalışülmıştır,

şcklindc Süra]anabiliı.

5. Örtiik yapılar
Hcr dilin kendi kullanın olanaklaıından kaynak]anan özel duıumlıırı vıırdır. Bu duruırrlar yoluyla

bir bilgi açık olarak alıcıya aktanlabileceği gibj, örtük olarak ijnvarsayımsal ya da sezdirimsel olarak da
aktarıiabilir, Öfiüklcşmc. dolaylı ya da dolaysız yoldan ulaşılabilecek bilgiler için kullanıiır. Bir sijzcc-

de, paragıafta, bazr bi)giler açık olarak verilmez. bazı bilgiler vcrilse de gizli bir biçirnde sözcede bulu
nur. Bu durumlarda kültürel ijılüklüktcn de söz edilebilir. Bir topluınsal grup ya da düşüncc akımının
tek bir sözcük ya da kavrama indirgenebildiği yıuı anlaınsal kullanıma küLürel örtüklük denif(Günay,

2003:70)

Yıuınsal metinleı ıüıcıya bir şeyi esinleme, onda bir şeyi çağnltırma gücüne sahiptir. Ancıık yıuınsal
metinicrde bildirinin tüm yanlan çok açık ve kesin bir biçimde orLıya konmız. Aktarılan biidirinin beliI
li kısımlıırının okuyucu tarafındıuı doldurulııası gercklidir, Bu doldumıa bir yanıyla okuyucunun dıüa
önceden getirdiği bilgi binkimi, ansiklopedik bilgi. diğer okumaltırla kazandığı deneyimler]e olacaiır.
Yani çıkarsaına, ijılüklük, üstkural. ijnvarsayım. sezdirim gibi durumlıırdır.

Günay (2003). örtiik yapılaın metin içerisinde iki şckilde görüldüğünü ifade etmektedir. Bunlar: ön-

vanayım (çtkanm) Ve sezdirimdir,
5.1. Önvarsayun (Çüanm)
Önvaısayılılar, kullaıım bağlamındıuı çıkıutılabilecck bazı önük bilgileri belinır. Önırrıl ım. kimi

zaman çıkanm olarak da ifade ediJmektedir. Çıkanm. Önermeler.lcn hJrckct cdcrek bir sonuca vanıaya
denir. Çtkarsama. en başta bir akıl yürütme işidir. Metin içindc açık olarak belinilen bir bi]giden ya da

okurun kültürcl vc ansikJopcdik olarak bildiği vanayılan bir bilgiden yola çıkıuıü, siiylcnmemiş yeni bir
bilgiyi çıkarma işidiı. Yazar, okuyucusunun süip olduğunu varsaydığı bllgiler için ayrınlya girmez. Bu
bilgiler. gerektiğinde kullanılmak üzere okuyucunun bcllcğinde bulunan bilgilerdil.

Bağlam özellikleri vc konuşucu,dinleyici ilişkisi. önvanıayımlıırın oluşmasında önen]]i o]an etkenler

dir. Bunlann yaıı sıra, dilsel birimler de önvııısayımların oluşumunda oldukça önemlidir. Yani, kimi söz-

cük]erin sözcelerin önvaısayımlaı,ını belirleme güçleri bulunmııktadır.
Metinlerde tespit edilen önv.ırsayım (çık.ırüm)lar:

"Davranışlaİmtn sonuçlannı kendim görürsem. dıüa iyi öğrenirim" (s, l3), (Beni Dinleyin Ata-

lay Yiirükoğlu)

Çocuğun davranışlannın sonuçlaı aıne-baba söylcrse çıruk bu sonucu dikkate almıu ve doğru dav-

ranışı kazanamıu.
"Küçük yantlgılaıml büyük suçmuş gibi başüma kakmayın. Bana yanılma payı bırakın"(s. l3) (Beni

Dinlcyin - Atalay Yöıükoğlu)
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Herkes ufak tefek haİ ar yapıu, anne babanın çrcuğun hatalarınü büyütmesi onun kendine olan gü

venini Sa$ar,
"Açıklıunıılıırınız kısa ve iizlü tılsun (s. l3). (Beni Dinlcyin Atalay Yörükoğlu)

Çocuğun sorulanna pntik. açtk. kısa yanltlar verilmelidir. Uzun çevaplıır çıruğu sıkıu vc iiğrenmc-
yc cngcl olur.

"Dostluklar azalıyor çağımızda (s. l9) (Dostluk Deİken - oktıy Akbal)
Eskiden dostluk da}ıa yoğun yaşanırdt ve daha çok değer görürdü. Bugün bu his azalmıştır.
"Dostluk dostluk diye kendinizi aldatmışsınız yıllardır| Boş yere..."(s. l9) (Dostluk Deıken - Ok-

tay A-kbal)

Yıllıırdır dostluk tam aılamıyla yaşıuımamış insania, kendilerini yalaıcı dostluklıırla kırndııınışliirıdır.
"Çünkü arkad4lanmla gercğinden lazla yakın olduğum için bana da bulaşmıştr" (s, 52) (Arkada

