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ÖZ
Teknolojinin gelişmesi ile uluslar birbiriyle daha fazla iletişim kurabilir hale
gelmiştir. İnternet kullanımının da aktif olduğu günümüzde toplumlar arası hızlı
erişim önem kazanmış ve kolaylaşmıştır. Bu erişim ile görülmüştür ki birçok yabancı
öge hemen hemen her dile girmiştir. Erişimin getirdiği ağı engellemek mümkün
olamayacağından hiçbir dil eskisine oranla aynı saf değerle kalamayacaktır. Bu
tezde, toplumlar bu konu ile ilgili bilgilendirmek, dil kavramının önemini
içselleştirebilmelerini sağlamak ve bireyler bu aidiyet ile dillerine giren yabancı
ögelerin farkına vararak yerleşmesine engel olabilmeleri amaç edinilmiştir. Dilde
oluşacak kötü sonuçların günümüz koşullarında oluşturabileceği tahribatı toplumlar
fark edebilmelidir. Dilde yaşanabilecek tahribatın bireyler arasında ayrılıklara neden
olmaya başlayacağı düşünülebilir. Türkçe ‘de son yıllarda yaşanan kirlenme ve
yanlış kullanım ciddi boyutlara ulaşmıştır.
Çalışmanın araştırma sürecinde dilin tarihinden, iletişime olan etkilerinden, dilin
bozulmasından kaynaklı ortaya çıkan ve çıkabilecek olası problemler üzerinde
durulmuştur. 3. ve 4. Bölümde Dilde en çok yapılan hatalar ve Görsel iletişim
araçlarını da bu bozulmayı destekler nitelikte olan işler incelenmiştir. Dilin yapısını
oluşturan kurallar, dili kullanan toplumların değerlerine bağlı olarak da
ilerlemektedir. İletişimi sağlayan dilin, uluslar için büyük bir öneme sahip olduğu
söylenebilir.
Geçmişten günümüze değişen teknoloji ile toplumların yaşam süreçlerinin bir
dönüşüm içerisinde olduğu görülmektedir. Kitle iletişim araçlarının farklılaşması ve
dijital çağ zaman kavramının farklı formlar kazanmasını sağlamıştır. Yaşam şekilleri
dijitalleşmiş ve toplumlar birbirine bağlı hale gelmiştir. Bilgi teknolojilerinin ve
teknolojinin gelişiminden etkilenen dil beklenmedik kötü sonuçlar çıkarabilmekte,

i

toplum değer yargıları ile çelişkide kalabilmektedir.

Bu gelişmeler göz önünde

bulundurularak tezin sonuç bölümü ve uygulama kısmı hazırlanmıştır.
Anahtar Kelimeler: Dil, dil ve iletişim, dil deformasyonu, görsel iletişimde dil, kitle
iletişim araçları, video, afiş.
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ABSTRACT
With technological developments, nations become more communicative with one
another. In the today’s world where Internet is actively used, fast intercommunal
access has got easy and gained importance. With this access, it is seen that many
foreign language items have enter in almost every single language. Since it is
impossible to stop the network that this access brings, no language will stay as pure
as it was before. The aim of this theses is to inform societies, to help internalization
of the importance of language concept and to stop the habitation of foreign items in a
language with making people who speak that language realize these items.
Destruction that may come with negative outcome in a language in today’s
conditions must be detectable by societies. It can be said that destruction in language
can cause division in people. In recent years, the deformation and the misusage of
Turkish language reached critical levels.
In research part of the theses, it is focused to the history of language, its effect on
communication, the problems caused by and may be caused by destruction of
language.
In the 3rd and 4th section, the most common mistakes made in the language and the
practices that supports language destruction in visual media is surveyed. The rules
that constitute language structure progress depending upon the values of the society
that uses that language, and it can be said this has importance for many nations.
Along with technology that changes from past to present, it is seen that societies’
course of life is in change. The diversity we have in mass media has provide the
concept of digital age to gain different forms. Language that effected by information
technology and progression of technology can create unexpected negative outcomes
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and be in conflict with societies’ values. The conclusion and practice section of the
theses are prepared by taking these developments into consideration.
Key Words: Language, language and communication, language deformation,
language in visual communication, mass media, video, poster.
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GİRİŞ
Teknolojinin gelişmesi ile hızlı bir değişim uğrayan hayatlarımız bu değişim ne
kadar hızlı olduysa yaşam akışımızda bir o kadar hızlandı. Bu teknolojik gelişmeler
özellikle kitle iletişim araçlarında meydana gelmesi ile toplumlar birbiriyle
yakınlaşmıştır. Kitle iletişim araçları, kitleler halinde iletişim sağlanması amacı ile
kullanılan araçlardır. Bunlar; cep telefonu, televizyon, mektup, gazete, dergi, telgraf,
daktilo, ahizeli telefon, radyo, faks makinesi, bilgisayar, internet, sosyal medya vs.dir
(Akış, 2019). Kitle iletişim araçları, aynı anda topluluklara ulaştığı için çok
önemlidir. İnsanları kolay bir şekilde etkisi altına alma gücüne sahiptir.
Televizyonlarda yayınlanan diziler, programlar vs. insanları olumlu ve olumsuz
yönde etkileyebilir. Ayrıca televizyonda kullanılan gelişi güzel dil ise, insanları
olumsuz etkilemekte ve dil yapısını bozmaktadır. Televizyonun sürekli takip
edilmesi, insanlar üzerinde bağımlılık oluşturmaktadır. İnsanları görsel ve işitsel
olarak etkilemektedir. Dizi içerisinde yer verilen karakterler, olaylar insanlara sürekli
gösterilerek normalleştirilmektedir. Örneğin; şiddet içerikli filmler izleyen bireylerin
şiddete eğilimlerinin daha fazla olduğu söylenmektedir (Sucu, 2019).
Teknolojinin gelişmesiyle kitle iletişim araçları hayatımıza daha da çok girmiştir. Dil
ile teknoloji iç içedir. Teknoloji sayesinde kendine özgü yeni söyleyişler, yeni
kelimeler dil içerisine girmiştir. Özellikle cep telefonlarının icadı ile iletişim farklı
bir boyut kazanmıştır. İnsanlar birbirlerine daha kolay erişebilmekte ve iletişim
kurabilmektedir. Örneğin; telefonda mesajlaşırken ‘kib: kendine iyi bak’, ‘grs:
görüşürüz’ gibi kelime kısaltmaları hayatımız içerisinde yer bulmaktadır. Bu da kitle
iletişiminde kullanılan dile yeni bir boyut kazandırmaktadır. Yeni söyleyişler,
kullanılan yeni kelimeler kitle iletişim araçlarının dilini oluşturmaktadır. Bu yeni
oluşturulan

