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MODERN TOPLUMLARDA DİLSEL TOPLULUK KAVRAMI:
DURKHEiM,CI BİR YAKLAŞIM

Meryem ŞEN 
1

Nazl,ı BAYlıAL2

özetl iç git ve iş yaşıııılndan ka},nak]anan sürekli hafekct]ilik coğrafi farkll]ıklaİ.r sahip insanlarııı 8eleneksel

yaşamın mekuıik dayanüşmava dayalı yapüsündan be]li bif amaç çerçevcsinĞ bir araya gclinen or8anik yapllanma

ya geçişini ve bunun doğal sonucu olafak dilsel etkileşimin ontolojik }aplslnda fltrklüli§mayl gündeme getimişlir

(Milroy . 2002). Bu çallşmamıZln konusu organik dayiurışıİaya dayalı bir toplumsal yapıda ı/i/se/ ırıpftlri kavriunı

nı Durkheim'ın ,ıeirlıi[ fe organik du}anışon kavram]ıny]a tarhşmaktlr.

Anahtar sö?aiikler: Dilsel ıopluluk. dilsel uyum, organik dayitnışma. mekanik dayanİşnra. mekanik ilctiŞim,

sistem ctki]eŞimi. dilsel tirr)loji.

'l'he Concept of sp€€ch coİnmuniq in Modern societie§: A Durkheimian Approach

Abstract: Due to üe intensive mobility resulting from intemel emigralion ıuıd working lifc. maıy people havc

had to leave their simp]c !-aditional life sty]es bascd on mechalical solidıırity. and 1o gct into more conıp]icated one

based on oİganic solidiıfity constructcd fbr ıhe rcalilation of a speaific puqxlse. The ]inguistic oulcome of this

proccss is the conslruction of new type of specch communilies (Milroy, 2002). Thus, it is the aim of our paper

within this framc to study and discuss thc concepl ol sPe.|h communiü\- jn ım organically constıucted communily

with üe Durkheimian conccpts ol mechoical aıd orgaüric solidari§.

Key word§: Speech community. spcech accommodalion, melhanical solidiırity, organicso]idiırity, nreahanica]

communicalion, system inleraclion. language typology.

l. Giriş
Poslmtılerniam ye onun yımsıması olar, kiireselleşmeniıı sonucu olank, geleneksel toplumsal yapı-

nın bir değişinı sürecine ginesiyle birlikte söylem Ve söyjemin göslcrgesi di] gösteren ve gösterilen bağ-

lamında talklı sosyıl bir yoııımlamaya gereksinim duymaya başlamıştır (Blommaen, 2(n3:ıı07;, iç goç

ve iş yaşamındaır kaynaklanan sürckli hareketlilik coğrai farklıiıklara sahip insiürl!ırün geleneksel yaşa-

mın mekanik dayırnüşmaya daya]ı yapısıııdan belli bir ıuıaç çerçevesinde bir araya gelinen organik yapı

lanmaya geçişini ve bunun doğa] sonucu olirrak dilsel etkileşimin ontolojik yapısında farklılaşmayı gün

deme getirmiştir (MiJroy. 2002). Bu çalı5mamızın konusu bu türden bir toplumsal yapıda dilsel tcıpluluk

kavramlnı Durkhcim'ın ınekınik ıe organik ılıııurıı,çmd kavramlarıyla tartüşmaktır.

Bize göre salt nicel bir ıoplurndilbilimsel yaklaştmr. ömeğin Labov'un New YoIk ça]ışmasü gibi, top

iumu sosyal değişim ve etkileşimlcrin dışında bir dilscl topluluk olarak göıme eğiiimine salıiptir. Dolavı-

sıyla dilsel değişkcnlerin nicel değeriendirimleri toplumu sınıf, yaş. cinsiyet gibi bağımsız değişkenler

bağlamında kategorize edcn bir yaklaşımdır. oySa ki sosy.ü. ckonomik, kültiircl ve antropolojik özellik

lerin dilsel özellikler]e olan bağlantısı betimleyici toplumdilbilimin temelidir ve dilin sosyal bir anlıunsıl-

lığı olduğunu kabul etünek nitel değerlcndirimlere olan gereksinimini vurgulamaktadf (Hymes. l980,

l996), Bu açıdan dünya sistcminin değişiyor olması dilsel sistcmin de bu değişimden etkilenercğini gös

termektedir (Blommaert, 2003:607). Diğer bir deyişlc yeni dilsel sistcm küreselleşen bir dünya sistemi

dir. Bu yeni yapılanma sürecinde varolan düşünce sistemlerinin geçersizliği, Coupland'ın (2003) da be
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lirttiği gibi, yenj düşünce yöntem ve kuramları n anştnlmastnı gerekli kı]maktadır. Bu açıdan gclcce-

ğin toplumdilbiliminin ycni dllı,ıu sısıemi kavrarnı ve onunla ilişkili bir dilset göreceliliğe daya|ı kiresel
leşen bır toplunılithilinı olabileceği düşünilcbilir.