şüm - Erol HlzarcI)
Kızeunık bulaşıcı bir hasıılıkı. Okuldıın birinin kızırmığı ona fızla yakın olmırıı ncdcniyle kalrraına

na bulaşmıştır.
"Üstelik laıklı farklı ijtüyor. bir ötüşü sonuna kadar götürebiliyordu artrk" (S. 53) (Arkadaşım Erol

Hızıırcı)
Kaıarya ilk geldiğinde çok ötmüyor ötse de bunu yannl bırakıyordu.
"Onu son görüşüün olmadığünı bile bilc cscnlcdim" (s. 53), (Arkaddşım Erol Hızarc'
Çocuk kiuıaryayı pncçreden bıri]kmıştır ama kuş 8e.i dönmüştür.
"Hangidağda kun öldü!" (S.85.) (Ha§met Gülkokan Memduh Şevket Esendal)

Siüatatçü, gencl itibaıiyle ciğcri Haşmet'e verirkcn onu beklctir. hırzır dcğil der. Bu kez ciğeri zama

nında verince Haşmet şaşırm]ştır.
"Ya]nüZ şunu da söyleyeyim kibunlarbiraz daha kuı,uNa köpek kovalamakul ba5ka bir işe yaramaz"

(s. 85) (Haşmct Gülkokan - Mcmduh Şcvkct Esendal)

Ponaiallar çok pahalıdır. Bu ne.denIe kimse onlan almaz ve kimse almadığındıuı portııkııllıınn içle-
.indeki sulal çekilmiş ve kuı,umuşturlal

"Dost dost diyc niccsinc sanldüm.

Benim sadık yarim kara topfakttr." (s. 56l (KaJa Topraİ Aşık ve) \el ŞJtlroglu)
Hayatıa birçok kişiye dost diyerek güVenil. sığınınz aüna bize tek velasızlık yapmayan, gerçek dost

hayatımızı sürdümemize. besin sağlamıunıza yiırdımcı olüı topraktır.
"Beyhud( dol.ndlm. bo)d )onıldum" l..5bı,Kıa fopıak Aşık\cl.el Ş.ı
insanlar doğumlanndan ölümlerine kadar hayatın içinde onun sürüklediği yere gider, onu kazaıma}

için çaba sıırf edeıler. Veysel'e göre hayatta keılabilmek için verilen bu çaba boşunadır.
"Bir çekirdek verdim, dön bostan verdı." |ı, 5ö) (KarJ Toprat Aşık Vel ıel Ş.)
Toprağa ckilcn az miktirrda tohum. hasat zamanı tirrliıliuca ürün vcrir.
"Ağlayanlar bir 8ün güler." G. 22.i (Gamlanma Gönü] Kaİacaoğlan)
Zor zamanlar sürek]i o şekilde kalmaz, mutlaka daha iyi zamanlara bil geçiş olacaktır, "her karanlık

gocenin bir aydınlık sabüı vıırdf'lıkri çıkıırsama yapılmaya çallştlmıştır.
"Yiğit, yiğide yad olmaz." (s. 22) (Gamlanma Gönül Karacaoğlan)
Bi$irini seven insanlar birbirleriyle küssc, konuşmilsalar da birbirinc asla düşman olın&,lar liki bir

mısra ile verilmeye çalışılmıştır.
5.2. Seziirim
Bir bağlıuı ya da sözceleme durumunda verilen bilgilerden çıkıırım yoluyla ulaşılabilocek bir bilgiyi

belirtir. Seziirimler tiimcenin var olan yapısı içinde anlamsal ya da mantıksa] akıl yü tme ile kazanıla-
cıık ck bilgileri içerir. Anlıi açısından her şeyi yüzeysel yapıda belirtmemek için yaızıır çoğunlukla bazı
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Sağlıktır hcr şcyin başı." (s. 22) (Gamlııma GönüI - Kııacaoğlan)
Borç için kaygılanmi* insırnı yıpratıp ra}ıatsız eder. Hıılbuki sağlık her işin başıdır. Bu duruma sez-

dirim yaPılmıştır-
"Gamlanma gönül. gamlanma" (s.22) (Gamlanma Gönül Karacaoğlan)
Bu mısra hef dörtlükte tekraİlanarak okuyucuya hayatın üzülmeye değmediği sezdirilmeye çaJışıJ

mışt]r.

6. Tiimcelerarasl Bğntı Öğeleri
Anlatıiardaki cümlclcr fıırklı biçimlerde birbirleriylc ilişki içcrisindcdirlcr. Bu ilişkili olma biçiınleri

değişik şkillerde ka4ımıza çıkabilir, Birleşik bir cümle, sıralı cümle veya bağınılı cümlelerde olabjlir.
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şeyleıi sezdirir. Bir dunımu, olayı doğrudan değil de, dolayJı yollardaı söyleyen yazar sözcükleri tutum

lu kullanmış olabilir (Günay, 2003:70).

