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SOSYOKÜLTÜREL DİLBiLİM ÇERÇEVESiNDE BİREY,
sözEL ETKiLEşİM vE riırı,i« TARTIşMAsI

Meryem ŞEN 
1

Özet: Geleneksel biIiıısel göıüş. kimliği bireyin kendisini luılükçı (ııentalist) dü/€yde algılad,ğı ya da betimlc

diği duüuıİ olıriık nitclcyerek. lliİlit ve d,7 kullanımı amsındali tek bağlaİtünün dil için bireyin anlük (lnenta]) içsel_

liğini yansılmak o1duğunu savunur. ToplDmdilbilim aliüntnda da kimliğe yönclik çalIşma]ar. sö./el etkileşiın onamla

nnda bireyin kcndinc ilişkin anlıkçı futuınunu birhkım söylem biçemleıiyle dile getidiğini ortaya koymuştur (John

stone l996), Çalışmamızda lı)rlli kav mıDın bircyin imlığında ycr alan kcndinedönük bir algılama biçeınindcn çok.
\özeleıkileşim bağlamlaİnda sosya] ve kü]tiireletkenlerle orlaya çıkan birolgu o]duğunu varü]ayıyoru7. ve Bakhtin
ci bir ya]<laşımla so§yal ve kültüİc] ortamln değişkenliğine bağ], olariü bircylcr araında söz_el etkileşim ortamlann-
da ürctilcn f]rrkl] dilselbiçemscl]iklcı (heleroglossic) içerebilğ.ek. bireyin cdimse] farkındalığünı yitnsıtan söylcmse]
(dialogjc) bir yapı olduğunu çeşilli konuşma ömcklcnni kullanaİak laİllşmak isliyoruz.

Anahtar sözciikler: kjnllik. sosyokültiirel dilbilinl.üst dilbilim. üst dil söy]cıni. cdimsel söylem. biçemlendifınc

Individual, verbal Interaction and the Di§cıtssion of ldentity in the Context of sürioculfural Linguisti.s
Abstract: Traditional scientific view. definin8 /.tİliüü ils üc mental representalon ofüe individua], claims lhat

for laıguagc üe sole relation betwcn i/ngıage use aııç| iılenıiı is to retlcct üc menlal intemalisation of üc
individual. ln the sdjiolinguistic field too, üe studjcs towards irfuİ.iı],have clarified lhat the individua] articu]ales his
menLd attitudc of h im§elf through somc dialeclal ways in veıta] interactions (Johnstone l996). Thus. ıssuming üc
concepl of identity as a cu]tural phenomenon constituting itsclf in verbal inleraction\ with lhe impact of s(xial and
cu]tural f)ctonj. we will discuss through exaıninatjon of a viıricty of linguistic interaclions that the conccpt of
,dcr?n'4' is. in a Baihtiniiuı scnrc. a dialogic constııction enrichcd by hctcıoglossic uttenic€s ıtflecting mctapragmatic

awarcnes§ of ıhe individıııl
Key words: identity, s(ricrulfuriı] linguistics. melalinguistics, meıa d]scoursc, performalive discouırie, styling.

l. Giriş
Kimlik ve söz kavramları baı felsefesinin kökeninde ycı iılan değer kavram]anndan ikisidir. Kimlik,

bireyin aklında kcndinin ne olduğuna iiişkin vaI olalıın sosyal sunumudur, ve söz aklın scsidir- dolayısıy
la idcal doğrudur (Ryan, l999). Gcleneksel bi]imsel görüş de, kimliği bireyin kendisini anlıkçı (menta-
list) düzeyde algrladtğü ya da bctimlediği durum olalak niteleyerck. kiınlik ve dil ku|lanrmı ara§ındaki tek
bağlaıtının dil için bircyin ıuılık (mental) içsclliğini yansıtmaİ olduğunu savunur, Görüldüğü üzere batı
felsefesindc akıl usçu bir yaklaşımla cle alınmaktadır ve. kimlik de bu usçu düşüncenin sosyal ve sörcl
açıdım dışa vurumu olarak görülmektedir. 90'lı yılları etkilcyen p<ıst modem akım bu tek tip kimlik İını-
mı reddederek bircysel ve gnıpsal kimliklerin dıüa yüksek sesle ifade edilmesiıc nedcn oldu (Verschue
ren, 20o1). l9!xl'larda kimlik kavramı dilbilimde öZe] bir a]an oluşturac.* kadar önem kazandl.