Bu bağlamda ne tür bir dilsel çalışmrmın toplumdilsel dcğişikliği vc değişimi ıınlarnamız konusunda
biııe katkıda bulunabileceği yeni toplumdi]scl çalışmalıırın hedeflerinden biıi olmak durumundadır.

Modem toplumlaıda ncsne odıülı sosyal oluşumlar, yeni düşüncc sistenılerinin doğmasına yol aç
nlaktadır. Bu durumun sosyoloji açısından kuramsal|aştlrılması dilsel olguyu da anlamlt kı]m,*tadür (Gal.
l91i7:67). Çünkü stlylemin çözümlenmesi topluluk]arın dilsel ve sosyal dinamiklerinin düa iyi ıınl4ıl-
ırrasını sağlayabilir. l9. yy. lehçebilinı çalışmal.ırü ve toplumdilbilimde kimi çalışmalar aslında mekanik
day:uıışma özelliği taşıyan bir dilscl topluluk arayışı ıçinde olnıuştuı. Öme8in değişkeci toplumdilbiliın
öncülerinden lnk)v'un (l972) sosyal kaıegorilcr (yaş, cinsiyet. statü gibi.) bağlamünda yapt]ğü dilbilim-
sei çalişma aynı dilsel ö7€lliklere sahip bir dilsel topluluk betim]emesidj!.

Milroy'ın (]992) dil ve sosyal ağ çalışmalannda Durkheim'cı likirlcrin etkisi göfülmekteılir. Mil
roy'a göre bilbirleriylc sıkı bir bağlıJık içindeki topluluklarda yoğun ve çoklu ilişki ağJaıı mekanik daya-
nışma kavramını anımSatmaktadır,

2. Durkheim ve Mekanik / organik Dayan§ma Kavramlan
Frıınsız toplumbilimci Emile Duı,khcim ( l858-1911') The DiiSion d kıbour in Socierı, (1893119611

(Toplumsal işkilümü) adlı yapıtında ilkel ve modem toplumu bir arada tutaJı bığliirın niteliği üZerine kar-

şrlaştınnalü bir ça]ışıİa vapmıştır. ilkel topluluklıırı bir ıııada tutan içsel }aplnın o(ak bir ülak, külttir ya
da bütünsel biIinç gibi materyal olmayan bağlıır olduğu sonucuna vanr. vc tcıplunı ilerleyip değiştikçe, di

ğer bir deyişJe modemleştikçe yapısı k.ımaşlk bir niteliğc kavuşmakta ve bunun sonucunda oılak bilinç
giderek toplum üzcrinde etkisini yitirmektedir (Ritzer. l988: l7). liu durun bireylcri biöirleıine kırışı ya
bancılaşt]nrken. diğeryandan tek bir bireyin her şeyi kendisiniüı tck başına yapabiln,ıesi ya da ü.etebilme-
si olanalsızlaştığü için bireyleri birbirleıine önceki toplumsal ortamlara göıe daha da bağlmlı kılmaktadır.

Durkheim ilkel yapldan modeü]l yapıya 8eçişteki içsel değişimleri ınekıııik ı,e organik duıcınışmı
kavranılan ile açıklamtükladır (Şekil l). Mekanik dayimrşııla toplumun tiim bireyleıinin bilinçliliklcrinin
oıliik bir birlik oluşfurulması konusunda benzer özellikler taşımaıı durumudur. vani toplun,ısal bağlaşık
lık. Ömeğin kırsal kesimdc yaşam ortıık inanç, kültür. t ürih 8ibi değerler üzerine kuruludur, vc iıısanlıır
ömeğin tarüm sektöründe aynı şeki]de çalışırlar. ortıık inanç ve kü]türü paylqırlar vc aynı diii konuşurlar
(Beithele. 2ff)J). Benzer özclliklcr iırsurlıırı aynılaşırdığı için l_ıİe_r o1mai mekanik nitelikli bir toplum-
sal yapıda ayncalrkl1 bir duıum dcğildiı.

Şekil l. Toplumsal İşb,til.Jlmi (The Division of labour in So.,ieı. ) (Durkhcim, l893/J964)

ilke1
'IbPluırr ToplumsalBi]inç Mekanik Davanlsmı

Topluınsal l,}ilinç C)rganik DayanıŞmı
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Toplumun gelişmesinc koşut olarak toplumsal bir kıırmaşa kaçınılmazdır. Toplum kendj yönetsel

oluşumunu sağlayacal farklı organlu kuıaak iş tüjlümüne gider. Karmaşık dıuıım bireyleıin kendi özel

yaşamlannda birbirlerindcn uzaklaşmalanna. diğcr yandan birliktc yaşamanın gereği olarak işleri kolay-

laşümak üzere iş bijlümüne gidilmcsi bireyleri birbirlcrine düa çok bağımlı kılaı. Bu organik bir dıya
ıışıııdır ve bireyleı benzer ö7ellikIer taşımak zorunda değildiler. fatat birbillcrini tamamlamak zorun-

dadırlar (Berühele. 20Ol), ıpkı biı fabıikanın üretim bandında her bir işçinjn farklı işlcvlerle bir bütiinü

ömeğin bir otomobili üretmesi gibi. Durkheim bu durumu canlı birorganizmanın sinir ağına ben2retiriher

bir bireyin işlevi iş birliğini sağlamak ve farklı organlan birbirinc bağlamak (Ant8ritiınnica, 7: 545).