Sezdirim. yızıır lirafından yapılan bir dil kullanma becerisidir, Vericinin metinde açık olarak beliü1

mediği, ama dolay]ı olarak çıkirnlmasını istediği biigilcıi kapsar, Sczdirim kavramı, kısaca belirtecek
olurseık. dil kullanıcılannın gerçekte söylediklerj şeylerden daha fazlas:nı anlatabilmeleriyle ilgiJidir,

Dikkatli bir okuı,un gözünden kaçnıayacak sezdirimier, gcrek çiizümlemede gefekse yorumlamada

önemli ipuçlaı olaral işlev görürler. Konuşan kişinin niyetinin sezilmesi. alıcının belli bil çıkanmda bu-
lunmasüna olanak vcrir, Bir bildiıinin ilenikleıi ile söylenenler her zaman çırkışmıu ya da yaziri]n ortaya

koyduğu sczdirimin okuvucu tarrfınd.ıJr doğru aılaşılmama durumu da olabilir. Aktanlıuı bildiri ile söy

lenenlerden daha faziasını öğrenmek olixjıdır (Günay,2003:7l),

Metinlerdc t9spit cdilen sezdiıimler:
"Kamın yardım kazmayünan belinen
YüZüür yııltım hmağlnan elinen
Yinc bcni kuşılı,Jı gü|lnen." ı.. 5öı ı Kıa'l opıı[ A;lk \ e}.el ŞJülro!luı
Bu nısralarda topıak kişilcştirilerek teşhis sıuıatı yapülmıştır. Toprağı işlemek için insıuılıırın yaptığı

etkinliklerin onun canın] acıttığı ama "Sadık bir YaI' oiarak nitelendirilen toprağın yine de güllcr aç!ırak

insanı kaşıladığı tısvir edilmiştir-
"Gün lelır Vcy.e|'ı bufrını ha:ar,",., 5b) ü Kara Tupnt A>ık Veltcl Ş ı

Heı insan gibi Vcysei de bir gün ölecektir ve mezııra gömülecektir. Mezara gömülme "toprağın ki

şiyi bağnna basması" şeklinde bir kşileştiıme sanaıyla sevimli kılınmaya ça]ışı]mıştıI.
"Berum .adık ) uim ktırı ı,,pralıır." ı.. 5r,, ı Kıra Toprul - Alık Vel.el Ş. ı

Şiirin asıl temısı bu mısrada verilmiştir. "Topraktan ge]dik toprağa gideıeğiz" ifadesinin özü mısra,
ya saklaımışır ve iki zaman arasında sadcce hayal teli§esiyle kinli zaman Sadük olünayan insanlirr vardıı
göIüşü hakim giisterilmiştir. Mısra her dörtlükte tek.arl.0aral okuyucuya sadıılrAt davrırnışı kivındlıl
mayı çalrşılmıştır.

"Sular hendeğine dolar." (s, 22) (Gaınlıınına Gönül Kiıracaoğlan)
"Her iş olması gcrcktiği şekilde olur. olayIara istediğin yönü sen verenıezsin bu kaderin tecellisidiı"

düşüncesi okuyucuya kazandınlmaya çalışı]mıştır,
"Yiğit yiğidin yoldaşı.

At yiğidin öz kardaşı," (s. 22) (Gamlanma (iönül K.ıracaoğl.uı)
Eski Türklerde at son derece önemlidil ve ona çok değer verilir. Adeta yolda§ olarak görülür, Bu du

nıma bir gönderimde bu]unulmuş vc "yoldi\". "kardaş" ve "at" söZcükleri arasünda bil bütünlük oluştu-

ı,ı]laı"k Se,adirim yapıimüştır.
"Bin kaygı biı borç füen,ıez.
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Metindeki birleşik ve kıırmaşık cüınlc yapılannın incelenmesi çözümleme yapacak olan kişi için önem-

lidiı. Bu yapılıu, okuyucuyu yazar tarafındirn farklı biçinılcrdc ycrleştiri]miş düşünce ve davraniş biçiın
lerinin oluşturduğu dizgelere giitürüI. Aynca sınlı cümle]er arasındaki bağüntı biçimleri yazann olaylıırı
dcğcrlcndime biçimini de göstermesi açlsındıın önemlidir.

İki ya da düa fazla sözcükscl yerdeş]ik arasında ilişki kuraı diJscl göstergelere bağıntılayıuı denir,

Bu öğclere Tiirkçede şu ömekleri verebiliriz (Günay, 2(X)3: 85).

6.1. KarşıtLk:
"ama yinc dc. ama, ayn olarak. böyle olmakla beraber. kiylc olmakJa birlikte. buna kıuşıJık, buna

kaşın. bununla bcrabeI. bununla birlikte, -diği halde, -e aykırı olarak, e zı1olaral. fakat. halbuki, in ler

sine. -ise de. ne var ki. oysa ki, oysa. sine rağmen, tam teısine. tenjinc. ya]nızca. , . bile, yine de" ifade-

ieri cümle içerisinde ka§ltlık unsuru oliırak incelcnirlcr,
"Beni yeaneklerimin üstündeki işlere zoılamayın. Ama başıuııbilcceğinı işleli yapmamı bekleyin"

(s. l3), (Beni Dinleyin Atala), Yijrükoğlu)
"Sizin çocuğunuz olsam da sizden ayn bir kişilik geliştiriyoruni' (s, l3) ). (Beni Dinleyin Atalay

Yörükoğ]u)
"da" bağlacı tümceye "bile" almıunı katıuıık "bunun yanı sıra" ifadesini kaşılırmıık üzcre kullan:l

müştır.

