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GIRIS 
Son yirmi yllda, gerek anlmsama gerekse soylem yaplsl ve anlamlandlrma 

konusunda yapilan qaligmalarin odak noktasm artgonderim (anaphora) olugturmaktadir 
(Grosz 1977; Reichman 198 1 ; Sidner 1983; Tyler ve Marslen-Wilson 1982; Linde 
1979; Reinhart 1983). Bu tiir qaligmalarin pklg noktasi, metindeki bilgi akigi ve 
artgonderim arasmda giiqlii bir iligkinin oldugu goriigiine dayanmaktadir. Buna gore 
'aliclnin bilincinde' veya 'odakta' bulunan gondergeler adlllagtinlabilirler. Bir 
gondergenin bilinq veya odakta kalmayl siirdiirmesi soylem yaplslnin bir iglevidir (Grosz 
1977; Reichman 1981). Soylem yapislnln agamali (hierarchical) bir diizene sahip olugu 
kullanilan dilsel diizenekleme iizerinde onemli etkiler yaratir. Ancak metinselligin 
yaratilmasi siirecinde salt bilgi ak ta r~min~  one qlkaran bu goriig artlk onemli olqude 
yetersiz goriilmektedir (Fox 1987). Bu qallgmalar, qegitli soylem tiirlerinin iiretilmesini 
ve a l~ rn lanmasm diizenleyen toplumsal uzlaglmlarl ve bu uzlag~mlarin metin 
iireticisinin niyetini gosterme ve bu niyetin allmlanmasi konusunda iistlendikleri 
iglevleri gozardl ederek biiyiik olqiide yapay bir iletigim modeli ongonnektedirler (Dillon 
1981). Oysa, anlamsal siireklilik biqimsel ogeler tarafindan saglanmakla birlikte iletigim 
ortamlnda yer alan kigilerin beklentilerine uygun olarak ortaya qlkan bir ozellik olarak da 
goriilmektedir (Beaugrande 1985; Brown ve Yule 1983). Dolayislyla metinler sadece 
bilgi i~ lemleme  konusunda ortaya q ~ k a n  kisltlamalara gore degil kabul gormug 
toplumsal beklentilere gore diizenlenirler. Bu goruglere dayanarak bu qaligmamlzda, 
Tiirkqede aqlklaym anlatlm biqimli yazlli metinlerde artgonderimin kullanlm dagillmlni 
ve artgonderimsel oriintiilemenin dilsel duzenekleme iizerindeki etkisini saptamayl.ve bu 
duzeneklemenin toplumsal boyutlarinl irdelemeyi amaqladlk. 

Barbara A. Fox'in Ingilizcede kargllikll konugma ve aqlklayici anlatlm biqimli yazlll 
metinler iizerinde yaptlgl (1987) qallgmasinl ornek alarak gerqeklegtirdigimiz bu 
aragtlrmada biz de, qoziimlemelerimizi iiqiincii-tekil-ki9i insan gondergeleriyle 
slnlrladlk. Boylece artgonderimi ozgiin iglevi aqisindan, yani soylemde soz konusu olan 
kigiye iligkin bilgilerin siirekliligini izlemeyi saglayan bir oge olarak ele aldlk. 

Caligmamlzda, soylemin iist-yap1 oriintiileriyle artgonderim arasindaki iligkileri 
incelemeyi amaqladlgimlz iqin, qoziimlenen artgonderim oriintiileri, bir anlamda, 
soylernsel artgonderirn ' i  simgelemektedir. Dolayis~yla da sozdizimsel yapiya 
dayanan artgonderim kullanlmlar~ inceleme dlgl birak~lmlgtlr. Coziimlemeler veri 
tabaninda a d d  ve t a m  a d  obegi (bundan sonra AO)  oriintiilerinin kullanim 
dagilimini iqermektedir. 
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COZUMLEME YONTEMI 
Retorik yap1 qoziimlemesi 

Bu qalqmanln kuramsal temeli artgonderim kullanlmln~n soylemin agamall 
yaplslyla baglantlll oldugu varsaylmlna dayandlgl iqin, veri tabanln~ oluyturan 
metinlerin bilegen-birimlerine ayrllarak qozumlenmesi gerekmektedir. Bu nedenle, 
metinlerin qozumlenmesinde metinleri, agamal~ bir biqimde duzenlenmig onermeler 
kumesi olarak ele alan retorik yap1 qoziimlemesi yontemi kullanllmlgtlr. 

Retorik y a p ~ l a r  
Bu soylem modelinde, metinler agamall biqimde duzenlenmig onerme kumeleri . . 

olarak kabul edilmektedir. ~rnermelerle diizenlenen kumeler retorik yapilarla (bundan : 
sonra R - y a p ~ l a r )  gosterilmektedir. R-yapllar, qek i rdek  (nucleus) ve niteleyici  : 

uydu (adjunct) olmak uzere iki bdumden olugur. Cekirdek, yazarln temel amaqlarm 
iqerir, niteleyici uydu ise, qekirdekte verilenlere ek bilgi saglar. Bu iligkiyi gostermek 
iqin qizilen gemalarda, qekirdek R-yaplslndan qlkan dik qizgi ile, niteleyici uydu da, 
qekirdek qizgisinin altmdan pkan egri qizgi ile gosterilmigtir. Egri qizgi, qekirdek ile 
niteleyici uydu araslndaki iligkinin adlyla belirlenir.(bak. Mann ve Thompson 1986; 
Fox 1987) 

Cizelge 1, bu qal~gmada kullanllan R-yap~lannln tumunu ve bunlarln iqsel 
yapllarlnl gostermektedir. 