Toplumdilbilim alanında kimliğe yönelik çalışmalar (Johnstone, l996; Bucholtz & Hall,2005), sö-
zrle*ilcşim ortamlannda bireyin kcndine ilişkin anlıkçı tunımunu birtakım söylem biçemleriyle dile ge-

tirdiğini ortaya koymuştur. Bu bağlamda yaPtlan çalışmal.ırda kimliğin oluşumunda, gelişiminde ve de-

ğişiminde teınc] olan sosyal onaüılln göz ardı edildiği görülmüştiir (Bucholtz, 2004), oysa sosyai ortam
bircyin külttirel öz varlığı duıumundıdır. ve kimliğinin oluşumuna katkıda bulunur (Şen, 2005).

Klasik dilse) çalışmalar birevleri eyleyen vc .uılaınlı siizceler üreten ve üIetileni anlamayı sağlayan
dilsel bilgi sistemlerine üzerinc «lı*l.ınmıştır (Joseph. 2üM:33.), Modem dilsei çıılışmııJar ise dili biey-

l Doç. Dr.. Kocaeli Ünjveİsitesi
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lcrin coğrafi ve sosy.ıl aitliklerini. eğitim düzey]eİini. etnik yapü]aİnı. cinsiyet ve cinsel kimlik]erini oku_

yabilmemizi sağlayan bir ııraç olarak ele aIır (Joseph, 2ü4:3,1). Değişkeci topiumdilbilim açısından bu

açıklamanın doğıuluğu kabul edilebiiir, Diğer yandtuı dünyanın ve değcr yarglannın dcğişime uğradığı

post modem sürcçte bu değişkenlcrin aniamsal olank göreceli olduklan görülmüştüI, ömeğin kullanılan

dil hcı zuman bireyin etnik kirnliğinin giistelgesi olmayabilir. Bu duruın göz önünde bulundululduğunda

kimlik kavrıınının da belli ölçütlcr]e tanımlıuıaınayacağı açıktür vc bireye öz8ü bil kinriik tanüİı]aması

kaçınülmazdır, Bu ncdenle Bourdicu (l99l:223) kimlik kavramının 'cdimsel bir söylcm' (peİformative

discourse) ol.ırak cle alrnması gcrcktiğini vuİ8ul.ır. EdimseI söy]emi oluştulan kavram iSe Bourdicu'nun

bireyin bilinçli ya da bilinçsiz deneysel kazanımlannın tümünü içeren ve bireyin kimliğini kazaımasına

neden olan "habitus"'fur (l99l:223 4). Diğer yimdan Verschuercn (200,1:67) bireyin edimsel söylemin-

de kimliğin işlevselliğinin, bireyin üst erlimsel fıırkındalığına gönderim yapılmadıın ıınlaşılmasının zor ol

duğuna dikkati çekmektcdil.
Günümüz kimlik çalışmalannda bireyin ya5adığı yer vc çevrenin sosyal ve küJtiirel etkilcri yani "ha-

bitu§" göz önünc a]ınmaktadır (Bucholu & Ha1I.2LD4: Eckert.2003; Bucholtz 200]ı ochs, l993). Bu

nunla biİlikte edinısc] söylemin ardünda bireyin söylemini yönlendiren anlıkçı tutumunun eüisi hiçbir şc-

kilde yadsınamaz

Çalışmamızda kimlik kavrıuıının biıeyin ıurlığında yer alan kendine dönük bir algılama biçeminden

çok, sözcl etkileşim bağlamlannda sosyal vc kü]ttirel etlienlcrle orİaya çıkan kü]tiiİel fakat anlıksal bir ol-

gu olduğunu va$aylyoruz, ve Bakhtinci bir yıülaşımia sosyal vc kültiirel ortuıın değişkenliğine bağll

olarak biıeyler ıuasında Sö7el etkilcşim oftamlarında üretilen farklı dilsel biçemselliklcr (heteroglossic)

içerebilocck, söyleşisel (dialogic) bir yapı olduğunu çeşitli konuşma ömekleriyle tanışını* istiyoruz-