"Çoğu kez düş kıııklığına uğraınışsa da gene de dostluk sürüp ge]miş bu güne dek'' (s. ]8) (Dostluk

Derken Oktay Akbal)
"da" bağlacı "buna rağmen" anlamıyla kullanılmışhı.
"Var. ufak tefek şeyler var tabii aİla en ijnemlisi. yaşama. eş bir ıuılam vcrmemiz" (s, ]8) (Doİluk

Derken oktay Akbal)
"Para kıt, geçim de dar ise de evdekiler yoktauı anlamıular" (s. 84.) (Haşmet Gülkokdn - Mcünduh

Şevket Esendal)
"Ver ya, ver ama ne bileyim. bizim kcseyc uyar mıl" (s. 85) (Haşmet Gülkokan - Mcmduh Şevket

Esendal)
6.2. Amaç:
"amacıy]a, için, -sin diye, -mesi için" öğclcriyle incelenirler,
"Küçü çıkarlar, geçjci amaçlar için bozuk para 8ibi harcamayın'' (s. l9). (Dostluk Derken oktay

Akbal]
"OnJar için tehJikeliydim şnıdi" (s. 52), (fukadaşım Erol Hızarcr)
"Bana arkadailık etmesi için odama biı kııarya getirildi" (s, 52), (fukadaşlm Erol Hızıırcı)
"Şimdilik hoşça kal da poılakallal için başka gün konuşuruz" (s. 85) (Haşmct Gü]kokan Memduh

Şevket Esendal)

6J. Sebep:
"zira. çünkü, mademki, gerçektcn. doğüu, öyle. gelçekten de, gerçi" kelimeleriyle cümie içerisinde

sebep bildirmeye yardımcı olur.
"Yaramazlıklanm için beni kötii bir çocukmuşum gibi yıırgılamayın'' (s. 13). (Beni Dinleyin - Ata-

lay Yörükoğlu)
"Çünkü arkad4lanmla gereğinden fazla yııkın olduğum için bana da bulaşmıştt" (s- 52) (Arkadi\üm

- Erol Hızaırcı)
"Babam kızamık geçirip geçirmcdiğini hatürlamadığı için uzak duruyordu benden" (s. 52) (fukada

şın - Erol Hızarcı)
6.ıl. Katkı/ Sürerlilik:
Cümlc içelisinde devam eden ya da etmekte olıuı işlemler için kullanılıI. "ardından, aynca, az iincc,
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bir zrunıuılaır, biraz önce, bugün, bundaı başka da. bundım başka, bununla bir]ikte, daha sonra, düası. -

den önce. dün, eskidcn. her şeyden önce, ilkin, ıneden önce. nihayet, ondan sonra, oysa ki, oysa, önce.
öte yandan, -sinden önce, sonrı. sonuç olıırak. sonunda, şirndi. üstelik. vaitiyle, ve. yann" gibi dilscl tJğe-
lerle inceleme alanına girer.

"Siziçok bunaltsam bile soğukkıuılılığınızı yitirmeyin" (s. l4). (Beni Dinleyin Ata]ay Yörükoğlu)
"bile" bağlacı "dahi" .ıılamıyla kullanü]arak "sabretme boyutunu" göstermck için kullanllmıştlr.
"Tanıdık]irrındiin bid üst gclirse konuşmak, söyleşmek, dedikirlu etmek de vaıl" (s, 8,1) (Haşmet

Gülkokan - Memduh Şcvket Esendal)
6.5. Zaman:
Cüınle içerisinde zaman belirten ifadelerdi ve "aincc, sonra. diüra sonra. sonunda, nihayet" gibi ba

ğıntrlayan öğe]erlc inceleni..
"Bana halsıziık ettiğinizi anlayınca açıklamaktan çckinmeyin" (s, J4) (Beni Dinlcyin - Atalay Yö

rükoğlu)
"Çoğu kez düş kınkltğına uğnmlşsa da gcnc dc dostluk sürüp gelmiş bu günc dck" (s. 1 8) (Dostluk

Derken oktay Akbıl)
"Dostluklaı azalıyor çağümvda" (s. 19) (Dostluk Derken - oktay Akbal)
"Okullaıın tatil olmasıyla birlikte, çtrukluğun ateşJi hastalık]anndan kızamığa yakalanmıştüm" (s.

