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ı. GİRİŞ 

Derlem temelli çalışmalar dil incelemelerinde ve dile bakışta önernli değişikliklere neden 
olmuştur. Farklı amaçlarla hazırlanmış derlemler dilbilimin neredeyse tüm alt alanlannda yoğun 
şekilde kullanılmaktadır. Özellikle sözlükbilimi ve sözcük çalışmalarında, dilbqgisi 
çalışmalarında, anlambilim ve edirobilim çalışmalarında derlemlerin sıklıkla kullanıldığını 

•• 

görmekteyiz. Oneelikle sözlükbilim alanında derlern-temelli sözlükler oluşturulmaktadır 

(Hunston, 2002: 96). Derlem çalışmalarından etkilenen diğer önemli alan ise dilbilgisi 
çalışmalarıdır. Derlern-temelli yazılan en yeni İngilizce dilbilgisi kitaplan arasında Longman 
grammar of spoken and written English (Biber ve diğ., 1999), Collins COBUILD English 
grammar (Sinclair, 1990) ve Cambridge grammar of English (Carter ve McCarthy, 2006) 
sayılabilir. Derlemler kullanılmadan yapılan dilbilgisi betimlemelerinde biçimbilim ve 
sözdizime odaklanılrnış; sözcük düzlemi dilbilgisinin kapsamının dışında görülmüştür. Oysa 
sözcük düzlemi sözdizimsel yapıların gösterilmesinde yararlı, hatta vazgeçilmezdir (Francis, 
1993: 139). 

Derlem dilbiliminin dilbilgisine en büyük katkısı, araştırmacıların değişkenlikleri sistematik 
olarak çok sayıda konuşucu ve yazar tarafından üretilen ve çok sayıda sözcüğü kapsayan geniş 
bir metin derlerninden inceleyebilmektir (Conrad, 2010: 228). Derlem dilbilimi teknikleri 
yaygın ve yaygın olmayan kullanımları belirleme ve belli bağlamlarda tipik olan ve olmayanları 
ortaya çıkaran örüntüleri görmeye olanak sağlar. Çünkü iletişimde kullanılan sözcük ve 
dilbilgisi, iletişimin amacı, bağlam, iletişimde bulunulan kişiler, iletişimin yazılı ya da sözlü 
olması gibi pek çok etkenden etkilenir ve bu seçenekler dilin kullanırnındaki sistematik 
örüntülere yol açar. Bu yüzden derlem dilbilimi küçük çaplı veri üzerine genellemeler yapmak 
ve doğru-yanlış ikiliğine odaklanmak yerine çok sayıda insanın dili nasıl kullandığım gösteren 
örüntüler üzerine odaklanmaya izin verir (Conrad, 2010: 228). Böylesi bir inceleme yalnızca 
dildeki dilbilgisel özellikleri değil ayrıca her bir temel . özelliğin gerçek kullanımlarını da 
tanımlar. Dilbilgisel özellik metinlerde tekrarlanan ve dilsel bir betimlemeyi sağlayan her şeyi 
kapsayan genel bir terimdir. Yapı ve dilbilgisel özellikler incelenirken yapısal betimlemeler ve 
kullanım örüntülerinin betimlemelerinde Biber ve diğerlerinin (1999) saptadığı çeşitli özellikler 
göz önünde bulundurulur. Bu çerçevede, yapısal betimlemede tüm temel dilbilgisel birimler ve 
yapılar, her bir yapı için değişkenierin dağılımı, dilbilgisel rolü ile dizisel olarak ilişkili olan 
yapısal özelliklerin karşılaştırılması; kullanım örüntülerinin betimlenmesinde ise, farklı 

özelliklerin sıklığı, kullanım alanlan ve diğer özelliklerle ilişkili olarak dilbilgisel özelliklerin 
dağılımı, (örneğin, dilbilgisel özelliklerin belli sözcük setleriyle bir araya gelmesi ve belli 
söylem bağlamlarında dilbilgisel değişkenierin tercih edilen kullanımı) (Biber ve diğ., 1999: 6) 
göz önüne alınır. Bunlardan en önemlileri her bir yapı için değişkenierin dağılımı ve farklı 
özelliklerin sıklığıdır. 