4. Problem
Kırsal kesimdeki dilsel benzerliğin yeıini modem top]umlaıda özellik]e kentsel kesimde dilse] fark

hlıklar ve çeşitlilikler aldı, Y4arnsal ya da mesleki nedenlerle coğrafi, kültiirel. etnik ve dilse| farklılık-

lara sahip insanlar modem topluınun aynksı yapısı içinde bir araya geldilcr. Yaşamsal neılenler insanla

nn kültiiİel ve sosyal gereksinimlerinin önünde yer almaya başladı, Ve bu durum kültiİel, ekonomik ve

endüsfiyel olganik oluşumlıırın doğmasına neden oldu, Bunun sonucu olarak farklı organik ilişkilere da-
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3. Toplumılilbilim ve Mekanik / Organik Dayanışma
İlkel ve kıısal kesim topluluklannda giirülen kuwetli gnıp içi dayanışma ve dilsel benzeılik yerini mc

dem toplumlardı dilsel farklılıklara ve bireylerin kcndi öZgün topluluklarının dışında fıırklü toplumsa] da

yıuıışmalann yeraldığı oluşumlara brııkl. Böy]ece.rrdi biljncin yerinirire}sel bilinç almış ve sosyalbağ

!ıl,ııtil biıeylcrin biöilleıine olan krrıirei, etnik ve dilsel benzerLığıruleı (similarity) çok birbirlerini ıa,

mamlzımıı (complementariry) ilkesi bağ]amında organik bir tluıanışıınr-a dlınişıılişıır (Bcrthele 200J).

1960-70 yıllan aıasındaki dilbilim çalışmalannda sosyal ve kültürel oiaylar dilsel değişkenlerin yo,

rumlanmasında kaynak oluşturmamtştır. Chomsky'nin dilsel topluluğu bir dilsel benzerlik oluşumu ola-

raİ tanını]aması dilsel topluluğu salt dile indirgeyen sijz-melkezli bir algılamadır (Ramport. l998). oysa
ki dilsel olgu topluluklann varlıklannı imgeleyen bir göste.8e sistemleri bütünüdür (Blommaert,2003).

Değişkeci toplumdilbilimin iincülerinden Labov (l972:108) toplumdilbilimse] aİaştlrmada cn önem

li aşamanın dilsel değişkenliğin doğru çözümlenınesi. açıklıuıabilir ve kurallaştınlabiliyol olmasına dik-

kati çckcrek bunun tersi bir durumda dilbilimsel araştırmanın sonlanabile,ceğini vuıgular. lıbov'un bul-

gulanna göre aynı yaş vc meslekte olan kişilerin dilsel yap] olarak bcnzer bir dü,,eneği, ki bu düzeneğin

kendisi bile bir deği§ken yapı olabilir. paylaşmalını gerekir. Bu durum sosyal dilbilim çerçevcsinde eie

alındığtnda Labov'un artık birer toplumdilscl klasik olan çıılışmalarında (New York City) modem yaşa-

mın içinde mekanik dayanışmanın son klnntılıuınü anyor o]duğunu göstemektedir.

l-esley MiJroy'da da ( l992) dil vc sosyal ağ çalrşınalannda Durkheim'ci flkirlelin etİisi gö imekte

dir. Milroy-'a görc birbilleriyle sıkt bir bağlılık içindeki topluluklarda yoğun ve çoklu ilişki ağlan meka-

nik dayan]şma kavramınü anlmsatmaktadlI. Milroy kınal ve kentsel kesimdeki topluluklan kalşrlaştıra-

rak, "Kabile topluluklannda. köylcıde ve geleneksel biçimde çalışan topluluklarda ilişkiler çoklu ve yo

ğun, buna kıırşın coğrai ve sosyal açıdıuı hıırcketli ıopluluklarda tekli ve azdrr", demektediı (2002 : l0).

Aslında hem değişkeci heın de geleneksel lchçcbilimin temelinde dilSel topluluğu tanımlama ereği

ycr almaktadır: Dilsel topluiuk aynı dili konuşaı ve benııerdilsel özellikler gösteren insıuılıuın o]uşturdu

ğu bir topluluktur (Patrick. 2ff)2). l9, yy'ın ikinci yansında dilsel benzerlik doğal. farkhhk ise toplumsal

haıeketliliğinin ve dil etkileşiminin sonucunda gclişen durum olıırıık ele a]ınmıştır (Befthele,200l ). Dil-
sel benzerlik kendi içinde çoklu ilişkiler oluşfunnuş, kapalı, dış gruplnrla iletiŞiıni az ya da hiç olmayan

topluiuklıırda (cltısc - kıit MiJroy) görülebilecek bir durumdur. Bu durum Durkheim'ın terimiyle me-

kanik bir dayanışmadır.