_52) (Arkadaşım Erol Hızıırcı)
"Annem ara sıra gelip ba5 ucumda oturuyor. ateşime bakryordu'' (s. 52) (Arkada§tm Erol Hıziırcı)
"Ba7en. elinde gazctcsiyle gelip yatağıma uzi* köşeye yerleştirdiği ko]tuğuna oturuyor, gazetesini

okuyordu" (s.52) (Arkadaşım Eıol Hızıırcı)
"İş saati bitip de kalcminden çıkınca doğıu Şi*ir'in fırınına gidip ekmeğini alır. evin yolunu tutai'

(S, 84) (Haşnet Gülkokan Memduh Şcvket Esendal)
"Gülkokan gün olur ki cvine § ar karard*tan, §ıklar yandıktan, geceden de biraz geçtikten

sorıra varabilir" (s. 85) (Haşmet Gülkokan - Mcınduh Şevket Esendal)
6.6. Birük:
Tüıncelcr.ırası bağıntı öğelcrinden "birlik" berabellik iilde edcrek "ve, hem... hem (de), nc...ne" gi

bi kelimelerle cümle içcrisinde metindilbilim incclcmc alanına girer.
"Bütün duygu Ve düşüncelerinri dilc getirebilseydim. size şunlan söylcmek isterdim. Sürekli bir bü-

yümc ve değişme içindeyim" (s. ]3)..,. "Beni tanınaya ve ırnlıımaya çalışın" (s. 13) (Bcni Dinleyin
Atalay Yörükoğlu)

"Yarınlıua da kalıp gidccck" (s_ l8) (Dostluk Derken oktay Akbal)
''Benirn ba}tsettiğim dostlukla ruhlar birbirine o kadar derin bir uyumla karışmış ve kaynaşmış ki on

]an birleştiren dikişi silip süpü.müş vc artık bulamaz oJmuşlardır" (s. l8) (Dostluk Derken oktay Aİ-
bal)

"sağlığrma tümüyle kavuşabilmem için mutlııka evden çlkmam gerektiğini düşünen annem ve ba
bam beni bir güzel hazırladıJar" (s, 53) (Arkadaşlm Erol Hızarc'

"Bense atlatacaksın diyc "bu ne yüzsüZlük. ne kepaze]iktt a şekerim!" diyecektim" (s. 85) (Haşmet
Gülkokan Memduh Şevket Esendal)

Tümceler arası bağıntt öğelcri, gerek sözcükler arası ilişkiyi belirlemede gerekse metnin konusunu
oluşfurai kavramlann tcspitinde önemli bir yere süiptir. Bağlntı öğeleri metindeki tutarlülüğı ve bütiinlü

ğü sağlamada siizcükler, cünieler ya da metni oluşfuran paragıaflar aıasında geçişleri sağlar.

7. Artgönderimler
Hğ metinde cüm]eler ilişki açısından bağlanırken farklı fıırklı öğelerden faydalanılır Önecli ve son-
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rakicümle birbiriyle etJ<ileşim vc anlamsal bütünlük içindedir. Bu ilişki kurulurkcn zamir. sıfat, cdat, bağ

laç vb, öğelerin yardımına başvurulur, Metin içerisindeki bu öğeler şüphcsiz rnetindilbilimin de incelemc

alanına tabiidir. Metindilbilimsel bu öğelerin başında adıllar gelir. AdılJann metin içinde kullanümı gön-

derimlerie olur. Bu doğıulfuda an8ijnderimin tanımına bakallm;

"Bir mctindeki bütiinlük içinde, daha önce ve düa sonra ayırı söZcük. izlek. kavram ya da düşünce

aynı biçimde ya dı liırklı biçimde ycniden ku]laıılabilir. Bu tür yapılar bağlamsal bir duıırmu ilgilendirir

ve sralı tümcelerde dil ekonomisl adına yapılır." (Günay.2000: 6l)
Yukandali tanımdan da anlaşlldığı 8ibi bu trir yapllar bağlamsal bir durumu ilgilendirir.Tümce içe-

ıisinde aynı sözcüğü tekrirr tcka. söyleyerek okuyucuyu sıkmamak için bu sözcükler; farklı, yeni keli

meler]e ifade cdilir ve tx'yle.e tckral önlenir. Yani genel metin içinde bir şey önce söylenir. sonra aynı

şcye gönderimde bulunulur,

Art gönderim on şekilde ka4ımıza çıkmıtktadır,8 Biz çalışmamızda deni kitabında yaptığımız aı.aştır

nra doğrulfusunda yoğun o]arak ku]lanılart afigönderim türlerine burada geniş olarak yer verirken kulla-

nılmayanlan da isim olarak değinmeye ça]ışacağrZ.
7.1. Adrl Kırllanımı ile Artgönderim
Öncebirad kullanılıı, düa sonıa ilgiliadın yerine adılkulianı]ır. Bu artgönderim çeşidiİnceleme me-

tinlerimizde yoğun olarak kullanılmıştır
Metinlerdc tespit edilen adıila yapılan ajtgönderimler:

"Sevgili anneciğm, babacığm. Bütün duygu ve düşüııce]erimi dile getirebilseydim. size şunlıııı
söylemck isteldim" (s. l3). (Beni Dinleyin - Atalay Yörükoğlu )

"Benim bahsettiğim dostlukta ruhlar birbirine o kadar derin bir uyumla kanşmış vc kaynaşmış ki on-

lan birle§tiren dikişi silip süpü.müş ve iulık bulamaz olmuşlardır"
(s. l8). (Dostluk Derken oktay Albal)
"Arkadaşlanmın benimle görüşmesine, yanıma gelmele.inc izin verilmiyordu, Onlar için tehlike