2.AMAÇ 

Bu çalışmanın amaçları, derlernde sözcük türü işaretlernede en sık rastlanan belirsizlikler 
arasında olan öyle, böyle ve şöyle sözcüklerinin derlern-temelli bir yaklaşımla bağımlı 

dizinlerden çıkartılan eşdizimliliklerini incelemek; belirsizlik yaratan bu sözcüklerin kullanım 
örüntülerine bakarak farklı sözcük türlerinin sıklığını betimlemek; bu sözcüklerin bağlam içi 

·. 
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örüntülerine bakarak sözcük türü ve derlem veri tabanında yer alan metinler (kurgu, dergi, 
gazete vb.) temelinde karşılaştırma yapmak ve öyle, böyle ve şöyle sözcükleri üzerinden, 
biçimbirim açımlamalarında tümce-içi belirginleştirmeye dönük sözdizim kurallarının yazımı 
.için önerilerde bulunmaktır. 

3. YÖNTEM 

Türkçe Ulusal Dil Deriemi (TUDD) Projesi veritabanından oluşturulan 250.000 sözcüklük alt-
derlem üzerindeki pilot çalışmada belirsizlik yaratan sözcüklerden öyle, böyle ve şöyle derlem 
dilbilimi yöntemiyle incelenmiş ve bu sözcüklerin farklı sözcük dilbilgisel örüntülerine 
bakılarak sıklıkları saptanmıştır. 

4. SÜREÇ 

Öyle, böyle ve şöyle sözcüklerinin bağımlı dizinleri NooJ Programı (Silberztein, 2003) 
yardımıyla 250.000 sözcüklük alt derlernde bulunmuştur. Bağımlı dizinler öyle, böyle ve şöyle 
sözcüklerinin öncesi ve sonrasında 20' şer sözcük olacak şekilde oluşturulmuştur. Toplamda 
öyle için 249, böyle için 343, şöyle için 128 bağımlı dizin elde edilmiştir. Bağımlı dizinler 
Filemaker Pro 7 ile incelenmiştir. 

Öyle, böyle ve şöyle sözcüklerinin kullanımları ve sözcük türleri gösterme belirteci 
(demonstrative adverbial), ölçü belirteci (adverbials of quantity or degree), tarz belirteci 
(manner adverbial), belirsiz belirleyici (indefinite determiner), eklenti soru (tag question), 
bağlaç (conjunction), ön biçim (pro-form), kalıplaşmış anlatımlar (fixed expressions), ikilemeler 
(reduplications) ve gösterme adılı (demonstrative pronoun) olmak üzere 10 farklı şekilde tek tek 
sınıflandırılmıştır. 

5. BULGULAR VE YORUMLAR 

Dilbilgisi kitaplarında öyle, böyle ve şöyle sözcüklerinin sözcük türü için işaret ulacı (Emre, 
1945), cümle başı ve kuvvetlendirme edatı (Hacıeminoğlu, 1992), sıfat (Hacıeminoğlu, 1992; 
Lewis, 2000; Underhill; 1976), işaret 1 im sıfatı (Ediskun, 1999; Gencan, 2001), tarz zarfı 
(Hacıeminoğlu, 1 992), gösterme zarfı (Banguoğlu, 2000), zarf (Ediskun, 1999; Underhill, 
1976), niteleme belirteci (Hengirmen, 1995; Gencan, 2001.), adıl (zamir) (Ediskun, 1.999; Lewis, 
2000) ve bağlaç (Gencan, 2001) terimleri kullamlmıştır. Sözlüklerde ise sıfat (TOK Türkçe 
Sözlük, 2005; DD Türkçe Sözlük, 2005; Çağbayır, 2006) ve zarf (TDK Türkçe Sözlük, 2005; 
DD Türkçe Sözlük, 2005; Çağbayır, 2006) olarak karşımıza çıkmaktadırlar. 

