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Beste Bark!» 

OZET 

iletigim araci olan dillerin, onlari anadili olarak konuganlarca belirli durumlarda 
nasil kullamldiklanm ôgrenmek tiimee diizeyi ve daha iist duzeylerde çozumleme 
gerektirir. 'Metinsel' duzeyde dil, iglerligi olan, kendi iginde ve kuUanildigi ortama 
baglari bulunan biitiinler, kisaca metinler durumundadir. Bu metinsel bagliligi sag-
layan etkenlerden biri imlemedir. Durum belirteçleri boy le, ôyle, gôyle; yer belir-
teçleri bura(si), ora(si), §ura(si); tamlanan eki -i ve gosterme adillari bu, o, gu 
gôstererek imlemede bulunurlar. Burada gôsterme adillanmn metin baglayici ôzel-
llkleri anlatilmigtir. 

I. Metin 

Giinliik yasam boyunca uretip karsilikta bulundugumuz, sôyleyip dinledigimiz, ya-
zip okudugumuz dil metinler halindedir. Nasil ki seslem (hece) sesbilgisinin, tumce 
dilbilgisinin ana birimiyseler, metin de dilde anlamin ana birimidir. Metin, soylesi, bil-
diri, tartisma, diizyazi, kosuk, yakaris, ilân, yasal savunma, oyun kurallan, kendi ken-
dine konusma, hersey olabilir. 

or. Sigara icrnek yasaktir. 
Kurunun yanmda yas da yanar. 
Komili içilecek niteliktedir. ' 

a On - Lisans Yuksek Okulu, Ingilizce dili okutraani, Bogaziçi Universitesi. 
1 Omekler için sonda belirtilen kaynaklardan yararlanilmistir. 
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Ornekteki gibi bir uyari, bir atasôzii, bir reklâm birer metindirler. Fakat bir tiimce-
den olusan metinler oldukça seyrektir. 

Metin, siralama niteliginde olan dilin tersine icier durumdadir. 

or. Pinar her zaman geç gelir. Ahmet her zaman mektup bekler. 
Ayla her zaman kitap okur. 

Bir dilbilgisi kitabinda bulacagimiz bu, ornekteki tiirden tumcelerin sirasmi de-
gistirirsek hiç bir etkisi olmayacaktir. Aralannda, her zaman sôzcugunun yinelenmesi ve 
yapilannin kosut olmasindan baska bag yoktur. Bu da bir metin olusturmalanm sag-
lamaz. 

Dilimizin bir kesitini duyup okudugumuzda bu kesitin birbirinden bagimsiz tumceler 
dizisi mi ya da anlatim butOnlugu olan bir metin mi olduguna karar verebiliriz. Bu ka-
rari vermemizi saglayan, bildigimizi bilmeden kullandigimiz nesnel etkenler vardir. Bu 
nesnel etkenlerden her insanda anadiline karsi olan icguduse! seziler ile yararlaninz. 
Gôrevleri çevreyle iliski kurmak olan bunlann tumu dilin metinsel bôliimunu olus-
turur. Bu boliim bize dilin belli bir ortamda islerligini açiklar. Metinsel bôlumii olus-
turan bu nesnel etkenler olmadan elimizde yalnizca, islerligi olmayan tumce dizileri 
«alir. Bu metin yaratan araçlardan bin' bagliliktir. 

2. Baghhk2 

Baghlrk metinde bir ôgenin açiklanmasmin bir baska ôgeye bagimli olmasi duru-
mudur. Giinltik yasamda sôyle dil ôrnekleri ile karsilasinz. 

or. Bende var. AI sen de kullan. 
iste onemli olan bu kapatilmanm niteligidir. 
Seninkiler daha uzun. Benim orda topladiklarim gibi. 

Ancak, bu tumceler bir biitun içerisinde yer ahrlar. Anlatiklanni anlamamiz daha on
ce ve sonra gelenlere baglidir. 

ôr. Çimdiye kadar ideolojik diizen iizerinde pek durmadik. Oysa bu da çok ônemli 
bir konu. 

ikinci tiimcedeki bu adilinin imledigini bilmemiz bir ônceki tûmceye dônmekle ger-
çeklesir. Bôylece iki tumce arasinda bir bag kurulur. Bu bagin gerceklesmesi belli bir 
oge sinifimn varligindan dolayi degil, arada imsel bir iliskinin kurulmasiyla olur. Bir 
oge ile onun açiklanmasi için gerekli bir baska oge arasinda kurulan bu tumceler arasi 
iliski bir metin, bir baska deyisle bir biitun olusturmaktadir. 