Jiydim şimdi" (s.52). (Arkadaşım Erol Hızarcı)
"Sağlığıma tiimüylc kavuşabilmem için mutlaka evden çıkmanl gerektiğini düşünen ıuınem ve ba-

bam beni bir güııel hazırladı lıır. Onlarbenikapıda bck]eyedursunlar, ilk kez Kızamık'ü kafesten çıkırrdım"
(s, 53). (Arkadaşım ErolH,zircı)

"ihsan Bey gülüm, çavalyeleri boşaltmışsın | (S, 85), . ., Bilen olmalı da pjşirmcli de Ha§met dc yeme

li de sen de kaşısına geçip Seyretmc]isin" (s. 85). (Haşmct Gülkokaı - Mcmduh Şevket Esendal)

"Haşmet Bey yanınd*i dükkanın önünde durup kalfaya(s. 85). ..Ben sana demedim mi?" (s. 85)

(Haşmet Gülkokaı - Memduh Şevket Esend.ıl)

8 sözcüksel Artgönd€rim: An]atım bir sözcük ya da sözcük 8ıubu ile verilir. daha sonra bu sözcük farkll

biçimde yinclcnir. Burada aynl kavram ya da sajlcüğün eş anlanrlü5ı ya da üst anlamllst aynı dilsel yapl içindc

bir yine]eme söz konusudur.
Belirteçle Yapıtan Artgönderim: Art 8önde.imlerc belirteç yardlmı i]e de yapülabilir. Burada metnin

baŞında söy]cncn bir yer adı. zaman ifadesi vb, düa sonra belirteçlcr yardıııyla ifadc cdilmekte vc ilk
kavram tckrzır ifade edilmeyip, belirteçle ifade cdilmektedir.

Göst€rilenin Yinelenmesi otarak Artgönderim: Bir söylcmde ay,]l sözcük düa sonra gösteren olarak

yinelenir.

Çağrışımsal Artgönderim: Çağnşımsal ilişkilcndirme, söZcükscl iırt gönderime bağlı olarak yapılır.

Ortak Göndergesi Olan Artgönderim: Farklı an]atımlar aynü göndergc ile ilgiliyse. ilişkilendirme

ortak göndergeye bağlı olarak yapı]ır.

Önvarsayıınsal Artgönderimi Bu tam o]araİ bir aıl göndenm dcğil, önvarsayım ya da çıkanm olarıü
vardır. Ayrüntülı bilgi için bkz. Günay (2000: 6I)
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"Bu sırada Haşmet'in onırduğu evin büçc kapısı açıldı. iki erkek çrcuk koşup babıı]ıırına san]dılar
(s. 86).,..,Aınıuıın şuniara bakın!" (s. 86) (Haşmet Gülkokiın Memduh Şevket Esendal)

"Çcıcuklardan sonra Hışmet'in karısı geldi (s, 86). ...Kul olsun sana Ha§ınet! Tannm övmüş yarar
mış|" (s,86) (H4met Gülkokan Mcmduh Şevket Esendal)

Bu iırtgönderim özelliği itib:ıriyle zamirler kullanılarak tekil isimleri tekil zamirler, çoğui isim|eri de

çoğuI zamirler ka§ılamlştır.

7.2. Giindergenin Yinelenmesi Olarak Artgönderim
Aynı gijndereni b€lilten l'arklı diisel birimlerin kullanılınası da bir aft gönderimdir.
Metin]erde tespit edilen göndergenin yinelenmesiyle yaprlan aülgöndcrimler:

"Do§tluk!... Güz€l bil sözcük. Neler söylenmemiş, nelcr yızılmamış bu konuda..." (s. l3)(Dostluk
Derken Oktay Akbal)

"Dünyayı seninle serınişim ey dosl" Tek bir mısrada dostluğun taşıdığı engin anliim ne 8üzel be
liütilıniş|" (s. ]3). (Dostluk Derken oktay Akbal)

"okullann tatil olmasıyla birlikte, çmukluğun ateşli hastalıklarından kEamığa yakaianmıştım" (s,

l8)..,,.. "Babama kalırsa, bu haştalık bana bir den olmııJıydl' (s. l8) (AIkad4ım - Erol Hızarcı)
"Bana aİkada§lık etmesi için odama bir kanarya getirildi (s, l8).,..Konuğumun adını "Kızamık"

koyduın." (Arkadaşım ErolHız:ırcı)
"Haşmet Bey yürür, karşıki sıraya geçip. balıkçıya: İhsan Bey giiliim, çavalyeleri boşaltmışsın|" (s.

85) (Haşmet Gİlkokan Memduh Şevket Esendiıl)
'tsay Haktartar! Giilüm neredesin? (s. 85),.. Şekerim bu poııakallıırın hediyesi kaça?"
G, 85) (Haşmet Gülkokan - Memduh Şevket Esendal)
''Haşmet Söylenerek maiallesine indi, önünden geçtiği küçük birevin bahçesinde. eıki bir kilimi sil.

ken bir adama: Akşamlar aydın Bay Sabri, deıJi" §, 85) (Haşmct Gülkokan Memduh Şcvket Esen
dal)

"Bu sırada Haşmet'in oturduğu evin bahçe kapısı açı|dı. iki erkek çocuk koşup babalanna sarıldı-
lar G, 86),.., Kocasııın elindeki çantayl, pnketleri aldi'G, 86). (Ha§met Gülkokan Memduh Şevket
ESendal)

"Benim -yaı]ık ydrinı kıra ttıpraktır.