2. Sosyokiiltiirel Dilbilim
Geleneksel dil çahşmalannda olduğu gibi dil ve toplum ilişkisini tek bir çözümsel düzeyde ve sosyal

sınıflama bağlırmında (Labov. l9?2) ele almak, dilin sosyal ve kültiircl anlamınt 8öz ardı etmek irnlamı

na 8eli.. oysa dil toplumla bütündür. Diğcr bir deyişle herhiuıgi bir sosyal içerikli bilgi niteliği taşlmayaı

bildirişim anlamlı bir dil çalışması değildir (Hymes. l9li9)-

Dil, kültiir Ve toplum ilişkisi toplumdilbiliınin alt alanlan olan dilscl insanbilim. siiylem ve eleştircl

dilbilim çözümlemesi. dilsel sosyal psikolo.ji gibi pek çok alanın onak çalışma konusu olmuştur. Dilin bu

oııak çalışma ıılanlauı sosyokültiirel dilbilim alaıını tıluşturuı (Bucholtz & Hall, 2005:586)

3. Bakhtin ve Söylem
Bireyin söylemi tek bir biçemscllik içeımez. Kendi içinde Söyleşiscllik (dialo8ism) öZelliğine süip-

tir. Bireyin sürekJi etkileşim ortamlıırında bulunma_sı kendisinin ve söyleminin f'arklı biçemsellikleri ka-

zanmasına neden olur. Bu bize diğerlerini anlırmırmızı sağlayan çoklu ve farklı bir söyleşisellik (hcterog

lııssic) öııelliğidir (Bak}ıtin, l990:87-q]), Diğer yaJıdan bireyin tüm nesnclerden gelen sesleri duyması vc

onlıır ıırasında bir söyleşiscllik kuıması gerckir. Bakhtin'e ( l98l:xvii) göre "bireyin kendini ve kimliğini

tek tip bifbilinçlillik tufumuyla oluşturmLsı Ve ifade ctmesi olaıııksızdır: birey başkalannın seslerini, söy

lemlerini duymak durumundadıi' derkcn dilsel olarak da bu farklı duyumlıuın söyleşiselliğine dikkati çc-

ker. Bu bağlıımda bireyin dilscl yetisinin diğcrlerini anlayabile,cek düzeyde biçemse]likler bıınndırması

onun yanlcl özelliğidir, ÇalışmamEln sınrlaİ içinde bu farklı ve çoklu söyleşiselliğin, ayn] zaJnanda

kimliğin de söyleşisel dili olduğunu düşüncbiliiz,

4. Kuram ve Tartüşma
Kimlik kavrıuıını üç varsaytm bağ]amında taftışarak sosyokültürel dilbilim çerçevesinde değerlen
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dirmeler yapmatk istiyoruz.
]. Kimlik di]sel Ve göstergesel bir olgudan çok biıeyin etnik, sosyal ve külrtiİel kazanımlannın bir

ürünüdür, Dil bu bağiaııda nesne işlevi gören üst dil konumundadır,

2. Kimlik kavramı üst dil belirteciyle dilsel açıdaı belinililik kaziınır.
3. Kimlik bircyin kcndisini diğerlerine göre betimlediği dilscl bir görccclik durumdur,

5. Çözünıleme ve Tart§ma
1.önerme
Kimlik dilsel ve giisteıgesel bir olgudan çok bifeyin etnik. sosyal ve kültürel kıız.ınımlıuının bir iirü-

nüdüı. Dil bu bağlamda nesne işlevi gören üst dil konumundadrr.