kelimelere

reklamlar

da

destekler

nitelikte

söylemler

gerçekleştirmektedir. Daha etkili bir söylem olacağını düşündükleri yabancı kelime
kullanımları ya da sosyal medyada meşhur olmuş ama dili bir o kadar bozam
söylemlere rahatlıkla yer vermeye başlamışlardır. Dilde ki bu değişim zamanla dil
içerisinde bozulmalara yol açmaktadır. Dilin yapısı bozulur ve dil bilgisine uygun
olmayan kelime ve kelime grupları dil içerisine yerleşir. Dil, zaman içerisinde
gelişen bir araçtır. Dil, içerisinde bulunduğu toplumun kültür seviyesi dâhilinde
evrimleşir ve gelişir. Ana dile bağımlı olarak kitle iletişim dili gelişmiştir. İnternet
1

üzerinden birbirlerini tanımayan insanların konuşmasındaki kısaltmaların karşılıklı
anlaşılması, bir şekilde kitle iletişim araç dilinin toplumlara yerleştiğinin göstergesi
olmuştur. Bu da kitle iletişim araçlarının ana dilden bağımsız yeni bir dil (dil
katmanı) kullandığını göstermektedir (Batur, 2010).

2

1. BÖLÜM: DİL
İnsanı diğer canlılardan ayıran en temel özelliği düşünebilme ve konuşabilme
yeteneğidir. Düşünebilme ve bu düşündüklerini aktarma isteği, soyut bir iletişim
aracı olan dil ile sağlanabilmektedir. Dil sayesinde duygu ve düşünceler, bir zihinden
başka bir zihne aktarılmış olur. Böylelikle iletişim kurmuş ve dili bir iletişim aracı
olarak kullanmış oluruz. Dilin bir iletişim aracı olarak kullanılması insan yaşamının
ne kadar ilkel olduğu veya gelişmiş olduğuna bağlı değildir. Dil gelişmeye ve
değişmeye açıktır.
Her canlının aralarında farklı anlaşma şekilleri vardır. Canlılar dil haricinde, ses,
koku, hareketler vb. yöntemlerle anlaşırlar. Hayvanlar aralarında anlaşırken farklı
gelişmiş yeteneklerini kullanırlar. Hayvanların birbirleri ile olan iletişimleri sahip
olduğu fiziksel özellik ve genetik yapılarına göre değişiklik göstermektedir.
Hayvanlar genetik yapılarına göre değişik frekanstaki sesleri algılayabilirler.
Hayvanlar oluşturdukları ses ve ses dalgaları aracılığı ile iletişim kurarken, davranış
şekilleri ile de iletişim kurmaktadırlar (Kerimoğlu, 2018).
Örneğin; Yunuslar, diğer hayvanlara göre daha gelişmiş bir beyin yapısına sahiptir.
Topluluk halinde dolaşırlar ve çıkardıkları sesleri taklit ederek birbirleri ile iletişime
geçerler. Kendi aralarında oluşturdukları ses dalgaları ile bulundukları bölgeyi
gösterebilirler. Şempanzeler, vücut dillerini kullanarak iletişim kurabilmektedirler.
Çıkardıkları sesler, mimikler sayesinde birbirleri ile iletişime geçmektedirler. Filler,
ayaklarını yere vurarak düşük tonlarda ses frekansı oluştururlar. Oluşan bu ses
frekansları ile birbirleri ile iletişim kurarlar. Karıncalar, koloni halinde yaşarlar.
Karıncaların buldukları yiyeceği evine taşımaları için, bir hat oluştururlar. Diğer
koloni üyeleri de bu hattı takip ederek yiyecekleri evlerine taşırlar (Atkan Altınörs,
2010).
Hayvanlar ve insanlar aralarında iletişim kurarken dili kullanırlar. İnsanlar
hayvanları sesli komutlarla eğitmektedir. Örneğin, köpek eğitilirken ‘otur’
komutundan sonra köpeğin oturması, ‘kalk’ komutundan sonra köpeğin kalkması.
Eğitim içerisinde çeşitli etmenler de kullanılmaktadır. Yaptığı davranışa karşı köpeğe
mama verilmesi gibi. Sonuç olarak, köpek ‘kalk’ komutunu duyduğunda kalkar ve
‘otur’ komutunu duyduğunda oturur. Eğitim sonrasında, dil aracılığı ile iletişim
devam etmektedir.
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İnsanlar hayvanlara göre daha gelişmiş iletişim kurma becerilerine sahiptirler.
İnsanlar hareket ve davranışların yanı sıra sözcükler aracılığı ile dili kullanarak
iletişime geçmektedirler.
Şerife Yıldız dili “Dil, sözlü ve yazılı göstergelerden oluşan ve insanları diğer canlı
türlerinden ayırt ettiği öne sürülen simgesel bir iletişim sistemidir. Dil, belli
kurallarla yönetilen bir sistemdir.” diyerek dili tanımlamıştır (Yıldız, 2005). Yıldız
dilin kullanımının diğer canlılar ile insan arasında ayırt edici özelliği üzerinde
durmaktadır. Diğer bir tanımda, F. Kadri Timurtaş dili, “Dil, uzun bir zaman
içerisinde ve çeşitli tarih, coğrafya ve kültür şartları altında meydana gelmiş; içtimaî
yönü ağır basan tabiî (canlı) bir varlıktır.” olarak tanımlamıştır (Timurtaş, 1980).
Timurtaş dilin meydana gelmesinin coğrafya ve kültür şartlarından etkisi yönünden
bahsetmektedir. Doğan Aksan göre ise dil, “Dil, bir anda düşünemeyeceğimiz kadar
çok yönlü, değişik açılardan bakınca başka nitelikleri beliren, kimi sınırlarını
bugünde çözemediğimiz büyülü bir varlıktır.” olarak tanımlamaktadır (Aksan, 1977).
Ergin tüm tanımlar içerisinde dilin daha geniş sınırlarını belirler nitelikte olarak
yaptığı dil tanımında, “Dil insanlar arasında anlaşmayı sağlayan tabiî bir vasıta,
kendi kanunları içinde yaşayan ve gelişen canlı bir varlık, millet birleştiren, koruyan
ve onun ortak malı olan sosyal bir müessese, seslerden örülmüş muazzam bir yapı,
temeli bilinmeyen zamanlarda atılmış bir gizli antlaşmalar ve sözleşmeler
sistemidir.” (Ergin, 1977). Dilin en önemli özelliği olan, yaşayan ve sürekli gelişen
bir varlık olduğunu vurgulamaktadır.
“Özcan Demirel dil tanımlarının ortak özelliklerini beş madde de toplamıştır:
•