Hcr kim olursa bu sırra mashar"'(s. 56) (K.ıra Topnk - Aştk Veysel Şatıroğlu)
Bu angönderim çeşidinde tekran önlcmek için sözcükler falklı şekillerde ifade edilrniştir.
7.3. Çokbağİıh Artgönderim
Aynı sözcük Söyleınin fıırklı yerlerinde yinclcnir, ıuna başındaki tanımlıklıu değişir. Burada sörcüğe

eklenen ekler farklılaşabileceği gibi siizcüğün kurduğu tamlama]ar da farklllaşabilmektedil
Metinlerde tespjt edilen çok bağımlr angönderimlcr:
"Büttin duygu ve düşüncelerimi dile getirebilseydim, size şunlan söylemek isterdim
(s. l3). , ... Sizin ç(uğunuz olsırm da sizden ayn bir kişilik geliştiriyorum (s, l3), . ,, Ama seçme hak

kım olsaydı, sizden başka kimsenin çocuğu olmıü istemezdim" (s. J4). (Beni Dinleyin Atalay Yörü-
koğlu)

"okullıınn tatil olmasıyla biılikte, çocukluğun ateşli hastalrk]arından kızarruğa yııkalanmlştım" (s.

52).. - "Babama kalırsa. bu hastalık bana bir den olmalıydı (S, 52),.. Hastalrğrmı bulaşhrabilirdim" (s.

52.).,.. "Hastalığm hakkında çok soru soruyordum" (s.52) (Arkadaşım Erol Hızarcı)
"Babama ka]uria, bu hastalık lrana bir den olmalıydi' (s. 52)..,. "Arkadaşlammın benimle görüşme-

sine, yanıma gelmelerine izin vcrilmiyordu" (s. 52). . ,,. "Babam k[amık geçirip geçiımediğini hatırla



madığı için uiak duruyordu benden" (s,52),.,, "Aıkadaşlıırımın gelip beni göımesine izin verilmiyor-

du" (s. 52)-... . "Ötmek için ne sabülan bekliyordu nc de benim ıslık çalmamr (s. 53).,.. Hastalığım geç

mişti ama b€n onu bırakmıü istemiyordum" (s. 53), (Arkadaşım Erol Hızarcı)
*Ötmek için nc sabahlaı bekliyordu ne de henım ısJık çalmaını. Üsıelık farklı farklı ötüyor. bir ötü-

şü sonuna kadar götürebiliyordu artık (s. 53), (fukadaşım - Erol Hızaıcı)

'TiğÇ yiğde yad olmaz
Yiğit yiğdin yoldaşi'(s. 22) (Gamlanma Gönül Kııracaoğlan )

inccleme metinlerimizde tespit ettiğiıniz çok bağımlı artgönderim öğelcri genel itibariyle sözcük ba-

zında kullanılarak keliııeler 1ark]ı tamlayıcılarla kuJlanılmıştır.

7.4. Gihterenin Yinelenmesi Olarak Artgönderim
Bir söylemde aynı sözcük dal]a sonra gösteren olıırak yinelenir. Bu durumda kullanılan adıl göstere-

nin yinelenınesi olarak artgöndcrim tiirüne ömck oIuşnınır-

"Beni eğitirkcn ara sın yarıl4 yapabiliısiniz. Bun]an çabuk unutuılm" (s. l3) (Bcni Dinleyin - Ata

lay Yörükoğlu )

"Onu niçin sevdiğmi bana söyletmek isterlene bunu ıurcıık şöyle bir cevapla ifade edebileceğimi

zannediyorum: Çünkü o o idi; ben dc bendim." diyoı" (s, ]8). (Dostluk Derken oktay Akbal)
'ili ııŞının do§tluk kurmasınırr nedeııleri sayısızdır. içinden çıkılmıu bunun" (s. l8), (Dosduk

Derken Oktıy Akbal)
"Neydi beni oıılarla yakınlık kurmaya iten nedenler? G, l8).. ... , Bizim eski bir şaiıimiz de bu-

nu ıurlatmıyor mu!" (s. l8). (Dostluk Derken - oktay Akbal)
"Sıkılıyordum. Bunu biliyorlıudi' (s. 52). (Arkadaşım Erol Hızarc'
"Şimdilik hoşça kal da portakallar için bıı5ka gün konuşutuz. Ya]nız şunu da söyleyeyim ki bunlıır

biraz düa kuruna köpek kovalamıktıuı başka bir işe yııııınaz" (s. 85) (H4mel Gülkokan Memduh