Bu çalışmada, belirteç (gösterme belirteci; ölçü belirteci; tarz belirteci), belirsiz belirleyici 
(Göksel ve Kerslake, 2005), eklenti soru (Göksel ve Kerslake, 2005), bağlaç ve gösterme adılı 
(Turan, 1997) terimleri kullanılmıştır. Dilbilgisi kitaplarında sıfat olarak ele alınan öyle, böyle 
ve şöyle kullanımları, daha genel ve kapsayıcı bir terim olması nedeniyle Göksel ve Kerslake 
(2005) izlenerek belirsiz belirleyici olarak adlandırılmıştır. Şöylenin kimi kullanımlarında ise 
Turan (1997)'nin bu ve şu sözcüklerini metin gösterme adılı olarak betimlemesi izlenmiştir. 

250.000 sözcüklük alt derlernde öyle, böyle ve şöylenin gösterme belirteci olarak kullanımları, 
eylemi niteleyen, öngönderim ilişkisi kuran ve artgönderim ilişkisi kuran gösterme belirteci 
olmak üzere 3 şekilde saptanmıştır. Öylenin eylemi niteleyen kullanımı derlernde 
bulunmamıştır; öngönderim ilişkisi kuran gösterme belirteci ise derlernde 88 tanedir. Böylenin 
eylemi niteleyen gösterme belirteci olarak kullanımı 3 örnekte görülürken, öngönderim ilişkisi 

•• 

kuran toplam 98 örnek bulunmuştur. O m e ğ i n ,  " ... elini böyle yanlarına şap şap vuruyor. .. " 
bağımlı dizininde böyle vurma eyleminin ne şekilde gerçekleştiğini betimlemektedir. "Vallah, 
billah ben böyle demedim" örneğinde ise böyle deme, söyleme biçimini göstermek yerine bir 
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önceki türncenin içeriğine gönderirnde bulunmaktadır. Şöyle sözcüğü ise 4 bağımlı dizinde 
eylemi niteleyen, 71 bağımlı dizinde de öngönderim ilişkisi kuran gösterme belirteci olarak 
kullanılmıştır. Örnekler Tablo 1 'de görüldüğü gibidir. 

Tablo 1 
Gösterme Belirteci olarak öyle, böyle ve şöyle 

.. 
O yle 
Eylemi Niteleyen: -.. 
Ongönderim 
ilişkisi Kuran: 88 

Böyle 
Eylemi Niteleyen: 3 

Öngönderim ilişkisi 
Kuran: 98 

Şöyle 

Eylemi Niteleyen: 4 

Artgönderim 
ilişkisi Kuran: 71 

Bağımlı Dizinler 
88 

Durumumuz çok iyiymiş. Politikacılar öyle söylüyor. - Hem de çok 
ıyı ... 

"Aman kötümser olma!" diyorlar. " N a s ı l  iyimser o l a l ı m ? "  
"O lamasan da öyle yaz, hele biraz daha ... " Evet, hem lahavle ... 
101 
E'si .. kömür! Elini böyle yanlarına şap şap vuruyor da, söylemek mi 
lazım? Hiç böyle ortadan ortadan geçiriyor muyuz? 
Ben tam siyahı alacaktım ki, "Ama senin kırmızıyı beğeneceğini 

s ö y l e m i ş t i , "  dedi. Eh durum böyle olunca kırrruzıyı ben aldım. 

"O ortaya düşmeseydi, biz bir yenisini çıkarırdık" dediği de doğrudur, 
yüzüne vurulduğunda, "V allah, billah ben böyle demedim" yadsıması da 
doarudur. 
75 
" Ş u  fincanı da biraz şöyle alalım ... " "Teşekkürler .. :' diyor B il ge. 
"Yok bir ş e y . "  Şöyle bir kaş atıyor Sevgi ... "Yok bir şey." 
Mesleği konusundaki düşüncesini şöyle açıklıyor: "Biz doktorlar, 
gece bekçileri gibiyiz." 

Gece yarısına doğru sözlerini şöyle bağladı. - Ben hepiniz ıçın 

çalışıyorum . 

Tablo 2' de öyle, böyle ve şöylenin ölçü belirteci olarak kullanımları görülmektedir. Derlernde en 
sık rastlanan ölçü belirteci, toplam 52 örnekle öylenin bağımlı dizinlerinde saptanmıştır; 

böylenin ölçü belirteci olarak kullanımı 3 tanedir; bu kullanım şöylenin bağımlı dizinlerinde 
bulunmamıştır. 