Cizelge 1 .  R. Yapllar~ 

Bir qekirdek, uq istege bag11 niteleyici uydu 

Bir qekirdek, bir niteleyici uydu 

Dumm / Bir qekirdek, bir niteleyici uydu 
. -. -. .- _ _ - -  r s~ralama / Sonsuz saylda qekirdek, niteleyici uydu yok 

niteleyici uydu yok 

Neden I Bir qekirdek, bir niteleyici uydu 
-- ---------------- Odunleme Blr qekirdek, bir niteleyici uydu 

Kargltllk Bir qekirdek, bir niteleyici uydu 
---- ~~~~~~~ 

Amaq f ~ i r  qekirdek, bir niteleyici uydu 
~~~~~~ 

( Bir qekirdek, bir niteleyici uydu 1 
Bir qekirdek, bir niteleyici uydu 

-- 

VERI TABANI 
Bu qallgmada kullan~lan Turkqe metinler aqlklaylcl anlat~m biqimli yaz~ll  metinlerdir 



ve ~egitli kaynaklardan se~ilmigtir. Bu kaynaklar s~raslyla 

Cumhuriyet ve Milliyet Gazeteleri, Cumhuriyet Kitap Eki,Milliyet 
Sanat Dergisi, TOMER Ceviri Dergisi, Cumhuriyet Dergi, Bilim ve 
Teknik, Mevhibe, 68 Cigliklari: Muzigimizde Buyuk Atilim 
Donemidir. 

Bu kaynaklardan allnan metinlerde, en az bir kigiye ~ o k  saylda gond,erimde 
bulunulmu~ olmasl, c;ok say~da  paragraftan olugmug olmasl gibi ozellikler aranmlgtlr. 
Aynca, b i~emsel  ~egitliligi saglamak amaclyla gazete haberi ile birlikte yan-yaz~nsal 
metinler, bilimsel nitelikli metinlerle birlikte bilimsel olmayanlar, bilgilendirici 
nitelikte metinlere ek olarak duygusal metinler se~ilmig; yazarlarln ise, hem profesyonel 
hem de amator olmalarma ozen gosterilmigtir. Boylece, veri tabanm olugturan metinler 
paragraflama bi~imleri ,  metin olugturma oriintiileri, uzunluk ve konu aqsandan onemli 
o l~ i ide  ~egitlilik sergilemektedirler. Toplam olarak ~egitli uzunluklarda 25 makale ve 279 
sayfal~k Mevhibe ad11 kitab~n qegitli boliimlerinden geligigiizel se~i lmig 30 sayfa 
~oziimlenmigtir. 

Coziimlenen metinlerde tam A 0  ve add k u l l a n ~ m ~ n ~ n  dag111mm saptamak i ~ i n  
gerekli say~sal  verileri elde etmek iizere yap~lan saylmlarda, her onermedeki tam 
Ao'lerinin ya da ad~llarln sadece bir tanesi s ay~ lm~gt~r .  Bog-artgonderim(zer0-amphora), 
b a g ~ m l ~  ve b a g ~ m s ~ z  ad~ l l a r~n  tiimiiniin say~mla r~  add ad1 altlnda ger~eklegtirilmigtir. 

SONUCLAR ve DEGERLENDIRME 
A ~ ~ k l a y ~ c ~  an la t~m b i ~ i m l i  T i i r k ~ e  yaz~ l l  metinlerde artgonderimin kul lan~m 

d a g d ~ m ~ n ~  ve artgonderimsel oriintiilemenin dilsel diizenekleme iizerindeki etkisini 
saptamak amac~yla  ger~eklegtirdigimiz retorik yap1 ~oziimlemesinden elde ettigimiz 
bulgulara gore, artgonderimin temel oriintiisii goyle aqklanabilir: 

Eger aktif ya da denetleyici (controlling) onermede soz konusu kigiye iligkin daha 
once y a p ~ l m ~ g  bir apklama varsa, kigiye gonderimde bulunmak iqin &l kullan~llr; aksi 
takdirde tam AO ku l l an~ l~r .  Boylece, ad11 kullanarak yazar okuyucuya, hedeflenen 
gondergenin aktif ya da denetleyici onermede bulunduguna igaret etmektedir. Buna 
karg~n, tam A 0  kullanarak yazar okuyucuya, hedeflenen gondergenin bu birimlerin 
d y n d a  oldugunu belirtmektedir. 

Aktif ya da denetleyici onermelerde yer alan gondergeler iqin kullanilan 
adrllar ve tam ad obekleri 

Aktif ve denetleyici terimlerini Fox (1987)'ln ku l l and~g~  anlamda kullanmaktaylz. 
Buna gore, bir R-yaplsmn niteleyici uydusu, ~ekirdegi  iiretildiginde &f hale gelir. 
Benzer gekilde, bir R-yap~s~nm qekirdegi, niteleyici uydusu iiretildiginde &f konuma 
geGer. Bir onerme, kendisini niteleyen R - y a p ~ s ~  aktif konumdaysa denetleyici iglevi 
goriir. 

Bu oriintiileme bi~imlerinin temelini okuyucu beklentileri (ya da yazarln bu 
beklentileri sezinlemesi) olugturmaktadlr: bir gondergenin aqklamasln~ i ~ e r e n  onermenin 
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$u veya bu biqimde ayrlntllandlrllma olas~l lg l  a r t t l g~  siirece, bu onermenin 
adllla$tmlm~g artgonderimin kaynag~ olarak dii~uniilmesi o l a s ~ l ~ g ~  da o denli artmaktad~r. 