2 tngilizce'de kuUanilan dilbilim terimlerine Tiirkçe karsihklar Turk Dil Kurumunun onerilerinden 
yararlamlarak tiiretilmictir. Bunlar yazinin sonunda belirtilmiçtir. 
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TiJmce içerisinde de baghhk vardir. Fakat tiimcede baghliktan daha belirgin olan bi
çimsel birlik vardir. Ôgelerin iliskisi ve siralanmasi dilin yapi kurallan ile ortaya kon-
mustur. Oysa, kip, geçislilik gibi rolleri metinde tumcelerin yuklenmesi sôz konusu 
degildir. Biçimsel olarak bagimsiz olan tumceler yalnizca belli anlam siirekliligi ile 
baghdirlar. 

Metnin tumunde baghhk tumcedekinin ayni ôzellikleri gôsterir ve yapisal kural-
lar olmadigi için daha açiktir. Bu nedenle tumce içinde baghhk burada ele ahnmamis-
tir. 

Metinde baghhk tiirlerinden biri imlemedir. 

3. imleme 

Her dilde im niteliginde olan ôgeler vardir. Açiklanabilmeleri için gerekli bir baska 
ôgeyi imlerler. Aradaki bu imsel iliski anlam diizeyindedir. Bôyle oiunca da imleyen 
ôgrenin imledigi ôge ile ayni dilbilgisi simfindan olmasi gerekmez. Çogu zaman imle-
nen ôge kendisini imleyenin yerine konamaz. Tumiiyle baska bir dilbilgisi gôrevi yuk-
lenmis olabilir. 

or. Fazla birsey istemiyorum. Onu da kendim alirim. 

Ômekteki metin parçasinda ο adili yer aldigi tiimcede ôzne durumundadir. im
ledigi bir ônceki tumcenin eylemidir. Ο adihnin yerine imledigini koysak sôyle olur. 

or. istedigimi (veya istedigim seyi) kendim hazirlanm. 

Ο adili tumcedeki eylemin adlasmis biçiminin yerine kullanilmistir. Biçim degi-
sikligi yapmadan ο adilini kaldinp bir ônceki tumcenin eylemini kullanamayiz. Biçim 
degisikligi ile bile anlam bulanikhgi yaratmis oluruz. 

imleme bir anlam iliskisi olusturdugu için açiklanmasi gerekli ogenin ortam ara-
ciligi ile açiklanmasina yôn gôsterir. imlenen, metnin disindaki ortamda ise imsel ilis-
kiye disyinelemsel imleme diyecegiz. 

or. Bu kitaplan kaldir. 
Onlari bana getir. 

Metinsel imleme, yani açiklik getiren ortamin metnin kendisi oldugu durumlarda 
imsel iliskiye içyinelemsel imleme diyecegiz. Disyinelemsel imleme bir baghhk etkeni 
degildir. Bir dil parçasini bir digerine birlestirme durumu yoktur. Yalnizca metin kur-
maya yardimci olur, 

içyinelemsel imleme ônemli bir baghhk etkenidir. Metinde iki yôn gôsterir. Ôn-
yinelemsel imleme metinde daha once geçmis olan bir ôgeyi imleme, artyinelemsel 
imleme daha sonra gelecek olani imlemedir. imleme tiirlerinden gôstererek imlemeyi an-
latirken disyinelemsel imlemeyi ancak ôtekileri aniatmamiza yardimci oldugu oranda ele 
alacagiz. 
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4. Gôstererek imleme 

Gôstererek imleme bir tiir sôzle gôstermedir. Gôstererek imleyen dilbilgisi sinif-
larmdan biri, gôsterme adillari smifidir. Gôsterme adillari bu, su ο imiediklerini yakm 
ya da uzak olusuna gore belirtirler. Metin içerisinde gôsterme one, arkaya ya da disa 
yôneliktir. 

Gôsterme adili bu'nun ônemli kullanimi ônyinelemseldir. Metinde bu adilinin neyi 
imledigini bilmemiz daha once geçenleri bilmekle olur. 

or. Çimdiye kadar ideolojik duzen uzerinde durmadik. Oysa bu da ônemli bir konu. 

Bu ile belirtilenin ne oldugunu metinde bir ônceki tumcede yer alan ideolojik du
zen tamlamasi ile çôzuyoruz. 

Ancak onyinelemsel imsel iliski, bir ônceki turnce ile sinirlanmamistir. imlenen ôge 
daha ônceki tiimcelerde, bir ônceki paragrafta yer alabilir. 