5. Amaç

Çalışmırmızın ıunaçlan sosyal ve diJbiliınsel kuıamlar bağlırmında orgalıik bağlanılı bir topluluğun
..ö/eI eıkIlc)ıminin ilcıişim.el niıcliiini ve
. dilse] tutumunu betiınleyerek organik bir dilseJ topluluğunun tipolojisini oluşturıbilııektir.

6. Çahşmanın veri kaynağı
Küçük iilçckli bir deter.jan fabrikasında çalışmakta olan Tü.kiyc'nin fiırklı coğrafi bölgelerin

dcn Kocaeli'ye göç etmiş 20 işçinin iş yeri ortamındaki dilsel etkileşimleri çalışmamızın veri kay-
nağını o]uşturdu,

7. Çalışmanın Yöntemi
organik ilişkiler bağlamında gruplanııış topluluklarün dilsel açıdan betimlenme§inde nitel ve

nicel olmak üzere iki yöntem kullandık: ( l) etkileşimsel iletişimi betimleyici saiylcm çiizümleme-
si (Hymes vc Goflhan). ve (2) dilsel davranışı çözümlcyici dilsel tutum çözümlemesi (yüz yüze
görüşmc / not tutma)

E. Kuram
Kuıamsııj olıırıık bu topluluğun dilsel ediminin o grup için bir dilsel belirtiliiik olabileceğini ve bu

durumun bir dilsel görecelilik oluşturabileceğini düşünüyoruz. Dilin yapısı ilc fizikscl dünya ırııısında
organik ve bilgiscl bir ilişkilendiıme yapan Sapir ve Whorf'un (l954) kuııunındıın iıırklı olarai da}ıa

çok dilin yapısı ile sosyal ilişkiler dünyası arasında bir göreceliğin var olduğunu savunuyoruz,

9. Hymes, (;offman ve Söylem Çözümlemesi
iietişim biçimleri ve işlevlerini. dil topluluğunun doğası ve tanı]nını, iletişinı yctisiııin bileşkelerini,

dilin dünya görüşü vc toplumsal düzcnle ilişkisini toplumdiibilimin araştııma odağı yapan ilk toplumdil
bilimcilerdçn biri Hymes'dır (Saville-Tır,ıike, l99O:l l). Hyrnes'a göre dilin ıoplumsal yaşamla ctkileşi-
mini açıklayan bir kuram, dil ile toplumsa] anlam ariisınd!üi çcşitli ilişkileri kıpsamalıdır. Toplumdilbi
linıin amacı dilin insaı ya§amındaki anlamını açıkJamık olmalıdır. Konuşma etnoffafisi (konuşma kulla-

yalı sosyal ve dilsel gruplar doğdu.
Dilsel topluluk, Bucholtz'a ( l999) gijrc dile dayalı sosyal bir oluşunı olup dilsel bir çöZümle

me değildir. Bizc gtire ise dilsel topluluğu çalışmak dilsel bir olguyu sosyal bağlamda çijzümle-
ınektir. Çünkü sosyai yapılanma dilsel tlıpluluklıırın işlevsel olarak ortak değerJeıiyle ve sosyal
!istemlc bütünlcşmiş olduklannı varsayaı. Bunun tersini düşünmek Gumpcrtz'a giire ciıldi biı
problemdir ( J982:23), Görüldüğü üzcrc dilse| olgu aslındı topluluklann varlıklarını imgeleyen biı,
gösterge sistcınlcri bütiinüdür. Modem toplumlarda nesne odakiı sosyal oluşuırrlar. ycni ofiak dü-

şünce Sistem]erinin doğnlasına yol açmaktadır. Bu durumun sosyoloji açısından kuramsa]laştır]l-
masr diiscl olguyu da anlamlı kıln,ıaktadır (Gal. l9iJ7:67). Çünkü söylcmin çözümlenmcsi toplu-
luklaıın dilsel ve sosyal dinaııikleıinin diüa iyi anlaşılmasını sağlayabiliı.

