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dA, Türkçede bağlaç olarak kullanılmasının yanında, katkı verme, karşıtlık sunma, sürdürme, konu değiştirme
ve vurgulama gibi işlevlere sahip söylem belirleyicisi görevinde bulunan bir biçimcedir. Bu biçimce ile yazım
ve söyleyiş benzerliği gösteren -DA ise kalma durumu belirticisidir. Toplumsal alanda dahi anlamındaki de,
bağlaç olan de ve de da eki ifadeleriyle adlandırılan bu birimler, dil kullanıcılarının birbirlerine yönelik
geliştirdikleri ve sergiledikleri tutumları görünür kılmaktadır. Bu gözlem ile çalışma, dil kullanıcılarının dile
yönelik sahip oldukları değerler çerçevesinde algıladıkları dilsel birimlere getirdikleri bu yargıları dil ideolojisi
bağlamında ele almaktadır. Bununla birlikte çalışma, dA ve -DA dilsel birimleri üzerinden toplumsal olan ile
dilbilimsel olan arasındaki bağlantıda gerçekleşen etkileşime ve bu etkileşimin çokluluğuna, bağlam-bağımlı
olmasına ve konuşucuların sosyokültürel deneyimlerinde inşa edilmesine ölçünlü dil ideolojisi üzerinden
açıklama getirmeyi amaçlamaktadır. Çalışmada, çevrimiçi bir bağlantılı metin sözlüğü olan Ekşi Sözlük’te
kullanıcılar tarafından 1999 – 2019 yılları arasında dA ve -DA birimlerinin kullanımına yönelik yazılan 1316
sözlük girdisi veri olarak alınmıştır (bkz. Şekil 1). Elde edilen veri, Kroskrity (2004) tarafından dil ideolojisinin
anlamlılığının ayrıt edilmesine yönelik analitik bir araç olarak sunulan çerçeve benimsenerek incelenmiş ve
Silverstein (2003) tarafından sunulan belirtisel dizi (İng. indexical order) ve Jaffe (2009) tarafından ortaya
konan toplumdilbilimsel duruş (İng. sociolinguistic stance) kavramları üzerinden tartışılmıştır. Çalışmada, dA
ve -DA kullanımının bir dilbilgisi kuralı olduğu görüşünden hareketle, kendini dA ve -DA birimlerini dilbilgisi
kurallarına uygun kullanmak üzerinden eğitimli olarak inşa eden bir grubun, diğer grubu eğitimsiz, geri zekalı,
özensiz, farkındalığı olmayan ve cahil olarak inşa ettiği görülmektedir. Buna ek olarak, zaman içerisinde bu
etiketlemelerin cahil adlandırmasını ortaya çıkardığı ve bu şekilde etiketlenen grubun da bir tepki olarak
kendine halktan olmak özelliğini atfettiği, kendini cahil olarak adlandıran grubu ise elitist ve züppe olarak
nitelediği bulgulanmıştır (bkz. Şekil 2). Sonuç olarak, dA ve -DA birimleri üzerinden yürütülen dil ideolojisinin
belirli toplumsal ve kültürel kimlikleri inşa ettiği görülmüştür.
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Şekil 2. Belirtisel dizi
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