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Kamile İmer, Dil ve Toplum. Ankara: Gündoğan Yayınları, 1990. 
192 ss. 

Şimdiye kadar Türk dilbiliminde, bu arada Türkoloji, hem 
de genel dilbilimi gelenegince yürütülen çalışmaların yalnızca 
standart dille ilgili oldugunu söyleyebiliriz. Öbür yandan, dil 
kullanımına özgü incelernelerin hemen hepsi lehçebilimsel 
özellik taşıyor. Bu durum diğer Türk de (Rusçanın 
Sovyet-Türk Dilleri üzerindeki 
dışında) geçerlidir. Çağdaş anlamda 
melerin olmadığı bilinen bir gerçekliktir. 

Bu yüzden, sayın meslektaşımızın bu kitapla Türkiye'de ilk 
olarak konusu Sosyolenguistik (Toplumdilbilim) olan bir mono
grafiyi yayınlamış olması, önemli ve sevindirici bir olaydır. 

Yapıtta söz konusu bilim alanı ana çizgileriyle tanıtılırken, aynı' 
zamanda Ankara ilkokullarında toplanan veriler tartışılıyor. 

Biz kitabın hem yol gösterici niteliğini, hem de kitapta bul
duğumuz kimi eksiklikleri tartışmayı önemli buluyoruz. 
Özellikle Batı Avrupa'da iki dilli ortamda gelişen ye
rel türlerini araştırmakla uğraşan iki dilbilirnci olarak yapıtın 
bu alandaki yararının bir değerlendirmesini yapmayı görev 
kabul ediyoruz. Ayrıca yazar Türkiye'de oldukça olan bir 
konuyu tanıttığından seçtiği terinilerle de doğalolarak bir ter
minoloji sistemini önermiş olduğunu göz önününde tutarak bu. 
konudaki düşüncelerimizi de ekleyeceğiz. 

Kitap, yedi bölümden oluşuyor. "Giriş" bölümünde (l.böıüm, 9-

1 "Toplumdilbilimsel incelemeler" deyimini burada dar anlamında kul
lanıyoruz: dilin toplumsal katmanlaşması hakkında hem dilbilimsel, hem 
de toplumbilimsel yöntemlere başvurup gerçek verilere dayanarak yeni 
bilgiler üreten çalışmalar. Dil politikası, bu arada da yoğun çalışmalann 
konusu olan Türk Dil Devrimi, toplumdilbilimin bir dalı sayılabilir. Yine bu 
alandaki incelemelerin büyük çoğunlukla günlük hayattaki dil kul
lanımından çok, standart Türkçeyle ilgilendiği açıktır. Bkz. Ö. Demircan, 
"Dil üzerine yayınlar ve incelemeler"; c.Toplumdilbilim. Dilbilim 
Araştırmaları 1990, 251-254. 
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14 ss.) yazar, seçtiği konunun 20. yüzyılın yapısal dilbilim 
akımlarındaki yerini kısaca betimledikten sonra2 "Toplumdilbi
lİm" adlı 2. bölümde (15-20 ss.), alanlararası bu bilim dalında, 
toplumbilim-dilbilim karışımı çeşitli yaklaşımların varlığını 

vurguluyor. 
Yazarın kendi verilerini de içeren 3. bölüm "Toplumsal kat-

ve 
138 ss.), yapıtın ana bölümü sayılabilir. İlk iki paragrafta, Anglo
Sakson toplumdilbilimin birbirine zıt olan iki klasik yaklaşımı; 
eksiklik kuramı ile ayrılık kuramı anlatılıyor ve karşılaştırılıyor. 
Böylece yazar, toplumdilbilimin geniş bir tanımlamasını 

yapıyorsa da bazı tanımlamaların yanlış yorumlarnalara neden 
olabileceği endişesini taşıyoruz. " .... (Bernstein) ilk yazılarında 
yer alan public language, 1962'den sonraki çalışmalarında yerini 
restricted code'a, normal language ise yerini elaborated code'a 
bırakac'aktır." (s. 24) Genelde restricted code ile public lan
guage'nin aynı anlama geldiği yanlışı yapılır. Yukarıdaki 

tanımlamada da aynı yargıyı goruyoruz. Bernstein'in 
1960'lardan sonra düşüncelerini "code" kavramları ile sistemati
kleştirdiği doğru, yalnız bu kavramlar daha önceki kavramlarla 
(public language, formal language) eş anlamlı değillerdir. 

"Code" kavramları daha önceki tanımlamaları içererek, psikolo-
jik ve sosyolojik boyutların da dikkate alınmasıyla varılan yeni ~ / 
bir sentezdir. 