Boylece, gondergenin bir sonraki aq~k lamas~  da add kullan~larak gerqekle$tirilecektir 
(Meyer ve Rice, 1982). 

Bu baglamda, aqlklay~c~ anlatim biqimli Tiirkqe y a z h  metinlerdeki adlllagtlrmanln 
temel oriintiisiine ili$kin ileri siiriilen sav, ad~llar, gondergeleri ya aktif ya da denetleyici 
onermelerde bulundugu zaman kullanilmaktadir biqiminde ozetlenebilir. ~ r n e g i n ,  bit R- 
yapisinln ~ekirdeginde soz konusu ki$i aqlklanm~$sa, bu yaplnln niteleyici uydusunda 
add kullanilabilir. 

0 r n e k  1: 
(1) Sadri Ahyk aslinda Turist'e qok benzeyen bir tipi, Tank Dursun'un "Kelebekler Gift 
Uqar" ad11 filminde de denemi9ti. 
(2) 0 (bo? artgonderim) o filmde de qok bagarlli o lmqtu .  (Milliyet Sana t  Dergisi, 
Nisan 1, 1995) 

SAV 

Bu metinde R-yaplsi bir Sav yapisidir: Birinci onerme yapinin qekirdegi ikinci 
onerme de bir ayrint~lama uydusudur (temel sava iligkin ayrintl vemnektedir). Yapinm 
qekirdeginde Sadri Alqlk aqlklanml$tlr., ayrintllama niteleyici uydusunda bo$-artgonde- 
rim yoluyla Sadri Ahgik'a gonderimde bulunulmu~tur.  Burada kullan~lan add,  
gondergenin aktif onermede bulundugunu belirten bir yorum yapdmas~nl saglar. 

Aktif onermedeki bir gondergenin ad~lla$tmlmaslnl gosteren diger bir ornek 

0 r n e k  2: 
1. Heinrich Theodore Boll, 2 1 Arahk 19 17'de Koln'de dogdu. 
2. 0 (bo? artgonderim) ~ g r e n c i l i k  doneminde, slnlflnda, Hitler Genqligi orgutiine 
katilmayan bir kaq qocuktan biriydi. (Milliyet Sanat ,  Nisan 15, 1995). 

SAV 

artalan 

Bu metindeki R-yaplsl da yine Sav yaplsldlr: Birinci tiimce qekirdek, ikinci tumce 
de, okuyucuya qekirdekte verilen bilgiyi yorumlamasl iqin yardlmcl bilgiyi veren artalan 



niteleyici uydusudur ve uydu da bog-ad11 kullan~lrnlgtir. 
Aqiklaylcl anlat~m biqimli metinlerdeki adlllagt~rmanln bir diger turu de denetleyici 

oruntudur. Bu oruntuleme biqiminde, denetleyici onermede aqlklanan kigiye gonderimde 
bulunmak iqin ad11 kullanilir. 

0 r n e k  3: 
I .  Cem Karaca bu arayig~nda muzikal agirl@~ni turkulere verir. 
2. 0 (bog artgonderim) Bay Dadaloglu yaklgtlrmaslnl halktan a h .  
3. 0 (bog artgonderim) Cevresinde olup bitenlere sanatsal onculugunde cevap verir. (68 
C ~ % l i k l a r i ,  1994). 

SAV 

sav 

Bu ornekte, W f  konumda bir qekirdek var, Cem Karaca bu arawynda ....; buna 
kargin niteleyici uydu iglevi gormek uzere iqe-yerlegik yapinln ~ekirdegi olugturulur, &y 
Dadaloglu y akist~rmasin ... Bu iqe yerlegik uydunun ~ekirdegi  olugturulurken, birinci 
qekirdek denetleyici konuma geqer ve iqeyerlegik uydudaki gonderim adilla 
ger~eklegtirilir. Boylece, denetleyici onermelerdeki gondergelerin adlllagtmlabilecegi 
savlmiz desteklenmig olmaktadir. 

Bu durum ornek 4 iqin de geqerlidir. 

0 r n e k  4: 
1. Sumeyra Calur 1946'da Edirne'de dogdu 
2. Demek 0 (bog artgonderim) yagasaydi 
3. 0 (bog artgonderim) 50 yagmda olacaktl. (Cumhuriyet  Dergi, Mayis 26, 
1 9 9 6 ) .  
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SAV 

kogul 

kogul (?--h 
Bu metin orneginde, ayrlntdama uydusu iqeren bir Sav yaplsl sergilenmektedir. 

Ayr~nt~lama uydusunun kendisi de bir niteleyici uydu ve bir qekirdekten olugmu$tur. Bu 
durumda, Sav yaplsmn qekirdegi, kogul uydusu olugturulurken &f konumdadlr. Ancak 
Kogul qekirdegi olu~turulurken sav qekirdegi denetleyici konuma geqer ve Kogul 
qekirdeginde gonderim addla gerqeklegtirilebilir. 

Buraya kadar fiziksel olarak bitiyik bir R-yapls~ geli~tirildiginde bir onermenin 
denetleyici konuma geqtigini gordiik. Ancak, fiziksel olarak uzakta olan bir R-yapls~, 
metinde daha gerideki bir onermeye baglanabilir ve boylece baglandljj~ onermenin 
denetim alanma girebilir. 

Bir onermeyi bir onceki onermeden daha once ifade edilmig bir onermeye baglayan 