Tablo 2 
Ölçü Belirteci olarak öyle, böyle ve şöyle 

•• 
O le 

Şö le 

Bağımlı Dizinler 
52 . 
Içimde öyle derinlerdesin ki seni yüzeysel tanımların içinden çekip almak istedim . 

Işık'ın o olay karşısında öyle bir tavrı var ki, hepsinden önemli. 
3 
Çok sevilmek bu kadar kötü müydü? Gerçekten böyle ağır mıydı ki? 

Benden daha iyi biliyosun! Böyle kocaman yazıp kendi kafanda yarattığın o nefret · 
ettiğin eski sevgili ... 
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Öyle, böyle ve şöylenin tarz belirteci olarak kullanımını incelediğimizde 16 öyle; 25 böyle; 4 de .. 
şöyle bağımlı dizini bulunmuştur. Ornekler Tablo 3 'teki gibidir. 

Tablo 3 
Tarz Belirteci olarak öyle, böyle ve şöyle 

Bağımlı Dizinler 
•• 
O le 16 

Böyle 

Şö le 

El altında birini bulundurmak rm? Öyle bakınca çirkinleşiyor bu çözüm. 

Seni seven herkese selam nasılsan öyle kal. 
25 
Ama işinize gelmediği zaman böyle suspus olup oturacaksınız. 

"Var mıydı böyle çekip gitmek. .. Var mıydı?" 
4 
İçimden bir an adamı dürtmek geçiyor. A y a ğ ı r o l a  şöyle dokunmak! Yüzüme bakar 
herhalde. 

Sonra baba bir yere tayin olur. Şöyle kabaca, şuraya, şuraya, şuraya diye 
sıralayabiliyor musun? 

Tablo 4 'te belirsiz belirleyici örnekleri görülmektedir. Öyle, böyle ve şöylenin belirsiz 
belirleyici olarak kullanımı, gösterme belirtecine benzer biçimde, adı niteleyen, öngönderim 
ilişkisi kuran ve artgönderim ilişkis i kuran olmak üzere 3" şekilde görülmüştür. Öylenin 23 
öngönderim, 14 artgönderim ilişkisi kuran; böylenin 28 adı niteleyen, 135 öngönderim ilişkisi 
kuran; şöylenin ise 2 adı niteleyen, 1 O tane de artgönderim ilişkisi kuran belirsiz belirleyici 
kullanımı saptanmıştır. 

Tablo 4 
Belirsiz Belirleyici olarak öyle, böyle ve şöyle 

Bağımlı Dizinler 
Ö le 37 
Adı Niteleyen: -. . . 
Ongönderim Ilişkisi 

Kuran: 23 

Artgönderim . 
Ilişkisi Kuran: 14 

Böyle 
Adı Niteleyen: 28 

.. 
Ongönderim . 
Ilişki si Kuran: 135 

Şöyle 

Ne göründükleri gibiydiler ne de öyle adam olmaktan mernnundular. 

Mesela Ziya P a ş a ' n ı n  Harabatım ezbere bilseler de bize sormazlardı, 
öyle bir adetleri yoktu. 
Günbatımında güneş Göktepe'nin ardında kaybolurken öyle bir an olur 
ki karanlıkla aydınlık el sıkışır, 

Öyle kişiler vardır ki, aslında hasta değildir ama, "hastalık hastası"dır. 

163 
Bu görüş bildirme furyası da böyle zincirleri günlerce besliyor. 
yüreğim yüreğinde ... 
Onlar Özal'ı terk ederken arkadan yenileri geliyordu. "Fuck böyle işi'' 
diyerek gidenler yüzünden daralacak 

" A h l a k s ı z l ı ğ ı n  adını sanat koymuş lar. Ben, böyle sanatın ıçme 

tükürürüm," demiş ... 
12 
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Adı Niteleyen: 2 Bir araba almalıyım. Ş ö y l e  ayakları yerden kesecek cinsten. 
- Büro olduğuna göre önce şöyle güzel bir masa, koltuklar ... 