Bu bağlamda çalışınamızın konusu grup içi ortamlannda mekanik bir dayanışma özelliği gijs-
te.en bircylcrin crıganik dayanışma bağlamında dil edinçlcrinin nasıl bir dilsel topluluk modeli
oluşturduğunu göm,ıek istiytıruz. Bu modelin dilsel tanımlanınasında ikiyöntem kullandık: (l) or,
ganik topluluğun dilseJ ve etnografk özelliklcrini saptamaya yönelik görüşme yöntemi (dilsel tu
tunı. dilsel sını[landıımanın ayırdında olmak). ve (2) etkileşimsel iletişimin dilscl !,apısını çözüm-
lenıeye yöne|ik Hymes'ın (l964) ve Goffman'ın ()974) söylem çözümlemesı.
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nım bilgiSi) adını verdiği bir yöntemle konuşmanın iç dinamiklerini açıklamaya çalışır (]96,1). Bu
yaklaşıın bircyin çok çeşitli iIetişiın biçimlerini kullanarak kendi kültür vc kinliğini dil iıracılığıyIa

onaya koyduğunu varsayal Hymes Labov'un di]se] topluluğun oluşumuıldaki ölçütleri kabul edc-

rek bircyiıı dilsel kurallırrın ayırdında olması. ve bir dil değişkesinin kurallannı topluluğun diğer bi

reyleriyle paylaşabiliyor olmasının yanı stra, Labov'un etkilcşiıni göz ardı etmiş olmasını eleştirerek

iletişimde yel aIan sözcelein yorumuı]u yapabilmcsi ve konuşma etkinliğini sürdürebilmcsi gerek

tiğini Savunur.

ona göre toplumun tamamı bir di]sel topluluktur. Konuşma durumu. genel bir toplumsal çerçeve
içinde tanımlanabilcn bağlam oJuştunıcu bir ctkinliktir. Bu ctkin]ikte yer alan dcğişik ruh dunımlırını
onaya koyan dilsel eylemler de silz cylemlerdir. Hymcs böylece dilin konuşına durumlım vc olayiann

da bir eylem gerçcklcştinnek üzere kullanıldığını ve bireylerin davranış biçimlerini belirleyen durum-

l.ırının da kültiirel ölçütlerin yansümasü olduğunu bcliıli, ( ]989:56).

Bircy toplumsal etkin]iği sürcsincc bu topluınsal alt yapının kendisinc kazandırdığı örtük bir bilgi

ıeJlikle davranır. Hymcs bu durumu iletişimscl yeti olariü tanıınlar. Bu yeti bireye nc zaman. nası] ko-

nuşulacağını. ne zaman susulacağını. fark]ı konum vc rollerdeki insanlarla nasıl konuşulacağı, dilsel

davranıŞlaİna koşut olarak dil dışı davranışlarının nasıl Ve nclcr olmast gerektiği gibi bilgileri içerir.

Hynıes ingilizcede konuşma anlamına gelen spcitking Sözcüğün ilk htırflerinden oluşan bir sınıfla

ma tekniği oluşturİıuşur (J964:26): yerleşiıı ve süne (setting and scene). katılümcılar (panicipants).

amaçlar (ends), eylem sırısı (act scquence). kiplik (kcy), sö7ün biçimi (instruünentalities). ilctişim ku

rallaİ (norms) Vc tür (genre), Bu yııklaşını bireyin kimliğini. içinde yaşadığı dilscl topluluğunun üye-

si oliuak edindiği toplunısal kültürel kimliği içinc alır.

Hymes gibi Eı,ıving Goffman da iletişimin temelinde dil. kü]tü. ve topluınun yer a]dığını. ve bu te-

mclin tipolcıjik bir biçimde yoıımlanabileceğini göstcmiştir ( l97,1). tsu tipolojik yaklaşımıürı çerçeve

çözümlemesi olarak ad]andrnr. Hymes'ın tür kavramına karşılük olabilecek çcrçcveJeme etkinliği dil-

scl etkinliğinin sohbct, iş konuşınası. şaka ya da ciddi gibi benzcri nitelikler içe.ip içcımediğinin belir-

lenmcsi vc bu çerçeve bağlamında bireyJerin dilsel ctkin]iklerini ortaya koymalannı kapsıır.

H),mes'ün tcrsine bir toplumbiliınci o)an Goffman Hynres'ın konuşma duıumuna k.ırşı toplum

Sal durun] kavranrünı kullanır. Bu kavraır bircylerin yüzyüzc gelebilecekleİi heı türlü topJumsal du-

rumu Ve konuşma etkinliğini içcrir (l97,1:64). Bufada konuşma eylcmleıi dış ve iç sınırlardan olu

şan belli bir sınırJıJık içinde oIuşur. Ömcğin. bir süpermarkette kasiyerle olan konuşma eyleminin
genel sınıılırrı süpcrınarket binasıdtr. ve aynı zamanda dış süırürdıI (hyrek. l996:37). Kasiyerle se-

lam]a§n]a, o un sizden iiılenle biçiminizi sonıası. eğer clcktıonik bir kaİtla ödcmc yapüyoİsanlz

kimliğinizi sorması, sizin K.D.V'ye dahil olan ürün]eri ayrı fişlcndirilııesini iıteyip isıeınevişiniz.