Dil, bir sistemdir

•

Dil, seslerden oluşur

•

Dil, bir iletişim aracıdır

•

Dil bir düşünme aracıdır

•

Dil insanların oluşturduğu toplumlarda kullanılır”(Demirel, 2015).

Dil, seslerden oluşmuş bir anlaşma sistemidir. Organik bir yapıya sahip olan dil
gelişmiş bir iletişim aracıdır. Bir toplumu özgün kılan özellikler (Tarihi, dini, kültürü
vb.) dil ile bir bütündür. Kullanıldığı toplumdaki bireylerin ortak düşünce ve
duygularının birlikteliğini sağlar. Diğer tanımlar da Demirel’i destekler niteliktedir.
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1.1. Dilin Tarihsel Gelişimi
Dil iki çerçevede incelenmektedir. Bunlar yazı dili ve sözlü dildir. Bu iki çerçeve
birbirleri

ile

karşılaştırıldığında,

yapılarının

karmaşık

olduğunu

söylemek

mümkündür. Sözlü dil yazının icadından önce başladığı için, daha eskidir (Çobanlı
Erdönmez, 2019).
Sözlü dil, dil kuralları kullanmaksızın gelişi güzel, sınırlayıcı kalıplardan uzak
yapıya sahiptir. Dil kuralları ve sınırlayıcı bir kapsama sahip olmadığı için bölgeden
bölgeye kelimelerin kullanımında değişiklik gösterebilmektedir. Konuşma dili
değişebilir özelliğe sahiptir. İnsanlar konuşma esnasında kelimeleri değiştirebilir.
Bunun sonucunda lehçe ve ağız kavramlarını ortaya çıkartmaktadır. Her bölgenin,
yörenin kendine ait ağız ve lehçesi bulunmaktadır (Özsöz ve Ateş, 2018).
Ağız, aynı ülkede içerisindeki farklı şehirlerarasında kullanılan söyleyiş farklılığıdır.
Dilin temel yapısındaki değişikliklerdir. Farklı şehirlerde yaşayan insanlar, farklı
ağız kullanmalarına rağmen birbirleri ile anlaşabilmektedirler. Örneğin, Erzurum
ağzı, Kastamonu ağzı. Örnekte verilen iller düşünüldüğünde, kullandıkları ağızlar
birbirinden farklıdır ama iki şehirde de yaşayan insanlar birbirleri ile iletişime
geçtiklerinde birbirlerini anlamaktadırlar (Akar, 2010).
Lehçe, dilin ses dizimi ve yapısı bakımından bölgesel (ülkeler arası olarak
düşünülebilir) olarak ayrılmasıdır. Belirli coğrafi bölgede yaşayan insanların
konuştuğu dil olarak da tanımlanabilir. Dilin yapısı, sözdizimleri de lehçeler arasında
değişmektedir. İki ayrı lehçeyi konuşan insanlar birbirlerini anlamayabilir. Örneğin,
Türkçe’de Yakutça ve Çavuşça lehçeleri vardır (Akar, 2010).
Yazı dili, yazının bulunması ile başlamıştır. Sözlü dilde, görsel bir gereç mevcut
değildir. Yazı dilinde görsellik işin içine girmektedir. Görsel uyarılar, yazılar şekiller
vs. yazı dili kapsamına girmektedir. Sözlü dile göre kalıcı olduğu söylenebilir. Söz
zaman içerisinde evrilirken, yazı yüzyıllar boyunca varlığını orijinal bir şekilde
korumaktadır. Sözlü dil ile iletişim kurarken, dinleyicinin akışı değiştirme ve metin
seçme şansı yoktur. Yazılı bir metni okurken, hangi metni okuyacağına karar verme
şansı vardır. Sözlü iletişimde hâkimiyet anlatıcıdadır; yazılı iletişimde hâkimiyet
okuyucudadır. Yazı dili belge niteliği taşımaktadır. Örneğin; geçmiş yıllara ait bir
yazı, şekil vs. bulunduğunda, bunun değiştirilmemiş bilgi olduğunu anlarız. Sözlü
dil, dilden dile aktarıldığı için değişme olasılığı yüksektir (Sönmez, 1990).
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Dilin ortaya çıkmasından sonra gelişmesi ve zamanla değişmesi söz konusu
olmuştur. Doğada her şey değişir ve gelişir. Hayvanlar, insanlar, bitkiler vs. değişime
mahkûmdur. Doğada oluşacak herhangi bir değişim bütün canlı ve cansız varlıkları
etkilemektedir. İnsanlar da bu değişimden etkilenmektedir. İnsanlar dil, kültür vs.
açısından sürekli değişim ve gelişim göstermektedirler. Toplum değerleri, dilleri,
kültürleri, inanışları içerisinde bulunduğu zamana ve etkileşimde bulunduğu diğer
toplumlara göre değişmektedir. Dillerin gelişmesi, evrimleşmesi ve değişime
uğraması olağandır. Toplum ve dil birbirinden bağımsızdır.
“Tarihsel evrim göz önünde bulundurulursa dil ve toplumun ayrı ayrı geliştikleri
görülür. Bir dil en derin toplumsal çalkantılar arasında aynı kalabilir. 1917’den beri
Rus toplumunun yapısı büyük ölçüde değişti, ancak Rus dilinin yapısında benzer bir
değişim gerçekleşmedi.” (Benveniste, 1995). Toplumsal değişiklikler, her zaman
dilde değişmeler meydana gelmesini sağlamayacağı gibi, dilde meydana gelen
değişiklikler de her zaman topluma yansımayabilir.
“Dil bir etkinliktir, sürekli oluş halinde olan etkinlik. Hiçbir dil son şeklini almış
değildir. Sürekli değişim halindedir” (Günay, 2013). Kelimeler zamanla anlam
daralması ya da genişlemesine uğrayabilir; zamanla eski değerlerinden bazılarını
kaybeder ve yeni değerler kazanırlar. Bu nedenden dolayı dilde her zaman
araştırılacak ve incelenecek konular bulunur.
Türk dilinin tarihi gelişimine bakacak olursak;
7. yy ile 9. yy arasında yazılı iletişimin ortaya çıkmasıyla, Türk dili Orhon
Türkçesine dayandığı söylenilmektedir. 15. yy. a kadar yazılı en önemli eserlerin
sahibi Yunus Emre’dir. 15. yy civarlarına kadar Farsça, Arapça kelimeler içeren
diller ortaya çıkmıştır. Bu çoklu dil dönemi içeresinde Osmanlıca yoğunlukla Arapça
ve Farsça kelimeler içermektedir. Osmanlıca Dönemi 16. yy.’dan başlayarak, 20.
yy.’a kadar devam etmiştir. İlerleyen dönemlerde Farsça ve Arapça sözcüklerin
dışında gramer kuralları da dilin içerisine girmiştir. Bu kuralların dil içerisine
yerleşmesi sonucu, sadece bilgili kesimin konuşup yazdığı, saray Türkçesi ortaya
çıkmıştır. 19. yüzyılın 2. yarısında dil içerisinde özelleşme Tanzimat Dönemi ile
başlamıştır. Bilgili kesim Arapça sözcükleri farklı kullanarak, Arap alfabesinde
yenilikler yapmaya çalışarak Türkçenin temellerini Cumhuriyet ile birlikte
oluşturmuşlardır (Tekin ve Ölmez, 2003).
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Görsel 1. Türk Dili Tarihi Dönemleri (Tekin ve Ölmez, 2003)