Ünlü Amerikalı dilbilirnci William Labov'un geliştirdiği 
ayrılık kuramı ("difference hypothesis") çerçevesinde yürütülen 
çalışmalarda çıkış noktası, toplumsal katmanlaşmaya göre 
değişen dil türlerinin yap ı ve dolayısıyla iletişim aracı 

bakımından birbirlerine eşit olmalarıdır. Bu kurama göre, bir 
dil topluluğunun ("Sprachgemeinschaft/language community") 
üyesi herhangi bir kişinin dil yeteneğini çeşitli dil türleri - ki 
bunların arasına ölçünlü ("standart") türler, bölgesel türler ("leh-

2 El kitabı olarak yazar, 1973 tarihli N. Dittmar, Soziolinguistik yapıtıın kul
lanmış (kaynakçada yalnız 4. baskıınn çıkış tarihi -1980- veriliyor). Son 
yıllarda birçok yeni el kitabı yayınlanmıştır, örneğin: L. A. Hudson, Socio
linguistics. Cambridge University Press, 1980; R. Fasold, Introduction to 
Sociolinguistics. Vol. i: The Sociolinguistics of Society. Vol.~I: The Socio
linguistics of Language. London: Basil Blackwell, 198411900. 
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çeler,,)3, toplumsal türler ("jargon") girer - oluşturmaktadır. Her 
kişi bulundugu degişik durumlara göre sözel. dagar ("verbal re
pertoire")ındaki bu türlerden birini kullanır. 

Toplumdilbilimin bu iki kuram çerçevesinde gelişmesi ve ar
alarındaki farlılıklar günümüzde, o kadar önemli degildir. 
Sonuçta ayrılık kuramını savunanlar, dilin toplumsal katman
laşmasına bir dilbilimci ·gözüyle bakarak geleneksel dialektolo
jiyi ve dil de~işiklik teorisini genişletmiş oluyorlar. Öbür yan
dan, eksiklik kuramının temelinde okul dili olarak kullaı:nlan 
standart dile yönelik e~itimsel bir ilgi yatmaktadır; başka bir 
deyişle ayrılık kuramının betimledi~i "repertoire"ların beni bir 
türüyle ilgilenmektedir. 

Bu noktayı dikkate alırsak, Dr. İmer'in kendi Türkçe 
verilerinin analizinde (3.3) seçti~i yaklaşımın eksiklik ku
ramına yakın olması do~aldır. Yazar, çalışmasını 1978 yılında 
Ankara'nın dört ilkokulunda, toplam 148 ö~renciye verilen bir 
kompozisyon ödevi üzerine yapmıştır. Deneklerin kullandı~ 
yazım' dilini ailelerin yer aldı~ı toplumsal katmanlarla 
karşılaştırıyor. Bu katmanların saptanmasında üçlü bir ayrım 
uyguluyor: (ALT/ORTA/ÜST). Denekleri ana-babalarının 
egitim, meslek ve gelir durumlarına göre bu üç katmandan bi
rine dahil ediyor (3.3.2). 

Dilsel de~işkenler ise dilin geleneksel düzeyleri temel 
alınarak de~erlendiriımiştir (sesbilim, yazımbilim, . biçimbilim, 
sözdizimi). De~erlendirmede standart (aslında "yazım dili" daha 
do~ru olurdu) Türkçenin kurallarına göre yanlış ya da do~ru 
kullanımlar üç katman grup arasında bulunan· farlılıklar da 
göz önünde tutularak betimlenmiştir. Araştırmanın sonucunda 
yazar, üst katman ö~rencilerde yazım dilinin, di~er iki gruba 
nazaran, standart dile daha yakın' oldu~unu, alt katman 
çocuklarında konuşma dilini oldu~u gibi yazıma' aktarma 
alışkanlı~nın yaygın oldugunu, orta katman grubunun ise ara
da kalarak dilin çeşitli 'ö~elerini kullanmada ya üst katmana, 
ya da alt katmana' yakın özellikler gösterdi~ini saptamıştır. 

3 Biz, lehçe terimini dialekt karşılığı olarak kullanmayı tercih ediyoruz. Gele
neksel "Türk lehçeleri" tabirinin ("Türk dilleri" yerine) bilimsel bir daya
nağı yoktur; bknz. T.Tekin "Türk dilleri ailesi". Türk Dili XXXVII (1978). 
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Başka bir deyişle beklenen sonuç saptanmıştır. Bizce, sonuçtan 
çok, sonucun dayandırıldığı veriler ve analiz yönteminin kendi
si önemlidir. 