Hynes (1975i71) dilscl cdimin stlyleşisellik iizclliğinc süip olduğunu, vc dilscl davranışta yapısııl
bir durum olıırıık ortaya çlkacağını öne Sürmüştiir. Bu yaklaştm Balihtin'de (l98 ]) külttirün konuşucular
taraflndan her SöZcede çok]u seslcl ve mctinscl yapülar olaı"k üretildiği biçiminde yer alür. Bu taftışma-

liır yapısalcı ve üretici dilbilimin karşısına işlevsel ve etkileşimse| dilbilimin çıkmasına neden olmuşfur
(Ford vd., 2002; Hoppel, 1987), Bu neden]e kimlik kavramının salt bir dilsel olgu olank algılamaktan

çok, kültürcl vc sosyal bir beliıim olduğunu ve dilin bu durumu etkileşim oıtamında açığa çıkıırdığını dü-

şünebiliriz.
örnek l.
Romaı l kadın ve ] elkek. araşffmacı (Şen 2005)

l, K.(A): Şindi bizim iiyle çok problemlerimiz vıır ki
2. A: Ne gibi?

3. E: Bize iş veımiyo:la çingcncyiz deyc annadın mı?
,1. A: Nc a]akas] var?

5. E: Olmaz mı| Abemin oğlu liseyi biıirmış, ÖyJe güzel futbol oynu}o kı ama çingene deye takıma
almadılaL Valla Hakan Şükür'den daha iyi bilem oyna:

6. A: Çingene olunca ne oluyor?
7. K: Ne olcak (h)ırsız sanıyo:la:. Ama bizim ma:llede (h)iç öyle bir şy yok, (H.)epimiz çalışürız.

(H.)astaneye bile almıyo:la: bc.

8, E: Bırk ıuna kum tıcııklaıın orda oturan çingeneler va ya işte onlar (h)ep (h)ırsızlık, soygunculuk
yapıyo:la:. On(un i)çin (h)epimizi öy]e sanıyo:]a:.

9, K: Biz abe (h)ep namuslu yaşarüz neşcliyiz, Ka:nımrz aç olsun, yicek ekmek o]masın arna keylü-

miz (hep) tıkırdür. Bak bak bizim fildırdakla: (çtxuklaı) bile n;sıl (h)azır göbek atma.

Birinci ijmek Bourdieu'cu bir yaklaşımla ele alındığında Romzuı kadın ve eıkeğin konuşmalan ken

dilerine ilişkin bilgileıi sunaı bir erlı)ısel sı.ı_rleıı özeliiğini içeriyor: kendilerini değerlendiımeleri, başka
grup Roman]ar]a karşılaştüma]arü, toplumun kendilerinc olan genel bakış açısı. Dolayısıyla siiylem kim-
lik açısındıuı sffateJik bir edime dönüşüyor, Bucholtz'ın de},işiyle kendilerinin anlatabiJmek için faıkh
söylem metinleriyle yapmaya ça]ıştıklan bir tü taktik olarak dcğerlendirilebilir. Mctinleraıısü bir yön-
temle kendilerine ve başkalaına ilişkin farkındalrklaını göstermiş oluyorlar. Seçtik]eri her sözıük bir dil
üstii Seçimidiİ (metalanguage choicc), yani dili yinc kendi aracılığıyla bir aktanm al"cı olarak kullaüımak.

Üst di] bir an]atüm nesnesi olarıık kullanıldığı bu dufum Jacobson'a (Verschueıen, 20O4:55) göre açık bir
üst dil kul.ırıımıdır. Söylemde yer alaı bi; ve onlar birer üst dil belineci olarak kullaıılmıştır (3.. 7., 8. ve

9. Konuşmalar.). Bu durum Roman kadın ve crkeğin konuşmalannda hem kendilerini olumlu (namus]u,

neşeli vb.) (9. konuşma) hem de kaşı tarafı olumsuz (hınız, soyguncu vb.) (7. ve 8. konuşmalar) biçem-
lendirdiUeri Bakhtin'in telimiyle çoklu ve karm4ü bir dilselliğin eleştirel farkındalığnın (heteroglossi

a wiü awarcness) yer aldüğını 8östermektedir. Burada bı': adılı kendi sosyal ve kültiircl özellülerini tr§ı-
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yan altşkanlıklannı (habitus) vurgulayan bir kimlik belirte.i olarak kullanılmaktadır. Biiylece di]in söy-

leşisellik özelliği bir üst dil o]aJak kimliğin bcliıtilınesinde araç işlevini görüyor.