1.1.1. Dilin Ortaya Çıkışı
Dil, insan yaşamının her evresinde bir şekilde varlığını sürdürmüş organik bir
olgudur. İnsan hayatı sürekli bir değişim içinde evrimleşerek bugünlere gelmiştir. Dil
de bu evrimleşmede değişmiş ve gelişmiştir. Dilin ortaya çıkmasını iki grupta
incelemek mümkündür. Bunlardan ilki inanç kaynaklı dilin oluşumu, ikincisi ise
inanç kaynaklı olmayan oluşumlar (Kerimoğlu, 2016).
Dini açıdan dilin kökeni incelenecek olursa;
Kur’an-ı Kerimde bulunan Bakara suresinin 4. ayetinde “Ona dilleri konuşmayı
öğretti” denilerek, Allah’ın Âdem’e konuşmayı öğrettiğini söylemektedir. Bakara
suresinin diğer bir ayetinde “Allah, Âdem’e isimleri öğretti” Burada Allah’ın ilk
isimleri oluşturup, Âdem’e isimleri öğrettiği söylenmektedir.
Yuhanna İncilinin il ayetinde “Başlangıçta Kelam vardı: kelam Allah’ta idi ve Kelam
Allah idi. Başlangıçta o Allah’ta idi. Her şey onun vasıtasıyla var oldu ve var olan
hiçbir şey onsuz olmadı.” Ayette bahsedilen kelam kelimesi ‘Ruh’ anlamına
gelmektedir.

Hristiyanlıkta

dilin

ortaya

çıkışını

Tevrat’ı

kaynak

alarak

açıklamaktadırlar. Hristiyanlar İncil ile beraber Tevrat’ı da kutsal kitap olarak kabul
etmektedirler. Dolayısıyla iki kitabı birden kaynak olarak kullanmaktadırlar (Ulutaş
ve Aydar, 2010).
Tevrat’ın 11. Bölümünde geçen Babil Kulesi hikâyesine göre;
“Yar.11: 1 Başlangıçta dünyadaki bütün insanlar aynı dili konuşur, aynı sözleri
kullanırlardı.
Yar.11: 2 Doğuya göçerlerken Şinar bölgesinde bir ova bulup oraya yerleştiler.
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Yar.11: 3 Birbirlerine, "Gelin, tuğla yapıp iyice pişirelim" dediler. Taş yerine tuğla,
harç yerine zift kullandılar.
Yar.11: 4 Sonra, "Kendimize bir kent kuralım" dediler, "Göklere erişecek bir kule
dikip ün salalım. Böylece yeryüzüne dağılmayız."
Yar.11: 5 RAB insanların yaptığı kentle kuleyi görmek için aşağıya indi.
Yar.11: 6 "Tek bir halk olup aynı dili konuşarak bunu yapmaya başladıklarına göre,
düşündüklerini gerçekleştirecek, hiçbir engel tanımayacaklar" dedi,
Yar.11: 7 "Gelin, aşağı inip dillerini karıştıralım ki, birbirlerini anlamasınlar."
Yar.11: 8 Böylece RAB onları yeryüzüne dağıtarak kentin yapımını durdurdu.
Yar.11: 9 Bu nedenle kente Babil adı verildi. Çünkü RAB bütün insanların dilini
orada karıştırmış ve onları yeryüzünün dört bucağına dağıtmıştır.”
Dilin kökeninin Babil Efsanesi’nde anlatıldığı gibi olduğu düşünülmektedir. Babil
Kulesi

Efsanesine

göre,

konuşulan

dilin

Tanrı

tarafından

değiştirildiğine

inanılmaktadır. Âdemoğulları’nın, Tanrı’ya isyan etmesi sonucu Tanrı öfkelenmiş ve
dili bozmuş bu sebeple farklı diller ortaya çıkmıştır.
Tevrat’ın 2. Bölümünde geçen ayette;
“Yar.2: 19 RAB Tanrı yerdeki hayvanların, gökteki kuşların tümünü topraktan
yaratmıştı. Onlara ne ad vereceğini görmek için hepsini Âdem' e getirdi. Âdem her
birine ne ad verdiyse, o canlı o adla anıldı. “
Bu ayette anlatılmak istenen, Âdem’in isimlendirdiği mahlûkatın kendisi olduğudur.
Âdem’in konuşmaya başlaması ile var olan her şeyi adlandırdığı ve her şeyin
Âdem’in adlandırdığı gibi konuşulduğu düşünülmektedir. İnanç söz konusu olduğu
için bu düşüncenin karşıt düşüncesi ortaya çıkması zor olmuştur ve zaman almıştır.
18. yy kadar bu düşünce yapısı devam etmiş, fakat 18. yy. da mevcut düşünce yapısı
değişmeye başlamıştır (Atkan Altınörs, 2012).
18.yy ve sonrasında, aydınlanma çağında felsefeciler dinle ilgili olmayan dilin ortaya
çıkışı hakkındaki görüşlerini ortaya koymuşlardır. Dil, el hareketlerinden doğduğu ve
sessiz dönemlerde jest ve mimiklerinin, vücut dilinin kullanıldığı düşünülmektedir.
1770’lerde

dilin

ağlamalardan

doğduğu

savunuldu.