Bu adili, çogu zaman biitiin bir metni imler. 'Bu yazi'. 'bu konusma', 'bu açiklama' 
gibi kullammlar metnin basinda, butiinunde ya da sonunda yer alabilir. Aziz Nesin, 
Duyduk Duymadik Demeyin adh ôykii kitabinda bu adilini bolum bashklarmda kullan-
mistir. 

or. Bu, Ulusal Camasir Bayrammda Nasil Eglenildigidir. (Sayfa 22) 

Seçmeli yaniti olan sorularda ve bulmacalarda bu adili kullanilir. Bu durumda im
leme disyinelemseldir. 

or. Bunlann hangisi toplamanin birlesme ôzelligine ôrnektir? 

a. 5 + 3 + 7 + 2 = 1 7 
b. 5+3+7+2 = (5+3) + (7+2) 

Bu sekildeki yanlisi bulunuz : (Çekil) 

Gôsterme adili ο, ayni zamanda kisi adilidir. Burada o'nun gôsterme adili olarak 
baglayici niteliklerini ele alip, bu ve ο adiliarmin yarattiklari anlam farklari uzerinde du-
racagiz. 

Gôsterme adili ο ile bu birçok durumda birbirlerinin yerine kullanilabilirler. 

or. Partimizden aynldi ama politikayi birakmadi. Bu/o da yetiyordu. 

Ôrnekteki tumcede her iki adildan biri kullanilabilir. Anlam degisikligi çok belirsizdir. 

Ο adilini çogunlukla henuz açiklanmamis ôgeleri imlemekte kullaninz. 

or. Çimdi bir noktasindan daha sôz edeyim programin. Ο da bizim partinin progra-
minda yer alan oz yonetim konusu. 
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Sôzedilen nokta heniiz anlatilmamis, ne oldugu bilinmiyor. Bir sonraki tiimcede ο 
adih ile imlenmis. Oysa sôyle bir metin parçasinda, bu adihni kullanma egiliminde 
olurduk. 

ôr. Çimdi ôz yônetim konusundan sôzedeyim programin. Bu da bizim partinin prog-
raminda yer alan bir konu. 

Ο adili bu ve su'nun tersine geçmis zaman anlatir. Asagidaki ôrnekte bu ya da o 
adih kullanilabilir. Ancak ο adilinin kullanilmasi zaman uzakhgini belirginlestiriyor. 

ôr. Ayni yil yapilan bir yardim, denge ve birligin yeniden kurulmasmi sagladi. Ο 
yardim olmasaydi bans tehlikelerle karsi karsiya kalacakti. 

Bu metin parçasinda bu adilinin kullanilmasi ile 'sôzii geçen' yardim anlami olurdu. 
Zamanin geçmis oldugunu parçada verilen tarihten aniasilirdi. Ο adilinin kullanilmasi ile 
geçmis zaman vurgulanmaktadir. 

Disyinelemsel birkaç ôrnekle bu, su ve o'nun zaman belirtme ôzelliklerini daha 
iyi verebiliriz. 

ôr. Ο gun giinlerden cumartesiydi. 
Bu giin artik bu tur davranislara yer yok toplumlarda. 
Çu anda baska diyecegim yok. 

Baskasmin sôzlerini o, kendi suzlerimizi bu adih ile imieme egilimimiz vardir. 

ôr. —Neden bozuldu mutluluklan? 

—Benim de bilmek istedigim o. 

Neden bozuldu mutluluklan? Bilmek istedigim bu. 

O ile bu adillannin ônemli kullamm aynligi bu adilinin 'yaygin' imlemede buluna-
bilmesinden dogar. 'Yaygin' imieme sôziinden sunu anliyoruz. Bu ile o adillan bir ôgeyi 
imlediklerinde birbirlerininin yerine kullanilabilirler. Ama bazen imlenen, bir metin par-
çasimn tumsjdiir. 

ôr. Çok terimli bir toplama isleminde sayilar once kendi aarlannda birleçtirilir 
toplanir sonra sonuçlar toplanirsa toplam gene degismez. Buna toplamada bir-
lesme ôzelligi denir. 

Bu adih butiin tanimi imlemektedir. Burada o adilini kullanamayiz. O'nun yaygin 

imieme niteligi yoktur. 

Gôsterme adih su'nun ônemli kullanimi artyinelemseldir. Çu adili, metinde sonra 

gelecek olani kestini-· 

ôr. Bunlardan sunun için sôzediyorum. Giinumiizde artik... 
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Ônyinelemsel iliskide oldugu gibi artyinelemsel iliski de hemen bir sonraki tumce 
ile sinirlanmamiçtir. 'Sorun su', 'su açiklamayi yapti', 'sunu belirtelim' gibi kullanimlaria 
metinde sonra gelecek olanlan baglayabiliriz. Anlatilan daha sonraki tiimcelerde, daha 
sonraki paragrafta yer alanlan imleyebilir. 