Şevket Esendal)
-işken(e }aplüça bana giilerdin."
"Bunda yalan yoktur, hcrkes de gördü." (s. 56) (Kara Topriü Aşık Ve),scl Şatıroğlu)
Gösterenin yinelenmesiyle yapılan artgönderim türü Türkçe ders kitaplan içinde çok o]masa da ycri

ni a]mlş bil afigönderim tiirüdür,

8. Sonuç
Tiirkçe denl kitaplan özelliklc kullanılan dil ve anlatım özelliği açüsından çok dikkatlibir şekildc in-

cclenmelidir. Anadil bilincinin kazandırılmasında doğru vc düzgün Türkçc ilc yazılmış den kitaplan çok

önemli yer almaktadır. Yazılı anlatım sanatını cn iyi kullıuııuı yazarlardan ömeklcrin Sunulma]iı, Türk

çe'nin zenginliklcrini öğrencilere aktamada ve kızırndrımada önemlidir. Bu nedenle Türkçe de.j kitap-

l.ırını öiçüt dayaİailı bir değerlendirme yaparak Seçrnek gerekfu (age. ]996: l50),

Bildirimizde KarS Merkez'dc 2005 2006 eğitim öhetin yılında ilköğretim ?.sınıl'ta okutulıın Türk

çe ders kitapltırında bu]unalt metinlerc yönelik olarak metindi]bilimsel bir inceleme yapmaya çahŞtık,

TüIkçc den kitapları bugünc kadar birçok açıdan incelemeye tabii tutulmuşfur, Biz iSe, bu metinlere dil

biJimsel boyutla yakJaştık ve metinleri di]bilimin son zaman]arda en hüz]ü ilerleyen dallarından biri olan

metindilbilim içinde bulunan bElıklırd;uı birkaçını ele ıılıırıü ince]emeye çalıştık.
Bildirinin veri tabanl olarak TüIkçe ders kitabındakl hikaye ve şiir metinlerini ela a]dığımız için özel

lik]e bu metinleİi incclerken ayn] zamanda içeıisinde çok fazla metindilbilimsel öğe bnrındudığı için bi-

rer mekn-ıp vc söyleşi metnini dt: değerlendirmeyc çalışık. İncelediğimiz metinlerin ne kadar metindilbi

limsel öğe banndııdığına ve bunların metin içindeki fonksiyonlannın tcspitine çalıştık, Her bir sözce

cümle içcrisinde bir amaca hizmet etmekte bu da metnin bütününde hem ıurlırmsa] hem de biçimsel bü-

244



tünlük oluştulmaktadır. Özelikle metnin tiirüyle oranhlı o]arak tespit alanlan oluşfurup, bu a]an]ann hc.
birini açıkça göımeye Ve gösteımcyc çalıştık.

İnceleme metinlerinde futarlrltk sağlamak amacıyla kullanılan kelime ve ifadelere sık sık rastlarımış-

tlr. Metinler kendi içinde kullıınılıın sözcük ve tiimcelerle futarlı bir büttinlük göstermiştif ve okuyucuyu
bu bütünlük içindç ana likre ulaştırmayı ba§aımıştır, "AIkadaşım" ve "Dostluk Derken" isimli metinler-
de özellik Sözce bazında tutarlılık çok belirgin bir tarzda kullıuıılmüşhr. Tümce içeİisindeki her bi. söZ

cük diğcrini sezdirici ve destekleyici tazda olup özellikle seçilmiştir. Aynca dels kitabının tamamüna ba-

kıldığında kitaba alınan metinlelin vatan, ulus. Atatürk vc insırn sevgisi kızıuıdırmzık. hayatı ve insaılaı
çocuğa tanıtıcı truzda seçilmiş birbirivle futa,rlı metinler olduklannı da söyleyebiliriz.

Öfttik yapılaı. özellikle şiirlerdc şiirin ız sözle çok şey arılatma özelliğinden dolayı yoğun olarat kul
lanılırkcn. diğer mctinlerde gerek sezdirim gerekse çıkaımlar belli bit hazıöulunuşluk düzeyi gcrcktir-
mesi ve amacın öğrenciye mcfuin bütününü kavratmlü olması nedeniyle seyrek olarak yer almıştlr.

Metinlcrin bağlantı öğelerine yönelik değerlendiıme bizf metinlelin bu yönde özellikle bclli amaç-
la(ka4ıdık, birlik. amaç. zaman. sebep) için kullıuıılıuı sözcükleıin tercih edildiğini göstenıiştiı. Bu ba-

ğıntı öğclcrinden almaşım. ka§ıtllk ve sonuç bildiren dil kullanım ömek]erine incelcme kitabıınızda rast-

lanmamışhr,

Bclirlcdiğimiz metinlerde yapmış olduğumuz araştıImada aılgöndcrim türlerindcn dördünün (adılla
yapılan angönderim, göndcıgcnin yinciennresiyle yapll.ırı .ıftgönderim, çokbağımll artgönderim !e gös

terenin yinelenmcsi olaraİ artgönderim) yoğunlukla kullanlldrğını: diğer artgönderim türleriırin sık kui-
lıuıılmadığını tespit edilmiştir.

Tespitlelimiz incclenen metinlerin metindilbilimsel bo}ılfunun tatmin edici boyutta olduğunu ortaya

çtkirImtŞtır, Bu da artık ders kitaplarında ınctinlcrin djlbiJimsel bol,utunun da viırlığlnı ortaya çıkarmak
tlrdlr
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