Dil

insanların

sosyal

yaşantılarının ifade edilmiş hali olduğu düşünüldü. İnsanların dili, duygusal
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durumları ve sosyal yaşantılarını taklit ederek oluşturmuştur düşüncesi vardı. Daha
sonra dilin, içgüdüsel olarak ortaya çıktığı düşüncesi başladı. 1800’lerde birçok ünlü
düşünür tam anlamıyla dilin doğuşunun dini sebeplerden olduğunu reddetmiştir. Bu
zamanlarda dilin sesler ve taklitlerden oluştuğu düşünülmekteydi. 1900’lerde ağız
hareketlerinden doğduğu düşünülmekteydi (Kerimoğlu, 2016).
“Altınörs (2003) dilin doğuşuna olan yaklaşımları altı başlıkta toplamıştır;
Mitolojik/teolojik
Kültürel/antropolojik

açıklamalar,

Mitolojik/spekülatif

açıklamalar,

Empirist/behaviorist

açıklamalar,
açıklamalar,

Rasyonalist/nativist açıklamalar,
Evrimsel/biyolojik açıklamalar.”
Sonuç olarak, din ile ilgili dilin doğuşu kısmını göz ardı edersek, dilin doğuşu
hakkındaki hâkim olan düşüncenin, taklit ve seslerden oluştuğunun düşünüldüğü
görülmektedir. Günümüzde konuşulan dilin ortaya çıkması ve bugünkü şeklini
almasının yaradılışa dayandığı görülmektedir.
1.1.2. Tarihsel Süreçte Dillerin Hikâyeleri
Diller aynı kökene sahiptir. Dillerin kökenleri, diller içerisinde bulunan benzer
yapılar ve benzer anlamlı sözcüklerin ya da benzer olmayan yapıda bulunan
sözcüklerin sistematik benzerliklerinden ortaya çıkmıştır. Dillerin sahip olduğu
kökenleri, ortak bağları iki farklı şekilde incelenmektedir. İlk olarak komşuların
birbirlerinden etkilenmesi şeklinde ele alabiliriz. Birbirlerine coğrafi açıdan yakın
olan komşular, birbirlerinden kültür, dil vb. özellikler bakımından etkilenmektedirler.
Etkileşim tek taraflı da olabilir, karşılıklı da olabilir. İkinci olarak, kökensel bağ
olarak inceleyebiliriz. Daha önceden bir kökene sahip dillerin ayrılması sonucunda
meydana gelen yeni diller şeklinde düşünülebilir. Köksel bağ, akrabalık olarak da
nitelendirebiliriz. Akrabalık bağı ile birbirleri ile iç içe olan dillerden yeni ifade
şekilleri, sözcükler, kökler ve ekler birbirlerine geçer. Buna karşın bazı dil öğeleri
diğer dilin içerisine geçmemektedir. Dil içerisinde kalıplaşmamış, karakteristik
olarak güçlü olan sözcükler diğer dillere geçmez. Örneğin; vücut uzuvlarının
isimleri, birbiri yerine kullanılan kelimeler vb. Eğer bir dilde, diğer dillerden
(birbirleri ile akraba olan) bir etkileşim yok ise ve diğer dillerden geçen kelimelere
rastlanmıyorsa, bu dilin kökenini diğer dillerden farklı olduğu söylenebilir. Akraba
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dillerin meydana getirdiği yapıya ‘Dil Ailesi’ denir (Rasulov, 2016). Dünya çapında
bulunan başlıca dil aileleri görsel 2’de verilmiştir.

Görsel 2. Dünya Çapında Bulunan Başlıca Dil Aileleri (Rasuloy, 2016)

Hint – Avrupa Dil Ailesi, en geniş dil ailesidir. Dünya içerisinde yaklaşık 3
milyardan fazla kişinin ana dili bu dil ailesi içerisinde yer almaktadır. Avrupa ve
Asya kolu olmak üzere ikiye ayrılmaktadır.
Avrupa kolları,
1.

Germen Dilleri

•

Almanca

•

İngilizce

•

Flemenkçe

İskandinav Dilleri
1.

Roman Dilleri

•

Latince

•

Fransızca,

•

İspanyolca

•

İtalyanca

•

Rumence

2.

Slav dilleri

•

Rusça

•

Bulgarca
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•

Sırpça

•

Lehçe

Asya kolları,
1.

Sanskrit ve Bugünkü Hint Dilleri

2.

Tarihi Avestçe

3.

Farsça

4.

Ermenice

Bu dillerden en çok konuşulanları; Puncapca, İngilizce, Hintçe, Bengalce,
İspanyolca, Almanca, Rusça, İtalyanca, Marati, Portekizce, Urduca ve Fransızca
olmak üzere 12 tanedir (Uysal, 2010).
Hami – Sami Dilleri, yaklaşık olarak 250 adet dilden oluşmaktadır. Bu diller, Kuzey
Afrika ve Orta Doğu’da bulunan topluluklar arasında konuşulmaktadır. Hami Dilleri
ve Sami Dilleri olmak üzere ikiye ayrılmaktadır.
•

Hami Dilleri,

•

Kuşi Dili

•

Eski Mısır Dili

•

Libya – Berber Dili

•

Çad Dili

Sami Dilleri,
•

Arapça

•

İbranice

•

Habeşçe

•

Akatça

Bu dillerden en çok konuşulanları; Arapça ve İbranicedir (Alkan, 2019).
Bantu Dilleri, yaklaşık olarak 400 adet dilden oluşur. Bu diller, Güney Afrika ve
Orta Afrika da bulunan topluluklar arasında konuşulmaktadır. Bantu dilleri ailesi
içerisinde bulunan bazı diller;
•