boyle b ~ r  oriintii g- (return pop) kavram~yla aq~klanmaktad~r. Ciinkii yazar 
metinde daha once belirtilmig bir iist-donatlm diigiimiine geri donerek baglanmaktad~r 
(Fox, 1987: 102). Callgmamlzda veri tabanlnl olugturan metinlerde gozlemledigimiz bir 
geriye-atlama oriintiisii goyle tanlmlanabilir: eger araya giren onermede adhn  gondergesi 
aqklanmlgsa, geriye-atlama yap~slnda add kullanll~r. 

6 r n e k  5: 
1 .  Bir Turk Ressamm, ilk kez, Paris Modern Sanatlar Miizesine girmesi de boylece 
gerqeklegmig olur. 
2. Nejad'ln adl, o diinemde Paris ekoliinii olugturan, birqogunu yukarlda and@lm 
ressamlarm arasmda yer almaktadlr. 
3. 0 (bog artgonderim) Eluard'ln, Tristan Tzara'n~n kitaplarln~ resimler. 
4. 0 (bog artgonderim) ~spanya'ya, Ingiltere'ye, New York'a yolculuklar yapar. 
5 .  ve 0 ( Bog artgonderim) her yolculuktan eli d o h  doner. 
6. 0 (bog artgonderim) 1948-1956 ydlar~ araslnda "Salon de Mai" sergisine k a t ~ l ~ r .  
(Milliyet S a n a t  Dergisi, M a r t  15, 1995). 



artalan 

s~ralama 

Bu ornekte, birinci tumce metnin ~ekirdegidir. Ikinci tumce, metnin ~ekirdeginin 
artalan niteleyici uydusudur. S~ralama yaplslyla sergilenen ondan sonraki u~ onerme de 
ana qekirdegin artalan uydusudur ve geriye atlama oruntusunu olugturmaktadlr. Bu 
onennelerde gonderim adllla ger~eklegtirilmigtir. Son tumce de ana ~ekirdegin artalan 
uydusudur ve geriye atlama yaplsl sergilemektedir. Bu metinde, bir pkirdek ve uq 
niteleyici uydu vardlr. Ikinci ve uquncii artalan uydularl dogrudan dogruya ana ~ekirdege 
baglanmlglardlr (birinci artalan uydusuna degil). Bu nedenle de geriye-atlama oriintusu 
sergilerler. 

~ r n e k t e  goruldugu gibi, geriye-atlama oruntusunde ad11 kullan~lmas~nm nedeni, bir 
onceki niteleyici uydu ve qekirdekte soz konusu kigiye gonderimde bulunulmug 
olmasldlr. Boylece ikinci ve u~uncu  niteleyici uyduda kullanllan add, ~ekirdek ve birinci 
niteleyici uydudaki gonderimlerle baglantlyl saglamaktadlr. 

Veri t a b a n ~ n ~  olugturan metinlerin c;ozumlemelerden elde edilen bulgulara gore, 
geriye-atlamalarda diger bir adlllagtlrma oriintusu de goyle tanlmlanabilir: Ozel kogullar 
soz konusu oldugunda araya giren niteleyici uydu da gonderge hakkmda h i ~ b i r  aq~klama 
yapllmamlgsa, geriye-atlamalarda add kullan~labilir. Bu gibi durumlarda, araya giren 
onermenin ne yeni bir Sav yaplsl ne de karmayk bir ~ekirdek ve niteleyici uydu yaplsl 
olan bir bagka R - y a p ~ s ~ y l a  olugturulmam~g o l m a s ~  gerekmektedir. Artgonderim 
uzerindeki bu klsltlarnanln nedeni, karmaglk bir niteleyici uydu geligtirildiginde, 
okuyucunun ~ekirdege tekrar donulmeyecegini dugunebilecegini ve dolay~s~yla  okuyucu 
i ~ i n  qekirdekin potansiyel aktif konumunu kaybedecegi savlyla acpklanabilir. 

Araya giren niteleyici uyduda gonderge hakkmda h i ~ b i r  apklama yapllmayan geriye- 
atlamalarda ad11 kullan~mlnl gosteren ornekler agaglda verilmigtir. 

0 r n e k  6: 
1 .  Avukathktan elde e t t i a  (baglrnll add) y ~ l l ~ k  geliri 800 bin 1sviEre Frangm ge~iyor.  
2. Turk paraslyla 50 milyar lira. 
3. Bir ik imler i i  (baglrnll adll) 0 (bog artgonderim) Turkiye'ye yatirlyor (Aktiiel, 
H a z i r a n  6-12, 1996) 
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SAV 

artalan ayr~ntdama 6-'-3 
Metindeki soz konusu kigiye gonderimde bulunulan birinci tiimce bu metnin 

qekirdegidir. Ikinci tiimce, qekirdegin artalan niteleyici uydusu, iiqiincii tiimce de 
qekirdegin ayrmtllama uydusudur. Boylece, iiqiincii tiimce, ikinciyi atlaylp birinciye 
bagland@ iqin, geriye-atlama yaplsinl olugturmaktadlr. Birinci niteleyici uyduda (ikinci 
tiimce) gondergeye iligkin herhangi bir aqlklama olmamasma ragmen geriye doniig addla 
gerqeklegtirilmigtir. Ciinkii birinci niteleyici uydunun yaplsl basittir -yani bir bagka R- 
 yap^ iqermemektedir. 

