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o METIN - SÖYLEM AYRIMI
Metin-Söylem-Tür
Metindilbilim ürün metni, metin yapan ölçüt ve kuralları saptamanın yanı
sıra çeşitli metin türlerindeki değişik yapılanmaları ve bu yapılanmaların
kazandığı işlevsel özellikleri de araştırır.
Tür kavramı, bütün bilim alanları içinde söz konusu nesne ya da olgunun
diğerleriyle olan benzerlik veya farklılıklarını, dolayısıyla da kendine özgü
niteliklerini betimlemek için insan zihninin yaptığı soyutlamayı gösteren bir
kavramdır. Dilbilimde tür kavramının tanımı yapılırken daha özelleşmiş
olarak söylem ve söylem topluluğu kavramlarına başvurulduğu görülmektir.
Metindilbilimde, metin türü ayrımını daha iyi kavrayabilmek için metne
tür kazandıran yani metnin, örneği olması amaçlanan türe ait özellikler
sergilemesini sağlayan söylem kavramı üzerinde durmak gereklidir.
Söylem, dilin bir iletişim aracı olarak etkileşimsel boyutuyla ele alınışıyla
ilişkilenir. Metinlerin iletişim işlevi kazanmasını sağlayan, metindeki dilsel
düzenlemeler aracılığıyla izlenebilen ve algılanırlık kazanan soyut bir olgudur. Dili
bir iletişim aracı olarak ele aldığımızda, üreticisi (konuşucu, yazar) ve alıcısı
(dinleyici, okur) incelemenin dışında tutulamaz. Dolayısıyla böyle bir inceleme,
Ruhi’nin (1996) de belirttiği gibi, dilin, belli bir zaman-uzam bağlamı içinde, belirli
iletişimsel işlev ve amaçlarla yani söylem bağlamlarında üretilmiş sözceler ya da
metinler yoluyla ele alınıyor oluşu demektir. Çeşitli dilbilim çalışmaları, bilişsel
ruhbilimdeki gelişmeler ve toplumdilbilimin ortaya koyduğu betimlemeler,
iletişimde iletinin içeriğinin yalnızca dil düzeneği ile sınırlı tutulamayacağını
göstermektedir. Öyle ki, dil dizgesi bağlam, işlev, amaç, bağıntı kavramlarından
soyutlandığında iletişimi bir bütün olarak anlamak güçleşmektedir.
Metin Türü ve Söylem Topluluğu İlişkisi
Metnin iletişimsel amaçları ve işlevleri, tür içinde belirginleşir. Metnin
iletişimsel amaçları, metnin türünü; metin türü de o metne özgü söylem şemasını
ve dil kullanımlarını belirler. Swales’in (1990) belirtiği gibi, tür belli bir iletişimsel
olay sınıfıdır ve belli iletişimsel amaçları taşıyan üyeleri, yani söylem
topluluğunun üyelerini kapsar. Türün beklentileri, o türü kullanan söylem

topluluğu üyelerinin amaçları doğrultusunda oluşmaktadır. Bir diğer deyişle, bu
amaçlarla önce söz konusu türün ne olduğu ve ne olmadığı, yani mantığı
tanımlanır. Ardından da tanımlanan bu tür, söylem topluluğunun tüm üyeleri
tarafından tanınır. Swales’e göre türün mantığı, bir yandan söylemin şematik
yapısını biçimlendirir, bir yandan da içeriğe ve biçeme yönelik seçimleri etkiler.
İletişimsel amaç, belli bir sözbilimsel eylemin gerçekleştirilmesine yönelik olarak
türün sınırını çizer. Bir türün örnekleri kendi aralarında yapı, biçem, içerik, hedef
alıcılar gibi özellikler açısından benzerlik gösterir. Türün tüm olası beklentilerini
yerine getiren bir örnek ortaya çıkarsa, yani üretilirse bu örneği öntip kabul edilir.
Swales, yukarıda yer verdiğimiz tür tanımını yaparken söylem topluluğu
kavramının dilsel topluluk kavramından nasıl ayrıldığını açıklamaktadır. Bu
iki topluluğun dil kullanım koşulları aşağıdaki Tablo’da sıralanan yanlarıyla
birbirinden farklıdır. Bu farklılaşmaları okurken Türkçe konuşanlar kümesi ile
Türkçe bilim dilini kullananlar kümesinin birbirine olan konumlanışını
düşünürsek dilsel topluluğunun ilk kümeye, söylem topluluğununsa ikinci kümeye
örnek oluşturduğunu hemen görebiliriz.

Tablo: Dilsel Topluluk-Söylem Topluluğu Ayrımı
Dilsel Topluluk

Söylem Topluluğu

Dil kullanımı toplumsal bir
davranıştır.

Dil kullanımı işlevsel bir
davranıştır.

Dil temel toplumsallaşma sürecinin
bir parçasıdır.

Dil temel toplumsallaşma
sürecinden ayrıdır.

Dilsel topluluğa katılım doğal süreç

Söylem

içinde

gerçekleşir;

irade ve istekle gerçekleştirilen

çevre ve duygusal koşullara bağlı

ve topluluk üyelerince kabulü

olarak belirlenir.

öngören aşamalı bir süreçtir.

Örneğin grup dayanışması, bireysel
beklentiler gibi daha pek çok günlük

Söylem topluluğunun paylaştığı
ortak amaçlarla biçimlenir.

kendiliğinden

topluluğuna

katılım

yaşama ilişkin bireysel ihtiyaçlarla
biçimlenir.

Söylem ve söylemi sergileyen tür içinde oluşturulan dil, metindilbilimde tür
çözümlemesinin ayrı bir çalışma konusu oluşturmasına neden olmuştur. Bu konu
hem ürün metinlerin türe özgü söylemsel özelliklerinin tanımlanmasına yöneliktir
hem de özellikle bir metin türünde yazma eyleminin öğretilmesi açısından öğretim
ortamlarına önemli katkılar sağlayabilmektedir.
Buraya kadar söylediklerimizi özetlersek; her ürün metin, bir söylem

topluluğunun tanımladığı amaçlara göre biçimlenen ve türünü belirleyen bir
söylem şemasına sahiptir. Bunun yanı sıra türe özgü içerik ve biçem özellikleri
taşımaktadır. Üst yapı düzenlemeleri, söylem topluluğunun beklentileri
doğrultusunda gerek söylem şeması gerekse içerik ve biçem özellikleri açısından
türe özgü ürün metinler oluşturulmasını sağlamaktadır.
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