Lingalaca
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•

Lubaca

•

Kongoca

•

Swahili

•

Pölce

•

Susuca

•

Gurca

•

Akanca

Bantu dillerini diğer dil ailelerinden ayıran en büyük özellik, Bantu Dil Ailesindeki
dillerin aynı kökenden gelmesine gerek duymamasıdır. Farklı dil kurallarına sahip
dillerde Bantu Dil Ailesi içerisinde yer almaktadır (Soyupek, 2017).
Çin – Tibet Dilleri, yaklaşık 300 adet dilden oluşur. Bu diller, Doğu Asya da
bulunan topluluklar arasında konuşulmaktadır. Çin – Tibet Dilleri Grubuna giren
bazı diller (Yükselen Abdurrazak Peler, 2012);
•

Çince

•

Tibetçe

•

Dzongka

•

Birmanca

•

Vietnamca

•

Kmerce

Ural – Altay Dilleri, Ural ve Altay kolu aynı kökene sahiptir fakat zaman geçtikçe
akrabalık dereceleri azalmıştır. Türkçe, Ural – Altay Dil ailesinden türemiştir ve
Altay Koludur.
Ural kolu,
1.

Fin – Uyar

•

Fince

•

Macarca

•

Ugorca

•

Permce
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2.

Samoyed Dilleri

Altay Kolu,
•

Türkçe

•

Moğolca

•

Mançu – Tenguz Dilleri

•

Japonca

•

Korece

Ural – Altay Dili Ailesinde en çok konuşulan diller, Türkçe, Korece, Japoncadır
(Ulutaş, 2015).
1.2. Dilin İşlevleri
İnsanlar birden fazla amaç için dili kullanırlar. Gündelik hayat içerisinde bununla
çok sık karşılaşırız. Örneğin: İki insanın iletişim amacıyla birbirlerine selam vermesi.
Bunun dışında insanların kendi kendine şarkı söylemesi, başka birine ihtiyaç
duymaksızın hislerini ve düşüncelerini ifade etmeleri dili farklı bir amaç için
kullandığını göstermektedir. Yazarlar, şairler dili duygu ve düşüncelerini okuyucuya
aktarmak amacı ile kullanmaktadır. Bunu yaparken ise dilin birçok işlevini bir arada
kullanabilirler.

Örneklere dayanarak dil, İnsanların kendini ifade etmesi için

kullanılan bir araçtır diyebiliriz. İnsanların kendilerini daha iyi ifade edebilmeleri
için ise, dilin araç olmasından ziyade işlevlerinden söz etmek daha doğru olur. Dil
işlevleri dâhilinde anlam kazanmaktadır. İnsanlar dilin işlevlerini kullanarak
anlatmak istedikleri olayı, duyguyu, düşünceyi aktarmak istedikleri kişiye doğrudan
ya

da

dolaylı

daha

etkili

bir

şekilde

aktarmaktadırlar.

Dilin

işlevleri

gerçekleştirilirken gönderici, alıcı, ileti, ortam, geri bildirim kavramlarından söz
etmek gerekmektedir (Yahya, 2020).
Gönderici: Mesajı gönderen kişi ya da kişilerdir.
Alıcı: Mesajı alan kişi ya da kişilerdir.
İleti: Gönderilen mesajdır.
Ortam: Mesajın gönderildiği çevredir.
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Geri Bildirim: Mesajın alıcıda oluşturduğu etkinin alıcı tarafından ortaya
konmasıdır (Uçan, 2006).
Dil işlevlerinden yararlanılarak dil, daha verimli kullanılmaktadır. Bu bağlamda dilin
beş tane işlevinin olduğunu söylemek mümkündür. Görsel 3’te dilin işlevleri
verilmektedir.

Dilin

işlevleri

ayrı

ayrı

kullanıldığı

gibi

bir

arada

da

kullanılabilmektedir.

Görsel 3. Dili İşlevleri (Kılıç, 2007)