0 r n e k  7: 
1 .  Melih Cevdet Anday aynl zamanda bir diizyazl ustasldlr. 
2. Daha deneme tiiriiniin iilkemizde biiyiik bir yaklnllk gormedigi donemlerde 
3. Q (baglmslz add) kalemini deneme tiirii iqin oynatlmlgtlr (TOMER Cevir i  
Dergisi K q  '95lBahar '96, 1996). 

SAV 

durum 
I 

Bu ornekte de metnin ~ek i rdeg i  birinci tiimcedir ve gondergenin kimligi 
aqlklanmlgtlr. 1kinci tiimce Durum yaplslyla sergilenen, ~ekirdegin  ayrlntdama 
niteleyici uydusudur. Durum yaplslnln niteleyici uydusunu olugturan onerme gondergeye 
iligkin hiqbir aqlklama iqermemesine ragmen, qekirdek iglevi goren iiqiincii onermede 
gondergeye geriye atlama addla yapllmlgt~r, qiinkii araya giren onerme yaplsal aqldan 
basittir ve yeni bir Sav  yap^ iqermemektedir. 

Bu boliimde inceledigimiz oriintiiler, geriye-atlamalarda belli bag11 ad11 kullanlm 
daglllmlnl gostermekteydi. Simdi, geriye-atlamalarda tam AO kullan~mln~n daglllmlna 
bakahm. 

Geriye-atlamalar tam AOleriyle de yapdabilmektedir. ~ r n e g i n ,  araya giren onermede 
soz konusu gondergeye iligkin h i ~ b i r  apklama yoksa, velya da araya giren onerme 
yaplsal a~ ldan  karmaglksa, geriye atlama tam A 0  ile gerqeklegtirilebilmektedir. 



0 r n e k  8: 
I .  Aradan 30 yd geqmig. 
2. Selma Guneri, sinemaya verdigi qok uzun bir aradan sonra, 
3. yonetmen Samim Deger'in Hog~akal  Istanbul filminde 0 unlu oyuncumuz Halil 
Ergun'le yine bagrol paylag~yor. 
4. Filmi bu y ~ l  televizyonlarm birinde, bir aksilik olmazsa, 
5 .  izleyebilecegiz. 
6. Selma Guneri Etilerdeki kiiqiik ama sevimli dairesinin yemyegil bahqesinde o gunleri 
hatlrl~yor 
7. ve 0 (Bog artgonderim) anlat~yor (Cumhuriyet  Dergi,Mayis 26, 1996). 

SAV 

artalan 
7 

durum 

Bu ornekte, birinci tumce metnin qekirdegidir ve gondergeye iligkin bir a ~ ~ k l a m a  
iqermemektedir. Durum y a p ~ s ~ y l a  sergilenen ikinci tiimce qekirdegin artalan niteleyici 
uydusudur ve bu uydunun niteleyici uydusunda gonderge aq~klanmlgt~r, qekirdekteki 
gonderim addla ger~eklegtirilmigtir. Kogul y a p ~ s ~ y l a  sergilenen iiqiincii tumce araya 
giren onermelerden olugur ve burada gondergeye iligkin hiqbir aq~klama yoktur. Ekleme 
y a p ~ s ~ y l a  sergilenen dordiincii tiimce ana qekirdegin ayrmt~lama uydusudur ve geriye- 
donug iglevini gormektedir. Burada, gondergeye donug tam AO ile gerqeklegtirilmigtir, 
qunku araya giren R - y a p ~ s ~  karmag~k bir y a p ~ d ~ r  ve gondergeye iligkin hiqbir aqklama 
iqermemektedir. 

Ozetle, soz konusu bir gondergeye iligkin son aq~klamay~ iqeren onerme aktif ya da 
denetleyici konumda degilse, ya da geriye-atlamalarda ad~llagtmna yerine getirilmemigse 
geriye atlama oriintiisiinde tam ~ O ' l e r i  kullan~l~r.genellemesini yapmak o l a s ~  
gorunmektedir. 

Re to r ik  yap1 s in i r lar i  ve ar tg i inder im 
Daha onceki bolumlerde verilen ornekler a d ~ l l a r ~ n  genellikle iki baglamda 

kullanlld~g~nl gostermektedir: 
(1) Eger soz konusu gonderge, bir R - y a p ~ s ~ n ~ n  qekirdeginde aq~klanm~gsa, uydusunda 

add kullan~l~r;  eger uyduda apklanm~gsa ~ekirdeginde add kullan~lmaktadlr. 
(2) Eger uydu soz konusu gondergeye iligkin aq~klama iqeriyorsa ve yaplsal aqldan 

karmaglk deiilse, geriye-atlama oruntiisiinde add kullan~lmaktadlr. 
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Ancak, veri tabanim~zi  olugturan aqiklayici a n l a t ~ m  biqimli inetinler 
qozumlendiginde, yap~sal aqidan add kullanmanin mumkun olduij;u her durumda ad11 
kullan~lmadifj~ gozlemlenmigtir. Bu tur metinlerde tam A.O1leri o l d u k p  yaygln bir 
biqimde kullanilmaktad~r. 0 halde, yapisal aqidan add kullan~mi mumkun oldugunda, 
tam AO kullanilmasini belirleyen nedir? Fox'a gore, boyle durumlarda tam A.O 
kullanilmasina neden olan bagka bir yapisal iizellik soz konusudur. Bu yap~sal ozellik 