Uygulanan analiz yöntemi aslında bir yanlışçözümlemesi. 
Çözümlemenin yöntemleri kitapta açıkça tartışılmıyor. An
ladığımız kadarıyla, analizde standart Türkçenin, yazarın ken
di anlayışına uyan, bir norm u temel alınmıştır.4 . Yanlış 
cm~uın14~mes:ı'r un amacı, yönüyle kişinin dil kul
lanımında baş gösteren norm dışı özellikleri saptamak ise de, bir 
diğ~r yönüyle bu "yanlışlar"ı üreten dil sistemini saptamaktır. 
Yanlış .çözümlemesi yöntemi dil edinimi alanındaki inceleme
lerde yaygınlık kazanmıştır. Yalnız, bu tip çalışmaların asıl 

amacı, çocugun dil edinme sürecinin herhangi bir aşamasında 
kullandığı dilin yetişkinlerin normuna uyan ya da uymayan 
özelliklerini bulmak değil, yanlışları kendi özgün sistemlerİ 

içinde betimlemektir. 5 

Sayın yazar, özellikle alt katman öğrencilerinin kompozis
yonlarında ailelerin konuştuğu dil özelliklerinin, bu arada 
lehçesel özelliklerin de, ağır bastığını yazıyor, Kendilerinin de 
belirttiği gibi tek dil varyantı üzerinde duruyor: yazım dili. Ge
rek dil ediniminin, gerekse konuşma dilinin toplumsal katman
laşmadaki sistematik yönlerine analizinde yer vermediğinden 
de bazen kendi buluşlarını sistemleştirmede zorluk çekiyor. 
Örneğin: 

Standart Türkçede şart kipinin ise yerine öğrencilerin hayal 
(yalın şart) kipini I-sAl kullanmaları yaygındır. Bu olay kitabın 

4 Kocaman'ın yeni terimler listesinde, bu noktada bir tutarsızhk var. Kural te
rimi İngilizce terimlerden hem rule, hem norm karşılığı olarak sunuluyor. 
Oysa, dilbilimde bu iki terimİn apayrı işlevleri vardır: rule, gramerin (ses" 
anlam, .... ) sisteminde mevcut ola.n herhangi bir kural, norm ise dilin belli 
bir toplumun paylaşıp da kabul ettiği kurallann tümü (ya da bu tümüne gi
ren kurallann herhangi biri) için kullanılır. Yani, her dilin norma göre ka ... 
bul edilmeyen kurallan da vardır. Acaba Türkçe Sözlük'te var olan düzgü, 
neden normun karşılığı olarak kullanılmaz? Bknz. A. Kocaman, "Dilbilim 
terimleri sözlüğü." Dilbilim A.raştırmaları 1990, 155-190. 

5'Yanlış çözümlemesi yönteminin güzel bir değerlendirmesi içİn bknz.: M. 
Bowerman, "Starting to talk worse: Clues to language acquisition from 
Children's Iate speech ehors." S. Strauss (yay.), U-saped Behavioral 
Gruwth. New York, Academic Press, 101-145. 
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ü~ ayrı yerinde belirtiliyor: (1) sesbilim bölümünde (s. 79-80) "ses 
düşmesi"nin bir örneti olarak (uzatmasak "uzatmazsak" yerine, 
v.s.); (2) "zaman kullanımı" bölümünde temel ve yan tümceler 
arasındaki tutarsızlıkların bir örneg"i olarak (s.117-118; örn.: 
'eyer paranın deg-erini bilmesen parayı fazla (h)arcarsın'), v.s.); 
(3) eylemsilerin kullanımında, şart kipinin. yerine bazen eylem
silerin kullanddıg-ının kanıtı olarak. (örn.: .'arabaya ben zin i bi
raz d~ha koyup (koysaydık yerine) burda kalmazdık', (s. 111). 
Bizce. OOr,ada iki yönden eksiklik söz konusu. Birincisi, yan 
tümcelerin kavranması dil edinimi sürecının geç bir 
aşamasında gelişimini tam~mhyor. Bu süreç okul çag-ını da 
kapsar. Yan tümceleri kurma işlevini yüklenen eylemsiler siste
mi -ki anlam ve sözdizimi açısından şart kipinin yeri de bu sis
temdir- çok biçim içerdig-inden, bu biçimleri kullanırken 

çocukların çok "yanlış" üretmesi dog-aldır. Bizce, şart kipinin bir 
bütün olarak tartışılacag"ı yer, "Eylemsilerin Kullanımındaki 
Özellikler" bölümü (s.110) olurdu. İkincisi, şart kipinin kul
lanımını tartışırken böyle' bir biçimin toplumsal degişkenligi ile 
bu deg-işkenlig-in ailelerin ve çocuklarının dilinde yansıma 

olasıhg-ı konu dışında bırakılmıştır. Sonuç bölümünde de toplum
sal çevre çok genel bir şekilde söz konusu oluyor; şart kipi ve di
lin dig-er ögelerinin incelemesinden alınan sonuçların bu 
hükme varışta ne rol oynadıg-ı hakkında bilge verilmiyor. 