. 
Artgönderim Ilişkisi düşündüğüm zaman şöyle bir liste aklıma geliyor: Hiç yalan 

söylememek, bazen bütün günü sadece spor yaparak geçirmek ... Kuran: 10 

Geçen gün, şöyle bir şey söylüyordu: "Hoşgörü, yaşla azalınıyor ya da 
çoğalmıyor, galiba ... " 

Tablo 5'te, derlemdeki eklenti soru kullanımları görülmektedir. Derlernde böyle ve şöyle 
sözcüklerinin eklenti soru olarak kullanımı bulunmazken, öyle sözcüğünde bu kullanırula ilgili 
toplam S bağımlı dizin saptanrruştır. 

Tablo 5 
Eklenti Soru olarak öyle, böyle ve şöyle 

Bağımlı Dizinler 
•• 
O le 5 

Bö le 
Ş ö  le 

Askeriye ile hariciyenin birlikte yürüttüğü bir plandı bu, öyle mi? 
-Tabii. 

- Ya da öğretmenimiz güzel yazı defterİnıizi direkt kafarruzda şarnbırlak biçiminde 
parçalayabilir, öyle değil mi? -Evet Erdem Bey. 

Derlemdeki bağlaç kullanımlarını incelediğimizde ise Tablo 6' daki gibi bir bulguyla 
karşılaşmaktayız. Öylenin 9; şöylenin ise yalnızca 1 bağımlı dizinde bağlaç olarak kullanıldığı 
saptanmıştır. Böyle sözcüğünün bağlaç kullanıffil derlernde görülmemiştir. 

Tablo 6 
Bağlaç olarak öyle, böyle ve şöyle 

Bö le 
Şöyle 

Bağımlı Dizinler 
9 
Erdoğan ve çevresi ile milli görüş çizgisi artık giderek ayrılıyordu ... Öyle ki 
Erdoğan, 26 Mart 1999 yılında cezasını çekmek üzere ... 

Türk grameri bile Arapça ve Farsçadan etkilenerek kullanılıyordu, öyle ise ya 
O s m a n l ı c a  sadeleştirilerek kullanılacaktı ya da ... 
-
ı 

Yeni Köprü ise bir mühendislik harikasıydı. Ş ö y l e  ki: Dünyada ilk defa, 
açıldığında 80 metre yükseklik ve g e n i ş l i S e  ulaşan bir köprü kapağı yapılmıştı. 

Kalıplaşmış anlatım lar, Tablo 7' de görüldüğü gibi, öyle sözcüğü için 42; böyle sözcüğü için 51; 
şöyle sözcüğü için 19 bağımlı dizin şeklindedir . 

• 
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Tablo 7 
Kalıplaşmış Anlatım olarak öyle, böyle ve şöyle 
Bağımlı Dizinler 
Ö le 42 

Böyle 

Bence iktidara değil, koalisyona hazırlanmaya çalışıyorlardı. İktidara geldiler, öyle 
veya böyle. 

"Bizim onu almaya gitmemiz gerekiyor, öyle mi dedi?" "Evet Canan, Aynen öyle. 
Hayal görmüşüro gibi bakma bana ... " 
51 
Yağ lekesi olayı, kızın dişi kaplan gibi ortaya atılışıyla çözülüyor. Bundan böyle 
kocasının çamaşırlarını o yıkayacak ... 

Suçu hep " İ n g i l i z c e  eksikliği"ne yüklediler. Öyle ya da böyle, ortada bir eğilim 
vardı. 

Ş ö y l e  19 
Annem, kızmak şöyle dursun, yaptığımı beğendi. 

- Yok abi şöyle bir uğramıştım. 
- İyi ettin, çok iyi ettin. 

Derlernde yalnızca şöylenin 17 bağımlı dizinde gösterme adılı olarak kullanıldığı gözlenmiştir 
(Tablo 8). Öyle ve böylenin gösterme adılı olarak kullanımına rastlanmamıştır. 

Tablo 8 
Gösterme Adılı olarak öyle, böyle ve şöyle 

Bağımlı Dizinler 
Ö le -
Bö le -
Ş ö y l e  17 

Yönetmelikteki önemli unsurlar şöyle: Ayrımcılık yapılmayacak. 