Su adili, artyinelemsel yaygin imlemede bulunur. 

Gôsterme adillan, sifat takiminda yer alirlar (gôsterme sifatlan bu, su, o). Sifat 
olarak kullanildiklannda her çesit adi niteleyebilirler. Ek almazlar ve çogullan yoktur. 

or. Bu soz 
Su Ahmet 
Ο gelis 

Sifat olarak tekil ve çogul adlari nitelerler. Nitelenen ad on ya da artyinelemsel 
olarak yine çogul bir adi veya bir dizi ôgeyi imleyebilir. 

or. Boksôr karsisindakinin boyunu, kilosunu, kol uzunlugunu, teknigini v.b. ôgrenmek 
zorundadir. Karsisindakinin bu ôzelliklerini bilmeden maçi... 

Bu ozellikler'in imledigi bir ônceki tiimcede bir dizi olarak verilmistir. Aynca di-
zide yer alanlar da tekrar çogul olabilir. 

ôr. Sepette elmalar, muzlar, portakallar vardi. Biitun bu meyveleri nasil... 

Gôsterme adillan kendileri ad olarak kullamldiklarinda nitelenmezler. Butun ad 
çekim eklerini alirlar ve çogullan vardir. 

Bu ve su adillannin kisi için simrli bir kullanimi vardir. Tekil olarak kisiyi imlemede 
ancak ο kisinin kimliginin belirtilmesi istenen durumlarda disyinelemsel olarak kullanila-
bilirler. 

or. Çu, kim acaba? 
Bu, arkadasim Ahmet. 
Siyah giysili biri var. Bu Ayse. 

Bu ve su, imlenen kisiyi asagilama, onunla alay etme ya da tam tersine sevgi ve 
yakinlik gôsterisinde bulunmak için tutumumuzu belirtmede kullamlirlar. 

ôr. Suna bak. Kendisini ne saniyor? 
Giysisi de pek yakismis buna. 

Bu ve su adillan, çogul olarak kisi için kullamlirlar. 

ôr. Yabanci doktorlar hastamn basindalar. Tedavi için bunlar karar verecek. 

Adillann yine tutum belirten kullanimlari ile ilgili 'bildik', 'tanidik' anlamindaki dis
yinelemsel kullammlari vardir. 
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ôr. Bu guzelim dûnyayi birakip gitt i. 
Çu hirsizlik olayini anlatsana. 
Ο kipkizil saçlanni savurarak konustu. 

Sonuç olarak su noktayi belirtelim. Çevremizle iletisimi saglamak için dilimiz! çe-
sitli islevlerde kullamriz. Dill, soru sormak, bir gerçegi belirtmek, tammlamada bulun-
mak v.b. gibi islevlerde nasil kullandigimizi bilmemiz dil ile çevre arasindaki aniamsal 
iliskiyi çôziimlemekle olur. Anlatimda butunlugu saglayan gôstererek imieme bu aniam
sal iliskiyi olusturan etkenlerden biridir. Bu yazida gôstererek imieme ôzellikleri olan 
gôsterme adillan bu, su ve o'nun metin baglayici ôzelliklerine ana çizgileriyle bakilmis-
tir. 

TERiMLER 

ingilizce dilbilim terimlerine karsilik olarak tûreti en Turkçe terimler yazida yer 
alis siralanna gôre sunlardir : 

baghlik- cohesion 

imieme- reference 

disyinelemsel- exophoric 

içyinelemsel- endophoric 

ônyinelemsel- anaphoric 

artyinelemsel- cataphoric 

gôstererek imieme- demonstrative reference 
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GENERAL COHESIVE PROPERTIES OP THE TURKISH 
DEMONSTRATIVE PRONOUS 

ABSTRACT 

Every linguistic system has a textual component which comprises the resources 
for creating a written or spoken passage that is operationaly relevant, and cohe
res within itself and with the context of situation. Cohesion is a potential for re
lating one element in the passage to another to enable it to function as a single 
meaningful unit and thus form a text. One form, of cohesion is reference whereby 
certain items make reference to something else for their interpretation instead 
of being interpreted on their own right. This paper gives a brief account of the 
text-forming properties of the Turkish demonstrative pronouns bu, §u and ο which 
can be classified as having demonstrative referential properties. 