de. A 0 hin kullanilmasi yeni retorik birimlerin sin~rlar~nin belirlenmesi (1987:l 11) 
iglevini gormektedir. Apg~dak i  ornek metne ve retorik yap1 gemasina bakahm: 

0 r n e k  9: 
1. Tahran ~niversitesi ogretim iiyelerinden Prof.Dr.Abdulkerim Sorus, Islam Liberalizmi 
akim~nm gu andaki en ijnemli adi. 
2. 1slam1n qagdag bilime, insan haklari ve demokrasi ideallerine uygun bir yorumun 
geligtirilmesini savunun Prof. Sorus, ~ran'daki reformcu guqlerle tutucu mollalar 
aras~ndaki qatigmanin odak noktasi durumunda. 
3. Verd ia  (bagiml~ adil) konferanslar, dini lider Ayetullah Ali Hameney tarafmdan 
desteklendigi anlagilan militanlar tarafmdan bas~hyor 
4. ve engelleniyor. 
5. Sorus "bilim kisvesi altinda dinin egemenligini savunmakla" suqlaniyor. 
6. Prof.Soru~ yakinlarda Cumhurbagkani Hagimi Rafsancani'ye korunma talep eden aqik 
bir mektup gonderdi. 
7. Prof .Soru~ son bir yil zarfinda Refah Partili belediyeler tarafindan qe~i t l i  defalar 
Turkiye'ye davet edildi. 
8. Kendisiyle (bagimsiz adil) yaptigimlz bir miilakat~ "Entellektiiel Bakig" ta yayimladik 
(14 Agustos 1995) (Milliyet,Haziran 11, 1996). 

SAV 

Bu kisa makalede oldugu gibi, Sav yapisi veri tabanmi olugturan metinlerin qogunda 
baskin olan yapid~r. Sav yaplsl iqindeki niteleyici uydularln her birinin yeni retorik 
birim olma ozelligi vardir ve diger yapisal olqiitler aqis~ndan ad11 kullanmaya uygun 
olsalar bile, bu yeni birimlerin hemen hemen hepsi AO ile q a g r ~ ~ t i r m a  egilimi 
gostermektedirler. Ornegin, ad11 kullanilabilecek tum niteleyici uydu iinermelerinde AO 
vardir (2.5,6,7). Bu niteleyici uydu iinermelerinin tiimu 7 hariq yeni retorik birimlerdir. 
Buna kargin, yeni bir Sav niteleyici uydu onermesi ozelligi taymayan onermelerde (3 ve 



8) gonderim ad~lla gerqeklegtirilmigtir. 
Ozellikle gondergenin kimliginin, hemen bir onceki retorik birimden kolayhkla 

q k a r ~ l m a s ~ n ~ n  mumkun oldugu durumlarda yazar A 0  kullanarak, yeni bir retorik birime 
baglad~gmn igaretini vermektedir. Bu sadece yeni retorik birimin baglarn~nm yazarl tam 
A 0  kullanmaya zor l ad~g~  bir durum degildir. Burada yazar, etkin bir biqimde belli bir 
artgonderimsel seqenegi kullanarak yeni retorik birimi olugturmaktad~r. 

Bu baglamda, yeni retorik birim ve tam A 0  aras~nda bu tiir bir baglant~n~n ortaya 
~ ~ k a r ~ l m a s ~ ,  gondergenin hemen bir onceki onermede a q ~ k l a n d ~ g ~  durumlarda a d ~ l ,  
gondergenin daha gerideki bir onermede a q ~ k l a n d ~ g ~  durumlarda tam A 0  kullan~ldlg~na 
iligkin savlar~n pek de tanlrnlay~c~ o l m a d ~ g ~ n ~  gosterrnektedir. Bu ~alqmadan elde edilen 
bulgular ~glglnda, bir artgonderimsel duzenegin kullanllmas~nm digerine yeglenmesini 
tetikleyen etkenin sadece "uzakhk" o l r n a d ~ g ~ n ~ ;  tam aksine ad11 ya da tam A0'nin 
kul lan~hp kul lan~lmayacag~n~ belirleyen bu uzakhg~n retorik duzenlemesi oldugunu 
soylemek o las~  gorulmektedir. Bu durumda, gondergesel mesafenin az oldugu ortamlarda 
ad~ l l ag t~rman~n  gerekli oldugu gibi varsay~mlara dayanan formullerin artgonderim 
olgusunu tam anlam~yla aq~klayamad~g~ da aq~kqa gorulmektedir. 

Cizelge 2'de sergilenen saylsal veriler, yeni retorik birimlerde tam A 0  kullan~m~yla 
artgonderimin gerqeklegtirildigi varsaylmm desteklemektedir. 

Cizelge 2. Retorik birimlerde artgonderimsel diizenek ve artgonderimsel durum 

I Artgonderim 1 Yeni Retorik Birimler I Aynl Retorik Birimler I Toplam I 

Yeni retorik birimlerin % 72,s i tam AO iqermektedir; buna kargin aynen devam 
eden retorik birimlerde artgonderim ancak O/n 22 tam A 0  kullan~larak gerqeklegtiril- 
migtir. Boylece veri t a b a n ~ m ~ z ~  olugturan a q ~ k l a y ~ c ~  anlat~m biqimli T i i rk~e  yazll~ 
metinlerde yer alan her iki tur yap~sal boglukta da add ve tam AO kullanma olasrllg~ soz 