ve teşekkür ede.ek konuşma eylcmiırizi sonlandıımanız iç sınırlılık bağlamında gerçekleşcn konuş

ma edimleridir. Biiylcce bir süpe.market onamında kasiyerle olan konuşma eylcmi kasiyef-müşteri

etkilcşimi o]arak çerçevelen<lirilcbiJir. Buradı Gcıtllnan'ın Hymes'la paylaştığl ort.ık düşünce, ko

nuşmanlır tcmelde top]umsa] etkileşinıin bir ürünü olduğu ve dilin böyle bir kullanımı yansıtaciü bi

çimde yapılandığıdır.

l0. Çal4manın İşleyişi

Çalışmamızı bir işvcrcn ve 2 şef iJe 20 işçidcn oluşan Kı..^acli'nde konuşlanmış küçük ö]çekli bir

deterjan f'abrikasünda gerçekleştirdik. Şefler meslek yüksek okulu mezunu, bifi Yalova'lı diğcri de Ba

lıkesir'li. yaş ortalamalan 27. işçilerin yaş ortalamalan 39.3,, 7o,10'ı Karadeniz, o/o30'u Doğu Anadolu

ve o/o30'u Marmara bölgesi ktikcnti oJup (Şek. 2). cğitinı düzeyleri ortaokul (7. 35) vc lisedir (% 65)

(Şekil 3.).
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Şekil 2. Bölgesel Dağılım

3| 30o/c,
l;lOa/o

2| 3oE,

2:35Io

|:65a/,]

l. Keradenil. 2. l)oğu Anadolu,3, Marmııra 1. Lise,2. ortaokul

Fabrikada iş bölümü dön bdlümden o]uşmaktadıri
a. Kimyasal kıırışımian hazırlama
b. Şişe]eme ve kapirkliüma

c, Etikctleme
d. Nakliye
İşçiler beş kişilik gruplar halinde yukanda belirtilen bölümlerdc çalışmaktadır)ıır.

Çalışmıunızda hem nitel hem de nicel yöntemler uyguladık. Nitel aŞamada ilk oJaraİ çaJışanlann sos
yal ve dilsel statülerini ve aynı zamıuıda kendi ortamlaında mekanik bir dayanışüna özclliğiııc süip olup
olmadık]arını bclirlcmek için her işçiyle yüz yüZe görüşmelcr o işlctmede stıj yapmakta olan iki ösen
cinin katkılımyla yapıldı. Bu gö şmelerdc srırulan soruJar sosyal ve dilsel nitelikli olarak hazırlandı, Ve-
rilen yaııtJar not alındı, Sosyal nitclikli soıular işçilerin geldikleri kent ya da ilçeyi, kökcnlcrini, aile bi.

reylerinin sayısını vc ailc büyükleıiyle biılikte yaşayıp yaşamadıklarünı içcrdi. Dilsel olıırıık da özgün bir
dile süip olup olmadıklan, evde bu djljn konuşulması. varsa konuşıuı birevlerin kimJer olduğu ve aile
deki çocuklann öZgün dillerinc ka§ı tutumları sonı]du.

ikinci olarak işçilcrin orgıuıik dayanışma bağ]amında araların<iırki etkileşimse] iletişimin niteliğini ta

nımlayabilmek için söylem çözümlemesi yapıldı, Bunun için her grubun kendi işini yaparken aIalarında-
ki sözel etkileşim işçiJerin bilgileri dahilinde kayıt edildi, Konuşnralar Goffman ve Hymcs'ün siiylem çö-
Zümleme yöntcmine 8öre çözümlendi.

Çıılışmanın üçüncü ki]ümünde. nitcl çiizümlemenin bir parçası olarak kayüt edilen ka§ılıklı konuş-
malarda yer alan ölçünlü ve ııksıınlı kimi sözcükler seçildi. vc işçilcrdcn bu sözcükleri bölgesel, aksanlı
ya da ölçünlü dil bağlamlarına göre sınıflandırmalan istcndi. Sonuçlıır sayısıü olarak değerlendirildi, Bu
uygulıunanın amacı topluluğu oluşturan bireyleıin dilbilimseJ açıdan dilsel değişkenlerin ve onların b<il-

gesel sınıl'landırımlannın ne kadıır ayırdında olduklannı ortaya koyar,ü organik dayaJıışma özellikli bir
konuşma topluluğunda dilsel yapının tipo]ojisini bctimlcyebilmekti.

l1. Bulgular
SEylem çiizümlemesi
Fabrikada}i iş b(ilümü aynı zaınanda söylemin genel çerçevesini de oluştumuştur, Goffman'ın yak-

iaşımıyla bu bölümlendirmeler aynı zamaıda söy]ernin düş sünrlarıdır. Diğer bir deyişle her bir bö]ümün
kendi içindeki sözel etkileşiminin dış sınırlarınü tiilümlere özgü yapılan işler belirlemişti_r (öm. 1. 2,3,4):

Örnek 1. Kimyasal işlemler
. Şeİ Bu gün yapacağımlz kanşım kireç çiizücü e*ili çamaşır tozu. Çamaşlr tozuna döflte bir ora-

nında soda katacağız.
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Örnek 2: Şişeleme ve kapal]ama
. Şef: Biliyonunuz kapaklama ile ilgili bayileıden şikayet vıır. Lütfen dikkat edelim, Aynca çamaşır

sulıırı için cıun şişeden vazgeçiyoruz. Aftık plastik p€t şislerle ambalajlama yapacağız,

örnek 3: Etiketleme
. Şef: Günaydın arkadaşlar. Patıon dün çok fena fırçaladı. Çamqsır suyu ile fuz ruhunun etiketleri ka-

nşmış.