Diglossia bölümünde (bölüm 5) yazar haklı olarak Türkçe'de 
karşıhg-ı olmayan bazı terimlerin yarattıg-ı ve yaratabileceg-i so
runlar üzerinde durUyor. Kendileri herhangi bir yanhşlı~ı 
önlemek için Türkçe olmayan terimleri kullandıklarını belirt
melerine rag-men aynı yanlışa düşmekten kurtulamıyorlar: 

"Türkçede kimi sözcüklerde, özellikle siyasal içerikli ög-elerde, 
aynı ses birleşimlerinin farklı kavramları yansıtmak üzere 
kullanıldıg-ı, böylece standartlaşmanın bozuldug-u dikkati 
çekmektedir. Başta Atatürkçülük teriminin kendisi olmak üzere 
milliyetçilik, laiklik gibi ilkeler; milli görüş gibi tamlamalar, 
devrimci, ülkücü, özerklik gibi sözcükler bu kapsamda 
düşünülebilir. Bunlardaki standartlık o ölçüde bozulmuştur ki 
örneg-in milliyetçilik ile Atatürk milliyetçilig"i ayrı kavramlar 
olarak düşünülmeye başlanmıştır. Aynı biçimde öteki ög-elerle de 
farklı kavramların anlatımı amaçlanabilmekte, bun u 
çog-unlukla siyasal görüş belirlemektedir. Ancak bunlar toplum-
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sal türler içinde deg-erlendirilebilecek nitelikte örnekler degildir. 
Kısaca Türkçede çeşitli yönlerden dil normlarının saptanması 
ve standartlaşmanin sag-Ianması gerekmektedir" (s.157). 
Kanımızca yazarın burada dil normunu hiç değişmeyen' -bir 
varlık olarak göstermesi dowu deg-ildir. Alıntıda da görüldüğü 
gibi deg-işen şey kavram (concept) ile gönderge (referent)ler 
arasındaki' Böyle bir değişimnorm olabildiği 
gibi, norm içi de olabilir. Atatürk milliyetçiliği ile milli
yetçilig-in ayrı kavramlar olarak düşünülmeye başlanması zi
hinlerdeki kavramlarla bunlara denk düşen göndergelerle ilgili 
bir olaydır. Kavramlarla göndergeler bazen birebir çakışırken 
bazen birden çok kavram sadece bir gönderimle 
karşılanabiliyor. Kaldı ki milliyetçilikten herkesin herzaman 
aynı şeyi anladıg-ını söyleyemeyiz. Bu tür gelişmeler özellikle 
siyasi dilde her zaman olmuştur, olacaktır. Bunu bir sorun ola
rakgörmek bizce dowu bir yaklaşım deg-ildir. 

İlginç olan bir konu da Hollanda'da yaşayan Türkiyeli 
çocukların dil kullanımlarının Türkiyedeki çocukların dil kul
lanımları ile aynılık göstermesi6 : -gil; ve döndermek 
örneklerinde oldug-u gibi. Dig-er yandan gerek eylemsilere dayalı 
yan tümceleri kullanmaktankaçınmaları ya da az kul
lanılmaları gerek eylemsilerin seçiminde yapılan yanlışlıklar 

farklı ülkelerde yaşayanlar arasındaki ilginç ortak yanları 

oluşturuyorlar. Her sıfatı ile herkes adılınınkarıştırılması da 
aynılık gösteren örneklerden. 

Her ne kadar Avrupa genelinde veya Hollanda özelindeki 
Türkçenin değişkeleri kendilerine özgüözellikler gösteriyorIar
sa da, dil edinim sürecinin kendine' özgü kurallarından sapma
lar gözlemlenmiyor. Bu bag-Iamda Türkiyede yapılan her araştır
ma bizim çalışmalarımız için büyük önem taşıyor. Umarız 

Sayın Dr. İmer'in bu kitabı bu tür çalışmaların devamı için ka
bul edilen bir davet görevini görür. 

Tilburg, . Mayıs 199 ı 
Hendrik E. Boeschoten 
Ömer A. Konak 

6 Bknz. H. E. Boeschoten, Acquisition of Turkish by lmmigrant Children. 
Wiesbaden: Harrassowitz, 1990. 
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