2. önerme
Kimlik kavram] üstdil belirte.iyle dilsel açıdan beljni]ilik kazaıır.
Bu görüş kimliğin ortaya çıkmasını sağJayaı mekiınizmayla i]gili. Dilsel biçimlcı kimJiğin durumu

beliımek için kullanılır. Belinililik sosyal anlam]arla dilsel biçimler arasında göstergesel bağlantılan içe

ren bir durumdur (Ochs. l992). KimJiği biçimlcndiımcde beliıtililik. kiiltürcl inarrç ve değerlerdcn kay,

neıklıııııın vc dil ile kimlik arasında bağlantılar kuran ideolojik biı özellik göstcrir.

örnek 2

2 Kadın EV toplantısı

l. Kl: Buralarda dışardan gelenleıe kız vcmrczler,
2 K2: Mal miilk mcselcsi?

3. Kl: Yok yok hayır dışıırdan gelcır herkesin adı yabandır bural:ırda,
,1. K2: Mmın. Neden ama eğer mal mülk dcğilse,

5. K 1 : o da vıır iima yaban genellikle tanlnmayıuı bilinmeyen dolayıslyla da korkulan anlamına ge

liyor.
ikinci iimckte _\,.]b.J, sörciiğü birincikıdın kcınuşucu tarafından kendisinin ait olınadığı başka bir gru-

bun kimliksel açıdıuı biçcmlcndiıirken bir üst dil seçeneği olarıık kullantyor. Y.ıöd, sözcüğü kendi söz

lük anlamı olan bil|ırıı:_reııı dışında korkulan an]amında kullanılar.ık kültürel inançlar ve değcrlerdcn

kaynailıman sosyııl anlam dilsel göstefge aracılığıyla stratcjik bir kimiik biçemlendirilmesi yapıJıyoı
(5,konuşma eylemi). Üst dil açık bir anlatım nesnesi olarai yer almıştır.

Üçüncü ömekte ise Roman kadın ve erkck Roıı4, sözcüğtinü kendileri için daha saygın bir sosyal

ıınlam içcrcn bir üst dil belirteci olarık kullanırkcıı, ç,ı?8erıe sözcüğü olumsuz an]am ii'ade eden bir üst dil

belirteci olarak kcndilcrinin dışındaki 3nıbun kimliğini bcliılmede kullaıılıyor (2. k,lnuşma, Üçüncü ko

nuşma sıraslnda erkeğin çrıgel?e söZcüğünü kendi etnik bağlannı bc]irtmek ü7ere kullaıırken Roman ıe
çingcne sözcük]e.ine yüklenen kültürcl inanç vc değer]erden kayn.ıklııııın sosyal anlam bir üst dil söyle-

mi olerak açıklamanın kritik noktasını oIuşturmaktadür. Çünkü söylemin ü( ve oılızr aynmını. Roman

kadın ve eıkeğin bilinçli farklı siiyleşiselliğinin oluşturduğu gaizlcmlcniyor.

örnek 3.

l. A: Çingene, Roman. Hangisini kuJlaııyonunuz?
2, K: RomanıZ roman. Çingene onlar ta kum ocaklannın ordaİiler.
3. E: Ya aslına ara:san biz çingeneyiz, Çingene dilimiz bilc va:. pek bjlmeyiz ıüna. Ama işte 6:le (h)r

sızlık gibi kötü iş]er yapaılar çıkınca biz de Romaıı diyoruz kendimize. Yani biz aynylz onlardıur.

3. onerme
Kimlik bireyin kendisini diğerlcrinc göre betimlediği diIsel bir görccclik duıımdur-
Bu gtjrüş kimliğin otonom ya da bağımsız bir olgu olmadığı, ama iurlamlnı başka kimlik oluşturucu

etmenleıle olıuı ilişkisindcn aldığını vurgular. Bucholtz ve Hall (2üJ5:599) farklı etmenleılc olan ilişki
ler çerçevesinde kimliği ııetinlereırası taktik (tactics of intersubjectivity.ü olarak nitelendirir. Bucholtz ve

Hall'a (2005:599) göı,e bireyin kendini diğerleriyle farklı ya da aynü görme eğilimi bu ilişkilerdeki duru

şuyla bağlaıılıdır, ve bilinçli bir tutunldur.Burada üst di] kullıuıımı diğer konuşma ömekIerinc görc do,

laylıdır,
örnek 4.