konusuyken, yeni retorik birimlerde tam AO, aynen devarn eden retorik birimlcrdc ise 
add kullan~mma dogru bir egilim sergilenmektedir. Diger bir deyigle, degigmeyen retorik 
birimlerle addlar arasinda da yeni retorik birimlerle tam A0'leri aras~nda oldugu gibi bir 
baglant~ soz konusudur. 

Ornegin, agag~daki metinlerde s~ralama yapls~nln ogelerinde artgonderim addla 
yapllmaktad~r. 

ADIL 

TOPLA M 

0rnek 10: 
1. Bal~kesirli degirmenci bir ailenin iiq oglundan biri. 
2. 0 (bog artgonderim) Liseyi Bahkesir'de bitirmig, 
3. 0 (bog artgonderim) Liseden sonra salyangoz toplam~g, 
4. 0 (bog artgonderim) Kuyurncuda q~rakhk, yerel bir gazetede muhabirlik yapmq I 

(Aktue1,Haziran 6-12, 1996). ( 

196 (% 27.5) 

713(% 100) 

215 (% 78) 

276 (% 100) 

42 1 

1014 
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artalan 

/--- dl 

0 r n e k  11: 
1. Gazeteler, kaiburiistii dergiler, kitaplar onu (baglmslz adli) bir yerde esriklegtirmigtir. 
2. 0 (bog artgonderim) 1g egitiminin biitiin slcakllglyla sarmag dolag olmug, 
3 0 (bog artgonderim) kendine ozgii kigilige dogru yo1 almaya baglamigtir. 
4. 0 Siir yazmaya baglamig, (bog artgonderim). 
5. 0 (bog artgonderim) yazdigi giirleri dergilere gonderebilme yiirekliligine ulagmigtir 
(Cumhuriyet Kitap, A r a l ~ k  21, 1995). 

SAV 

0 r n e k  12: 
1. Mehih Cevdet Anday ayni zamanda bir diizyazi ustasic 
2. Daha deneme tiiriiniin iilkemizde biiyiik bir yaklnlik gormedigi onemlerde 
3. Q (bagimsiz adil) kalemini deneme tiirii i ~ i n  oynatmigtir. 
4. Aydinlanmaci bir anlaylgla konugur gibi yazan Melih Cevdet her zaman ~agdag 
degerlerden yana olmug, 
5. 0 (bog artgonderim) geligen, geligmekte olan bir diinyada her zaman ileriden yana 
pkmlg, 
6. 0 (bog artgonderim) ozellikle Atatiirk'iin ve obiir cumhuriyet aydinlarinm canla bagla 
yerlegtirmeye ~aligtlgl degerlerin savunucusu olmugtur (TOMER Ceviri Dergisi, 
K q  '951 Bahar  '96, 1996). 



SAV 

Bu orneklerin hepsinde, qekirdekteki gondergeyle eggonderimsel konumda olan 
Siralama yap~smdaki gonderimler adlllarla gerqeklegtirilmigtir. Bu daglllm, veni retorik 
birimlerde artgonderimin tam ~ 0 ' l e r i ~ l e  gerqeklegtirildigi varsaylmlnl desteklemektedir. 
Yeni bir retorik birimin baglamadigi durumlarda ise add kullanllmaktadlr. 

SONUC 
Bu aragtirmada, aqlklayicl anlatim biqimli Turkqe yazlll metinlerde qegitli 

artgonderim oriintulerini saptamaya qaligtlk. Retorik yap1 qoziimlemesi yontemini 
kullanarak elde ettigimiz bulgulara gore, bu tur metinlerde gozlemledigimiz temel 
artgonderim oruntusunu goyle tanimlanabilir. 

Eger aktif ya da denetleyici onermede soz konusu kiginin kimligine iligkin daha once 
yapilmlg bir aqiklama varsa, kigiye gonderimde bulunmak iqin ad11 kullanllmaktadir; 
bunun dlglnda tam AO kullanllmaktadlr. 

Ikinci olarak, artgonderim oruntulemesinin bir turii olan adillagtlrmada 
"uzakllWmesafe" degigkeninin rolunu belirleyebilmek iqin, Fox'ln "geriye-atlama" adinl 
verdigi yapisal duzenlemenin igleyigini aragtlrdik. Geriye-atlama yaplsiyla yazar, hemen 
bir onceki onermeye degil, daha geride yer alan bir onermeye gonderimde bulunmaktadlr. 
Belli kogullar altinda geriye-atlamalar ad11 kullanilarak yapllabilmektedir. Bu kogullar 
araya giren onermelerin yap~siyla ve retorik igleviyle belirlenmektedir. Daha once verilen 
1,2,3,4,5 ve 6 no'lu orneklerde ad11 k u l l a n ~ m ~ n ~  geleneksel "uzakllk/mesafe" 
kuramlar~yla aq~klamak olas~dlr.  Ciinku bu orneklerde, ad11 ile en son onculiin 
aqiklamas~ arasindaki mesafe k~sadir (en qok bir onerme). 

Ancak, artgonderime iligkin "uzakliWmesafe" kuramlarl her ne kadar adillagtlrma 
olgusunu birqok durum iqin aqlkliyor gorunse de, bizim veri tabanlmizl olugturan 
aqlklayicl anlatlm biqimli metinlerde sergilenen artgonderimsel oruntulerin genelini 