Diğer maçlarda alınan sonuçlar ise şöyle: Kıbrıs Rum Kesimi-İsviçre: 1-1 

Bağımlı diziniere bakılarak elde edilen bu kullanımlardan sözcük türü işaretlernede karşılaşılan 
belirsizlikleri gidermede yararlanılabilir. Tablo 9' da öyle, böyle ve şöyle sözcüklerine ilişkin 
yazılabilecek kurallar görülmektedir. Öyle ile ilgili kurallar şu şekilde sıralanabilir: Öyleden 
sonra "ki" eki varsa ya da "ise" geliyorsa bağlaç olarak işaretlenmelidir. Öyle sözcüğü, "Öyle 
bir tavrı var ki", "Öyle ümitliydim ki" ve "Öyle korktu ki" örneklerinde görüldüğü gibi 
"öyle ... ki" örüntüsü içinde kullanılmış olabilir. Bu örüntüde boş bırakılan yere "bir" tanımlığı, 
bir ad ve ardından "var" sözcüğü gelebilir ya da bir sıfat veya eylem kullanılabilir. Bu kullanım, 
ölçü belirteci olarak işaretlenmelidir. Öyleden sonra bir ad geldiğinde, sonrasında "ki" eki 
kullanılmamışsa öyle, belirsiz belirleyici olarak işaretlenmelidir. 

Böyle ile ilgili kurallar ise şunlardır: Böyleden sonra yalnızca sıfat kullanılmışsa böyle ölçü 
belirtecidir. "Böyle aciz insanlar", "böyle aciz bir insan" örneklerinde görüldüğü gibi, böyleden 
sonra sıfat ve ad; ya da sıfat, "bir" tanımlığı ve bir ad kullanılmışsa ölçü belirteci olarak 
işaretlenme li dir. 

Ş ö y l e  ile ilgili kurallan ise şu şekilde sıralayabiliriz: Ş ö y l e  türnce sonunda kullanılmışsa ve 
kendisinden sonra iki nokta (:) varsa gösterme adılıdır. Düşüncesini şöyle açıklıyor: ''Biz 
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doktorlar gece bekçileri gibiyiz." bağımlı dizininde görüldüğü gibi şöyleden sonra bir eylem, 
eylemden sonra iki nokta (:) ve daha sonra tırnak işareti (") kullanılmışsa ya da, Sözlerini şöyle 
bağladı. -Ben hepiniz için çalışıyorum bağımlı dizinindeki gibi nokta (.) ve konuşma çizgisi(-) 
varsa artgönderim ilişkisi kurmaktadır ve belirteç olarak işaretlenmelidir. 

Tablo 9 , 
Öyle/böylelşöyle sözcüklerinin işaretlernede esas alınacak kuralları 
Kurallar Örnek bağımlı dizinler 
•• 

Oy le k i ~  bağlaç Kolay bir iş değildi. Öyle ki . . .... . . 
ogrenımıme 

•• 

Oy le i s e ~  bağlaç devam edemedim . 
. . 
Oyle (bir) ... k i ~  ölçü belirteci 

.. 
Oyle (bir)+ a d ~  belirsiz belirleyici 

Böyle + s . ı f a t ~  ölçü belirteci 
Böyle+ (sıfat) +ad 
Böyle+ (sıfat) + (bir) +ad 
Ş ö y l e : ~  gösterme adılı 

Ş ö y l e +  eylem: " ~ g ö s t e r m e  belirteci 

Ş ö y l e  + eylem. - ~  gösterme belirteci 

Öyle bir tavrı var ki 
Öyle ümitliydim 1 korktu ki 
Barok bir konserden çıkmıştı, öyle bir konsere 
gitmeyi ... 
Sen görünce beni böyle çaresiz 
Böyle (aciz) insanlar 
Böyle (aciz) bir insan 
Sonuçlar ise şöyle: Kıbrıs Rum Kesimi-. 
Isvi re: 1-1 .. 
Ornek: Düşüncesini şöyle 

doktorlar gece bekçileri 
gibiyiz." 

açıklıyor: "Biz 

Sözlerini şöyle 

çalışıyorum. 