1.2.1. Betimleme İşlevi
Bir olguyu betimleyerek anlatmaktır. Burada betimleme kavramını açıklayacak
olursak, gördüğümüz ya da içerisinde bulunduğumuz bir olayı resmederek anlatma
şeklidir. Bir ortamda bulunan her şey en ince ayrıntısı ile anlatılır. Ayrıntı verilirken
koku, ses, görünüş vb. alıcıya aktırılır. Bir resmin yazıya dökülmüş hali olarak kısaca
özetleyebiliriz. Örneğin; George Orwell’ in yazmış olduğu ‘Hayvan Çiftliği’
kitabının ilk bölümünü inceleyecek olursak,
“Beylik Çiftlik'in sahibi Bay Jones, her gece yaptığı gibi kümesin kapısını örtmüş,
ama çok sarhoş olduğu için tavukların girip çıktıkları delikleri kapatmayı unutmuştu.
Avluda tökezlene tekerlene yürürken, elindeki fenerin ışığı da bir o yana bir bu yana
yalpa vuruyordu. Arka kapıda botlarını çıkarıp attı, kilerdeki fıçıdan son bir bardak
daha bira doldurup bir dikişte içti, sonra üst kata çıkıp yatak odasına girdi. Bayan
Jones horul horul uyuyordu.” (Orwell, 2001).
Yazarın kitabın ilk bölümünde yaptığı betimlemelerle, gözümüzü kapattığımızda
yaşanan bütün olayın gözümüz önünde olmuşçasına alıcıya geçtiği görülmektedir.
Yazar dilin betimleme işlevini etkin bir şekilde kullanmıştır.
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Betimleme işlevi, herkes tarafından aynı görülen işlevleri alıcıya aktarmada
kullanılır. Örneğin; Su 100 derecede kaynar, ay dünyanın uydusudur vb. (Kılıç,
2007).
1.2.2. Anlatım İşlevi
Hissedilen bütün duygular bu işlev ile anlatılabilir. Bunlar; üzüntü, korku, sevinç vb.
gibi bütün duyguları içermektedir. Anlatım işlevinin diğer bir adlandırılması da
duygu işlevidir. Gönderici, gönderdiği mesaj içeriği hakkında büyük – küçük ilişkisi
kuruyorsa, mesaj içerisinde duygularından bahsediyorsa (ne kadar mutlu olduğu, ne
kadar üzüldüğü, ne kadar sevindiği ya da miktar bildirmeden mutluluğu, sevinci,
üzüntüsü gibi) gönderici dilin anlatım işlevini kullanıyor demektir. Anlatım işlevi,
göndericinin sahip olduğu deneyim, bilgi birikimi, ön yargısı vb. konuları hakkında
da bilgiler vermektedir (Uçan, 2006).
Anlatım işlevi, romanlar, öyküler, metinler ve şiirler içerisinde en iyi şekilde
görülmektedir. Burada şair ya da yazar gönderici konumundadır. Gönderici sahip
olduğu bilgi ve birikim ışığında duygu ve düşüncelerini de işin içerisine katarak,
yazısını oluşturur. Yazıyı alıcıya sunar. Burada okuyucu, alıcı konumdadır.
Gönderici, yazıyı oluştururken toplumsal sorunlara da değinebilir ve anlatım
işlevinden yararlanarak yazıyı oluşturur. Yazı yazılırken dilin tek başına yazınsal
işlevinin kullanıldığı gibi dilin birçok işlevi de bir arada kullanılmaktadır (Uzuner
Yurt ve Aktaş, 2017).
Örneğin, Cemal Süreya’nın yazmış olduğu ‘Sürgün’ şiirine bakacak olursak,
“Bizi bir kamyona doldurdular
Tüfekli iki erin nezaretinde.
Sonra o iki erle yük vagonuna doldurdular
Günlerce yolculuktan sonra bir köye attılar
Tarih öncesi köpekler havlıyordu
Aklımdan hiç çıkmaz o yolculuk, o havlamalar, polisler
Duyarlığım biraz da o çocukluk izlenimleriyle besleniyor belki
Annem sürgünde öldü, babam sürgünde öldü” (Perinçek ve Nursel, 2017).
Dizelerde, dilin anlatım işlevi ile beraber betimleme işlevi de kullanılmıştır.
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1.2.3. Toplumsal İşlevi
Toplumsal işlev, bireylerin kendi aralarında toplumsal bir ilişki kurması, bu ilişkiyi
sürdürmesidir. Gün içerisinde kalıplaşmış hale gelmiş, kurallar ve bu kurallara dayalı
ilişkiler dilin toplumsal işlevini yansıtmaktadır. Örneğin; Bir mağazada görevlinin,
müşteri mağazaya girdiğinde ‘Nasıl yardımcı olabilirim?’ ya da ‘Başka bir arzunuz
var mı?’ cümleleri mağaza görevlisinin müşteri ile aralarındaki ilişkiyi
belirlemesidir. Gönderici- alıcı arasındaki bu ilişki, gönderici ve alıcının toplum
içerisinde sahip olduğu rol ile ilişkilendirilebilir (Cangökçe, 2004).
1.2.4. Çağrı İşlevi
Çağrı işlevi, göndericinin alıcı üzerinde bir etki yaratmak ve alıcının tepki vermesi
için kullanılan işlevdir. Alıcı odaklıdır. Gönderici bir ileti oluşturur ve bunu
doğrudan alıcı tarafından alınmasını hedefler. Amaç, alıcının harekete geçirmektir.
Oluşturulan yazıda ya da metinde tamamen alıcı odaklı, alıcıyı harekete geçirmeye
yönelik iletiler içerir. Metinlerde tanıtım içeren ifadeler çok sık kullanılmaktadır.
Gönderici mesajı alıcıya dolaylı yoldan ya da doğrudan söyleyebilir. Genellikle
reklamlar, siyasi partiler (propagandalarında), broşürler, el ilanları, davetiyeler, ezan
vb. dilin çağrı işlevini kullanmaktadır (Uzuner Yurt ve Aktaş, 2017).
Örneğin; Korona virüs ile mücadele için çekilen kamu spotu reklam filminin
metninin bir kısmını inceleyecek olursak;
“Tüm Dünya gibi ülkemizde Korona virüs ile mücadele ediyor. Dünyayı saran bu
virüs ile mücadele ederken almamız gereken bazı önlemler var. İşte, tüm Türkiye’yi
Korona virüsten koruyacak olan 14 kural!”
1.

Ellerinizi sık sık su ve sabun ile en az 20 saniye ovarak yıkayın.

2.

Öksürme ve hapşırma sırasında ağzınızı, burnunuzu tek kullanımlık mendille

kapayın, mendiliniz yoksa dirseğinizin içini kullanın.
3.

Ellerinizle gözlerinize, ağzınıza ver burnunuza dokunmayın.”