Örnek 4: Nailiye
. Şef: Ahmet abi bu gün Suadiye haftına mal 8ötiireceksiniz. 20kg.lık toz çamaşır deterjımı 25 adet

ve 5'er kiloluk 25 adet çamaşır yumuşatıcısı.
. HeI bir iş Lijlümünde yapılaı işin belirlediği dış sınırliır içinde oluşaı sözel etkileşimler de eüileşi

miınn iç .ınırlan içinde gelişen konuşma el lemleri oImuştuı ıömek 5 ı.

Örnek 5: İç sınırlar (etiketleme gIubu)
. Şef: Günaydın arkad§laİ, Patron dün çok fena lırçaladı çama§ır suyu ile tuz ruhunun etiketleri ka-

ntmı), Ha5an sen dc )u ctiLclleri ürünün.ıfu\lnJ 8öre Ver.

. Hasan: Her zaman öyle yapıyorum,

. Şef: Öylc dcğilmiş işte. Böy]e bil şey olmasa ben neien size söyliyeyim. (odadan çıkarken) İş bit
sin de nas!l biterse bit§in sizin için,

. Hasan: Patronun acisini bizden çıkaracak aili sira.

. Erdal: Adam yalan mi söyli: da. Her işin yalan dolan Hasan|

. Caner: Kesin zirültıyi işimize bak*! Geli:.

. Ali: Hadin gardaşlar,

. Şef: Bu gün irğlcyc kadıır dünden kalanlıırla birlikte 200 şişe fuzruhu. l50 çama!ür yumulaocı etı
ketlenmiş olacıü.

Belli dış ve iç sınırlar içindc gelişcn sözel etkilcşim Hymes'ın yaklaşımıyla ele ıılındığında konuşma
eylemi olarak belli bir durum bilgisini içermektedir: Ömegin ürün etrketleme h,t lümünde geıçekleşen bir
sözel etİileşimin durum bilgisini 4ağıda görüldüğü gibi çözümleyebiliiz:

. Yerleşim: etiketleme tİilümü

. Katllımcılıır: etiketleme klümünde çalışan işçiler ve kilüm şefi

. Amaç: itetilen temizlik maddelerinin tüılerine 8öre etiketlenmesi

. iletişim düzeneğii Türkçe

. Eylem sırası: şef işçi şef

. Kiplik dunımuı Emi sözceleri (öm. bu gün Suadiyc haftüna mal götiieceksiniz. / Bu gün öğleye ka-

dal dünden kalan]arla birlikte 200 şişe fuzruhu, l50 çıunaşır yumuşatlğ etiketlenmiş o]acak.)
Her bir iş k)lümünde gerçekleşn sözel etkileşimlerin tiimüne bakıldığında etkileşimin üstten asta

(patron ,> 
şef > işçi) doğTu mekanik bir sistemscllik içerdiğini ve bunun bir sistcm ctkileşimi olduğunu

söylcyebiliriz, İşçilerin sözel edimlerinde ise üstlerine doğru bir konuşma uyumu gözlemlenmektedir
(Upward convergence)3 (Şeki1 4).

3 Bu konuda daha kapsamll bitgi için Howzıfd Giles, Nikolas Coupland ve Justine Couplan'ın Accommo
datfun Thetıry. ccımmunication, conıexı and consequeüces (.l99l carnbridge) adlı kitabına bakılabilir.
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Şekil 4. Mekınik Sistcın ve Sistem lJtkileşimi

Ust (patfon)

Üst (şc0

lşçi
(aS!)

işçi
(ı5!)

işçi
(a!0

işçi
(asl) Konuşma u]-un]u

Nicel Çiizümlıme
Bölgesel ve ölçünlü ağız özelliklerini yansıtaı kimi sözcüklcıin seçi)mesiyle oluşaı bir liste (Şek, 6)

deneklere verilerek bu ağız özelliklerinin hangi bölgeleıe ait oldukliuı soü,uldu. Tüm denekierin her bir
sözcüğün sesletim öZflliğini bölgelerine vc iiiçünlü olmalanna göre belirlemede b4anlı olduklan göz-

lemlendi. Bu sonuç dencklcıin organik dayanışmaya bağlı oluşfurduklan bir toplulukta dilsel fıırklılıkla,
rın aylrdında olduklan göSterdi.