bağlad1 . - Ben hepiniz için 
• 

Öylenin kullanım örüntüleri ve deri em veri tabanına göre kullanım sıklıkları Tablo 1 O' da 
görülmektedir. Öylenin derlernde görülen sözcük türleri belirteç, belirsiz belirleyici ve bağlaçtır . 
Ayrıca örüntü türü olarak eklenti soru ve kalıplaşmış anlatımlar da bulunmaktadır. Öylenin en 
sık karşımıza çıkan sözcük türü belirteçtir. Belirteç türleri arasında da en fazla öngönderim 
ilişkisi kuran gösterme belirteci olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu kullanıma en çok kurgusal .. 
metinlerde rastlanmaktadır. Olçü belirtecinde bilgilendirici metinler ve dergi yazıları ön plana 
çıkarken, tarz belirteci, öngönderim ilişkisi kuran belirsiz belirleyici ve kalıplaşmış anlatım 
kullanımları en çok kurgusal metinlerde görülmüştür. Metin türleri, öylenin kullanım 

s ı k i ı k i a r ı n a  göre karşılaştırıldığında öylenin en çok kurgusal metinlerde kullanıldığı 

gözlenmiştir . 

Tablo 10 
Öylenin kullanım örüntüleri ve dağılımları 
Öyle: 249 Belirteç 

Gösterme Ölçü Tarz 
(Ön. İ.) 

Basılmaıruş 12 8 4 
B i lgilendirici lO 12 4 
Dergi 13 12 ı 

Gazete ı ı 

Konuşma 16 9 
Kurgu 36 lO 7 
TOPLAM 88 52 16 
G.TOPLAM 156 

Belirsiz 
Belirleyici 

. 
Ön. İ. Art. I. 

ı 4 
4 3 
- . 

5 6 
13 ı 

23 14 
37 
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Eklenti 
Soru 

ı 

3 
1 
5 
5 

Bağlaç 

ı 

2 
2 
ı 

2 
ı 

9 
9 

Kalıplaşmış 

Anlatım 

3 
10 
5 

10 
14 
42 
42 

• 



Ön. i.: Öngönderim ilişkisi kuran; Art.İ.: Artgönderim ilişkisi kuran 

Tablo ll' de böylenin belirteç, belirsiz belirleyici ve kalıplaşmış anlatım kullanırnlarının derlem 
veri tabanına göre dağılımı görülmektedir. Öyleden farklı olarak böyle en çok belirsiz belirleyici 
olarak, genellikle öngönderim ilişkisi kurmak amacıyla kullanılmıştır. Belirsiz belirleyici kadar 
olmasa da belirteç olarak kullanımlarına da sıkça rastlanmaktadır. Belirteç türleri arasında en 
çok öngönderim ilişkisi kuran gösterme belirteci görülmektedir. Böylenin öngönderim ilişkisi 
kuran gösterme belirteci, tarz belirteci ve kalıplaşmış anlatım kullanımları daha çok kurgusal 
metinlerde görülürken, artgönderim ilişkisi kuran belirsiz belirleyici olarak bilgilendirici ve 
kurgusal metinlerde eşit sıklıkta kullanıldığı, öngönderim ilişkisi kuran belirsiz belirleyici 
olarak daha çok bilgilendinci metinlerde yer aldığı dikkati çekmektedir. Derlem veri 
tabanındaki metinler, böylenin kullanım sıklıklarına göre karşılaştırıldığında bilgilendirici 
metinler ilk sırada, kurgusal metinler ise ikinci sırada yer almaktadır. 

Tablo 11 
Böylenin kullanım örüntiileri ve dağılımları 
Böyle: 343 Belirteç Belirsiz Kalıplaşmış 

Belirleyici Anlatım 

Gösterme O l ~ ü  Tarz 
Ön. İ. 

. . . 
E. N. A. N. On. I. 