2 iş arkadaşı

1. Al: Yaıi şimdi sen böyle hemen vazgeçecek misin? Hiçbir şey söylemeyecek misin ona? Şunun

şumsında o düa öğTenci sayılır.
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2. A2: Ne yapabiiirim ki. Biliyoısun kıncı oJmayı sevmiyorum.

3. A l: Yapma yaa| Şimdi senin özel eşyalırnnı kullanıyoı ve sen hiçbir şy söylemiyonun,.

4. A2i Evet aynen öyle.

5, A]: Ama sen onun hocası ve daias] kilüm başkanısın, Sen söylemczsen kim söyleyebilir ki|.

Ömek 4'tc yer alan iki meslektaşın konuşmasında birinci konuşucunun ikinci üzerindeki dilsel etki-

si onun sosyal konumunu, kurumsal statüsünü beliftili bir üst di] aracılığıylı (scn onun h(rası ve dıüasü

bölüm bışkıınısın .,.5. konuşma) durumun fkklı yanlannı vurgulayan bilinçJi bir söyleşi edimi ile ona

ya koyuyor. "Sen söylemezsen kim söyleyebilir ki|." siizcesi bu bağlamda hcm kritik bir duruşu hem dc

kişinin ba§kal.urna göre saiip olduğu ayrıcalıklı kurumsal statüsünü bi kimlik belirtisi olarak söyleşiseJ

olarak dile getiriyor.

ornek 5

l, Kl: senin gonuşman bizim taraflann konuşmasına benzeyo. Bcn Mihallıçlıklıyın sen nerdensin?

2. K2': Bcn Mihallıç'ın merkezindenırr.

3. Kl ı Merkezi mi olumuş bcşyüz nüfuslu yerin.
.1. K2: Benim ailem Karüasanlar Mihallıç'ın ileıi gelenlerindcn.

5. Kl: Hee.

Ömek 5'teki durum ise birinci kadının ikinci kadının konuşma biçemiyle onak bir taraf götmesine

karşın ikinci kadının Mihallıç'ın mcrkczinden ve oranın ileri gelen ailelerinden olduğunu belinen söyle-

mi kendisini birinci kadına göre statii ve kimlik açısından farklı algıladığını gösteıiyor. Dilin söyleşisel

ijzclliği kimliğin biçemlenmesinde bir yerleşim yerinin mcrkezinden ya da ileri gclcn aiJeleıinden olma-

nın kimlik oluşturucu etmenleİi olafak kullanıldüğını göSteriyQr. Dilscl edim bu bağlamda iki konuşucu

arısıda bir görecelik durumunun oluşmasında üst dil işlevini göriiyor.

6. Sonuç
Taılışılan ömeklerde 8örüldüğü üzere il,rılı,( kavramı sosyokültürel dilbilim bağlamında bir elmrel

sölem olıuiık bireyiı kendine ilişkin sah usa dayalı olmayan fı*at sosya] ve kültiirel kiuanımlarla oluş

tulduğu fufumunu, dilsel oliu-ak edimse] farkındalığını da yansıtacal fıuklı söylem biçemleriyle ortaya

koyduğu bir durum olarak karşımıza çlkıyor, Bucholtz Ve Hall'un (2005) da belimiği gibi bireyin yaşa-

mı boyunca çcvresinden edindiği sosyal ve kültürcl değerler çerçcvesinde anlam kaz.ırıan ilmlli kavıı
mının sosyal ve kültürel olarak yoıumlanabilirliğinde bireyin üst dili bir ıurlaım aracı olarai işlevsel bir

biçimde kullandığı görülüyor. Bu durum İnilt olgusunu bireyin etnik, cofrafi ya da cinsel kimliğini be-

linen salt bir dilscl gösterge olarai algılam,ıkluı düaçok. dilin söyleşiscllik özelliğini biçemlcndiren sos

yal, kültiirel. ideolojik ıınlam yüklemelerinin de çijzümlenmesini gerekli kılmaktadır.
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