tanlmlamakta yeterli degildir. Agaglda verilen ornekte, "uzakl~k/mesafe" tabanll 
artgonderim kuramlarinm belirledigi slnlrlarln agllabildigini gostermektedir. 
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0rnek 13: 
1. Sadri Allslk'ln 50 yll surecek sinema seruveni baglad]. 
2. 1945-50 arasl, sinemamlzln ~alkantdl  donemidir. 
3. Bir defa, tiyatrocular sinemadadlr 
4. ve "dlgardan" ~ o k  az adam allrlar. 
5. 0 te  yandan ~ o k  az film ~evrilmektedir. 
6. Yani, film ~evirerek ge~inmek pek mumkun degildir. 
7. 0 donernde ve "hoca" nln negeli bir anlnda, yagamln~ ozetleyen geylerden birini 
soyleyiverir. (baglrnll add) (Milliyet Sanat, Nisan 1, 1995). 

Bu iirnekte, birinci tumcede gondergenin kimligi apklanmlgtlr. 2,3,4 ve 5inci 
onermelerde gondergeye iligkin h i ~ b i r  a~ lk lama  olmamaslna ragmen, 6nc1 onermede, 
yani geriye-atlama yaplslnda, ad11 kullanllarak birinci tumcedeki Sadri Allglk'a 
gonderimde bulunulmugtur. 

Yukarlda ornek olarak verilen metinde, gondergenin en son a ~ ~ k l a m a s l  ile ad11 
araslnda dort onermeli bir bogluk vardlr. Geleneksel "uzakllklmesafe" kuram~,  bu 
durumlar i ~ i n  de add kullanlm~nl ongorebilir. Ancak elegtirel bir gozle baklldlglnda soz 
konusu kuramln, araya giren iki ya da daha fazla onermenin tam A 0  k u l l a n ~ m ~ n ~  
gerektirmedigi durumlarla (bu ornekte oldugu gibi), yap~sal nedenlerden dolayl yazarl 
tam A 0  kullanmaya zorlayan durumlarl birbirinden aylrdetmede yeterli olamadlgl 
gorulmektedir. 

Bu pllgmada u@ncu olarak, artgonderim oruntulemesinin diger bir turu olan tam 
A 0  ku l l an~mla r~n~  inceledik ve artgonderimin tan~mlanan temel oruntulerine gore ad11 
kullanmanln uygun olabilecegi durumlarda, tam A 0  kullanllmaslna neden olan bir dizi 
ilkeyi aqlkl~ga kavugturduk. Bu ilkeler, yeni retorik birimlerde genellikle tam 
Ao'lerinin, bunun d~glndaki birimlerde de adlllarln k u l l a n ~ l d ~ g ~ n ~  gosteren retorik 
birimlerin ayr~gtmlmasl iglemini kapsamaktadlr. Daha a ~ l k  bir ifadeyle, a~lklaylc l  
anlatm bi~imli  T u r k ~ e  yaz~ll  metinlerde, ad11 kullan~mlnln da uygun olabilecegi retorik 
birimlerde genellikle tam Ao'lerinin kullanlldlglna iligkin bulgular, bu tur metinlerde 
tam ~ ~ ' l e r i n e ,  geleneksel gonderge baglantlslnln dlglnda, ~ o k  daha bagka iglevler 
yuklendigini gostermektedir. Cunkii tam A0'leri oncullerinin bir onceki onermeden 
kolayca ~ ~ k a r ~ l a b i l e c e g i  durumlarda bile kullanlllyorlarsa, demek ki, sadece 
artgonderimsel bir iglev gonnuyorlar, metinleri yaplsal birimlere aylrarak okuyucunun 
metnin agamall retorik yaplslnl ~ozmesine de yardlmcl oluyorlar. 

Biiylece, yaz111 metinler, bir yandan Eizgisel duzeneklemeye kary duyarh bir tutum 
sergilerken, bir yandan da agamal~ birimlere kargl da duyarhhk gosteriyorlar ve bu iki 
farkll tutum birbiriyle ~eligmiyor; tam aksine okuyucuyu metnin hedeflenen yorumuna 
dogru yonlendirmede yazarln geffaf tutumunun ne denli onemli oldugu ge r~eg in i  
vurguluyor. 

Cizgisellige olan duyarllllk okuyucuyu araya giren fiziksel "bogluk" lar nedeniyle 
belki de kendisinin yapmakta zorlanabilecegi bir artgonderimsel yoruma dogru 
yonlendiriyor. Agamah yaplya gosterilen duyarlhk da okuyucunun, belki de yazarlardan 
kaynaklanan gerekli yaplsal gostergelerin eksikligi nedeniyle kendisinin yapamayacagl, 
metnin yaplslnl ~ozumlemesine yardlmcl oluyor. 



Bu Caligmada, veri tabanini olugturan metinlerin retorik y a p ~ l a r ~ n i n  
~oziimlenmesinden elde edilen bulgulardan, artgonderim oriintiilemelerinin tiimiiyle 
retorik diizenlemeyle yonetilmedigini, artgijnderimsel diizeneklerin seqiminde yapisal- 
olmayan etkenlerin de rol o y n a d ~ g ~ n i  gozlemledik. Ancak bu konunun bagka bir 
qaligmada tart~g~lmasinin uygun olacag~ kanismday~z. 
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