Basılmamış 12 3 ı 3 8 10 
Bilgilendirici 22 5 9 47 9 
Dergi 22 4 2 28 8 
Gazete 2 2 ll 7 
Konuşma 15 4 3 15 2 
Kurgu 3 25 ll 9 26 15 
TOPLAM 3 98 3 25 28 135 51 
G.TOPLAM 129 163 51 
E.N: Eylemi niteleyen; AN: Adı niteleyen; Ön.İ.: Öngönderim ilişkisi kuran 

Tablo 12' de şöylenin Öelirteç, belirsiz belirleyici, bağlaç, kalıplaşmış anlatım ve gösterme adılı 
olarak kullanım sıklıklarının konu alanlarına göre dağılımı görülmektedir. Şöyle de öyle gibi en 
çok belirteç olarak kullanılmıştır. Gösterme belirteci olarak daha çok artgönderim ilişkisi 

kurmaktadır. Belirsiz belirleyici kullanımlannda da sıklıkla artgönderim ilişkisi kurduğu 

görülmüştür. Veri tabanındaki metinlere göre bakıldığında eylemi niteleyen gösterme 
belirtecinin ve adı niteleyen belirsiz belirleyicinin yalnızca kurgusal metinlerde bulunduğu, 
artgönderim ilişkisi kuran gösterme belirtecinin ve gösterme adılının gazete, tarz belirtecinin ve 
kalıplaşmış anlatırnların kurgusal, artgönderim ilişkisi kuran belirsiz belirleyicinin bilgilendirici 
metinlerde sık kullanıldığı görülmektedir. Veri tabanı, şöylenin kullanım sıklıklarına göre 
karşılaştırıldığında ilk sırada gazete metinleri, ikinci sırada ise bilgilendirici ve kurgusal 
metinler yer almaktadır. 

.. , 
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Tablo 12 
Şöylenin kullanım öriintüleri ve dağılımları 
Şöyle: 128 Belirteç Belirsiz Bağlaç K a l ı p - Gösterme 

Belirleyici I aşmış Adı h 
Gösterme Tarz 

. 
E. N. Art. I. A. N. Art. I. 

Basılınamış 4 • 2 
Bilgilendirici 14 ı 6 ı 2 3 
Dergi ll ı 4 ı 

Gazete 31 ı3 

Konuşma 2 ı 2 2 
Kurgu 4 9 2 2 ı 9 
TOPLAM 4 71 4 2 10 ı 19 17 
G.TOPLAM 79 12 ı 19 17 
E.N: Eylemi niteleyen; AN: Adı niteleyen; Art.İ.: Artgönderim ilişkisi kuran 

Öyle, böyle ve şöylenin kullanıldıkları metinler, farklı kullanım örüntülerini yansıtmaları 
bakımından karşılaştırıldığında ise, kurgusal metinlerdeki kullanımların diğerlerine göre daha 
fazla çeşitlilik gösterdiği gözlenmiştir. Bu sayısal veriler bize derlernde şu tür eğilimler 

olduğunu göstermiştir: Öyle, en çok belirteç olarak karşımıza çıkmaktadır. Sıklık bakımından 
daha sonra kalıplaşmış anlatımlar, belirsiz belirleyici, bağlaç ve eklenti soru kullanımlan 
gelmektedir. Böyle, en çok belirsiz belirleyici olarak kullanılmaktadır. S ı k l ı k  bakımından 2. 
sırada belirteç, 3. sırada kalıplaşmış anlatımlar bulunmaktadır. Ş ö y l e  ise öyle gibi en çok belirteç 
olarak kullanılmakta, sıklık bakımından daha sonra kalıplaşmış anlatımlar, gösterme adılı, 

belirsiz belirleyici ve bağlaç kullanımlan gelmektedir. 

6. SONUÇ 

Derlernde işaretierne yapılırken, sözcük türü belirsizliklerinin görüldüğü durumlarda derlern-
temelli bağlam-içi gözlemler yapılması ve burada saptanan eğilimlerin işaretlernede esas 
alınması belirsizliklerin giderilmesine katkıda bulunabilir. Bağımlı dizinlerde görülen 
noktalama işaretleri ve örüntülerden de işaretierne yapılırken yararlanılabilir. Ayrıca, farklı konu 
alanlarından oluşturulan deriemierden alınan örnekler, sözcük türlerini çok çeşitli bağlamlar 
içinde örneklendirdikleri ve gerçek dil kullanımlarını yansıttıkları için dilbilgisi kitapları 

yazımında kullanılabilirler. 

Notlar 
• 

1. TÜBİTAK'a (Proje no: 1 08K242) katkı larından dolayı teşekkür ederiz. 
2. Mersin Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri fonuna (Proje no: BAP-FEF (SYA) 2010-3 A) teşekkür ederiz. 
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