Şekil 6. Dilscl tıukındalık

KaIad€niz Doğu Anadolu ölçtiıti

cidiyorsun

yapaysun

cörüyonım

atİbalac

scVeyum

kJrdaş

bak da

gidiniin /gidinen

yapirsen

8önircm
ömpalaj

diİem / deyirem

gafdaş

bah

siye

gjdiyorsun

yapıyonull

göriiyorum

anıbalaj

diyoİum

kardeş

bak

Deneklerin dilsel fıırkındaiıklan ve dilselfufumlan arasındaki ilişkiyi belirlemek üzere kendilerine üç

soıu yönelterek dilsel tutumlannı bclirlcmck istedik:

l, Farklı dilsel özellikieri olan insanlarla birlikte çalışmak sizi ne kadar etkili},or?

- Hiç
Ara stra

- Her zaman

Bu soruya deneklerin c/c6O'ı dilsei fıırklılıkların kendilerini hiç etkilemediği, o/c3O'u ara sıra, %10'u

ise her zamıuı etkilediği yanütıün vermiştir (Şekil 7).
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Sckil 7. Dilsel Farklılıklann FJkisi

3: |\a/o

2:30c/c

]; ({)9o

l. lliç 2. Ara İra 3. Her zaman

2. İş oıtamında diJ faık]ı]ıklanndan kaynaklaıaı problemler olabiliyoı mu'l
- Hiç
Ara Sıra

- Her zaman

Bu soruya deneklerin 7o85 hiç. 7r,lo'u ara sıra ve 7o5'i her zıunıur yıurıtınl vermiştir (Şckil 8)

Şekil E. Dilsel Fırklılık Sonınu

3ı 59r

2; l0%

l; 857c

2, |0.1,

1ı 90%

l HaVlI2, F]vet

29l,

l. Hiç 2, Aİ.t sür.i 3. Her ziıJİriın

3. Yapığını,ı işle dil ku]lanımınız ara§ında bir ilişki var mı'l
- EVet / Hayür

Bu soruya deneklerin 7o90'ı hayıı ve '/o l0'u evet yanıtını veımiştir (Şekil 9),

tskil 9. Di] / iş ilişkisi



12. Tartşma ve Sonuçlar
Hymes ve Goffmıur'a göre yapılan söylcm çözümlemesi bize organik bir yapılıuımıuıın dilsci vc ilc-

ıi)im dzelliklerine ilişkin 1u.onuçlan ıeriyor:
. söylem belli bir oftünda, bclli katılımcıları olan ve belli bir eylem sırası izleyen. bir ırmaca yöne,

iik, yapıınmcı bir sözel edimdir.
. Dış ve iç sınırlırn olan bclli bir çerçeveye sahiptiı.
. Bir sistem-etkileşim dilidir.
. Sosyal bir sınıflamaya ilişkiıı statüsc] bir özcllik göstemıcktedjr (şef işçi) .

. Üstten asta (şeften işçiye) bilgi içerikli bir tütarımdır.

. Astt2tn üste doğru bir konuşma uyumu Valdır (Upwald convergence), dolayısıyla ınekaniktir ve uz-

laşımsaldır,
sonuç olarak oIganik bir iş bağlyla bir ürünün imalaından nakliyesine kadar farklı ortamlarda çalı

şan grupların iş bölümlerine göre dilsel edimleıini belirleyen bir sosyal yapılıuıma, bu yapılanmanın ken

dine ilişkin bir iletişim biçeminden siiz edilebilir (Botrhıs. lY99).
Dilsel tutum
Nicel sonuçlıua dayanıuı* orgıınik bir dil topluluğunun dilse] yapılanmasına ilişkin aşağıdtıki çıka-

nmian yapabiliriz:
. Bircylc. kendilerine verilen sözcükleri kjlgesel ve ölçünlü olma özelliklerinc görc gruplandırabil

dikleri için dilsel farklılıklıırın dolayısıyla sosyal sınıllamanın ayırdındadırlar,
. Dilsel farklılıklardan etkilenme ve dilsel farklılıklıırın sorun yııratma durumuna ilişkin sonuçlar or

ganik bir bağlılıkta bir engel dcğildir,
. Dil ve iş dolayısıyla orgıuıik bağ arasında doğrusal bir ilişki yoktul.

sonuç olarik olganik bir toplu]uğun dilinin, o gnıp için dilsel bir belifiililik olabilcceğine ve sosyal
ilişkiler ile dil kullıuıımı ıırıısında bir göreccliğin var olabi]eceğine ilişkin vanayımımız doğnılanmadı.

Bununla birlikte sonuçlar genel olarak, oıgaıik topluluğun kendine özgü sistemsel etkileşiınine dayalı
mekirnik ve siizel nitelikli iletişim özelliğinin, top]uluk için dilsel açıdaı biı belirtililik olarak ıılgıltııabi-
leceğini doğruladı.
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