Reklam metninde kullanılan dil, doğrudan alıcı tarafından virüse karşı yapılacak
önlemlerin algılanmasını hedeflemektedir. Gönderici iletiyi gönderdikten sonra,
alıcıdan harfiyen iletiye uymasını beklemektedir. Reklam içerisinde kullanılan
sloganda “Unutmayın Korona virüs alacağınız tedbirlerden güçlü değildir!” diyerek
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alıcıyı düşündürmekte ve iletinin etkisinin daha güçlü olmasını sağlamayı
hedeflemektedir (Uçar, 2020).
1.2.5. Yazınsal İşlevi
Yazınsal anlam, sanatsal ve şiirsel anlam olarak da adlandırılmaktadır. Gönderici,
alıcıya herhangi bir anlam aktarmaya gerek duymaz. Alıcı üzerindeki hissiyatı
uyandırmaya çalışır. Dilin daha çok mecaz anlamları kullanılarak alıcıya,
göndericinin söylemek istedikleri hissettirilir. Kullanılan sözcükler genelde gerçek
anlamları dışında kullanılır. Metnin bütünlüğünde anlatılmak istenen anlam anlaşılır.
Gönderici metni, şiiri ya da hikâyeyi yazarken kelimelerin gerçek anlamlarını taşıyıp
taşımadığını düşünmez. Daha çok hissiyat önemlidir. Gönderici, söz sanatları
yaparak, bol mecaz kullanarak, mecaz anlamları güçlü kelimeler kullanarak, kendine
has üslubuyla dile farklı bir bakış açısı katar. Alıcı ise oluşan bu metinden kendi bilgi
ve birikimi dâhilinde çıkarımlar yapmaktadır (Karagöz, 2007).
Örneğin; Cahit Sıktı Tarancı’nın yazmış olduğu ‘Ben Aşk Adamıyım’ şiirini
inceleyecek olursak,
“ Dolaştığım denizlerce düşünüyorum,
Bineceğim son gemi değil midir?
Hayır sahibi omuzlarda giden tabut
Herkes gibi teselliye muhtaç olsaydım eğer
Derdim ki: «Elbet bir ağlayanım olur benim de;
Ramazan geceleri Yasin okuyanım,
Baharda kabrime menekşe getirenim de.»
Fakat bütün bunlar olmasa da olur,
Yine tasa etmem,
Yine kırılmam kimseye.
Ben aşk adamıyım,
Sevmeğe geldim insanları,
Gönlümle, elimle, kafamla sevmeğe;
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Hesapsız, karşılıksız,
Ayrılık gayrılık gözetmeden,
Gün gelip gidersem şayet,
Öyle severekten gideceğim ki,
Karanlık kıyılardan bile olsa,
Candan selâmlarım
Civarımdan geçecek gemileri;
Güneşli gemileri;
Şarkılı gemileri;
İçlerinde kendim varmışım gibi!” (Tarancı, 1982).
Yazılan şiirde, dilin yazınsal işlevi kullanılmıştır. Göndericinin, alıcıya bilgi verme
ya da bir şeyler öğretme kaygısı yoktur. Alıcı şiiri okuduğu zaman, göndericinin
anlatmak istediklerini çeşitli çağrışımlarda alır. Göndericinin amacı, alıcıda hissiyat
oluşturmaktır.
1.3. Dil ve İnsan
Dil, insan ve hayvanı birbirinden ayıran en önemli özelliklerden bir tanesidir. Dili
kullanma yeteneği ‘konuşma’ eylemi, insanı diğer varlıklardan üstün kılmaktadır.
İnsanlar diğer canlılara nazaran kendini ifade ederken, dil kullandığı için daha kolay
ifade etmektedir. Dil insana doğuştan verilen, bir özelliktir. İnsanlar dili iletişim, tat
alma gibi amaçlar için kullanmaktadır. Dil insan için hem iletişim aracıdır, hem de
tat almaya yarayan organdır. İnsan iletişime geçtiği sürece, anladığı ve anlaşıldığı
sürece insandır.
1.3.1. İnsan Hayatında Dilin Önemi
Dil insanın iletişim kurması için çok önemli bir araçtır. Dil, insan hayatı içerisinde
önemli bir değere sahiptir. İnsanlar duygu ve düşüncelerini dil aracılığı dili kolay bir
şekilde ifade edebilirler. Dil, insanların birbirleriyle ve diğer varlıklarla bağ
kurmalarını sağlar. Dil sayesinde insan dış dünya ile anlaşabilir. İnsan dil aracılığı ile
kendi ifade edebilir. Bu da insanın yaşam kalitesini etkiliyor. Kendini iyi ifade
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edebilen, toplumla ilişkili olan bir insan modeli, daha başarılı, ruhsal açıdan daha
mutlu gözükmektedir. İnsanlar kendilerini rahatlatmak için olumlu ya da olumsuz
duygu ve düşünce birikimlerini başkalarına aktarmak için dili araç olarak kullanır.
Bu sayede insan bir bakıma içini dökmüş rahatlamış da olmaktadır. Bu sebeple dilin
insanı ruhsal açıdan da etkilediği söylenebilir. Dil aynı zamanda yaşanılan toplumun
kültürünü, bilgi birikimini gelecek nesillere aktarmakta da kullanılmaktadır. Bu
şekilde de mevcut kültürel durum gelecek kuşaklara aktarılmış olur. Dil, insanların
tarihini oluşturmaktadır. Yazının bulunmasından önceki dönemlerde, kültürler,
yaşanan olaylar dil ile aktarılıyordu. Bu sebeple dilin insanların geçmişini bilmesi
açısından büyük önemi olduğu söylenebilir. Eğer dil ile aktarım olmasaydı, sanat,
teknoloji gibi alanlarda da ilerlemeler daha yavaş olacaktı. Mevcut nesil, bir önceki
neslin buluşları üzerine ekleme yaparak değil de aynı şeyleri bulmaya çalışarak
ilerleyecekti. Burada dil ile anlama ve aktarma özelliğinin kullanılması insanların
gelişmesine yardımcı olmaktadır. Dini inançların etkinliği de dil ile sağlanmaktadır.
İçten gelen kelimler ile kurulan cümlelerin büyüsü, dil ile aktarılmaktadır. İnsanlar
arası tartışma, anlaşma, konuşma gibi etkinliklerden dilin olmadığı yerde bahsetmek
imkânsızdır. İnsanlar dil aracılığı ile anlaşır, konuşma eylemini gerçekleştirir ve
tartışırlar. Aynı zamanda dilin olmayışı, dilin bütün zıt anlamlılıklarının anlamsız
olması demektir. Susma eyleminin dil olmaz ise bir anlamı yoktur. Susma eylemi,
konuşma eyleminin zıddıdır. Bu bağlamda dilin kendini ifade etmek özelliğini
inceleyecek olursak, dilin kendini saklama özelliği de mevcuttur. Dil bu özellikler
için bir araç olarak kullanılmaktadır. Dil insanın kendini ifade etmesi gibi, kendi iç
dünyasını saklaması içinde kullanılmaktadır. Buradan da anlaşılacağı gibi, dil insan
hayatı için büyük önem taşımaktadır. Dil, insan hayatında psikolojik ve bilimsel
varlığını sürdürmektedir (Coşkun, 2014).
1.3.2. Dil Yetisi
Dil yetisi doğuştan gelmektedir. Çocuklar dili çevresindeki sınırlı kaynaklar
dâhilinde öğrenir. Dil çevre ile sınırlanmayacak kadar karmaşıktır. Fakat çocuklar bu
karmaşık yapı içerisinde dili öğrenerek, yetişkinlerin konuştuğu gibi konuşmaya
başlarlar. Bu da dil yetisinin insanda doğuştan var olan bir özellik olduğunu
göstermektedir. Çocuklar kendisine öğretilmeyen dil bilgisi kurallarını bir şekilde
bilinçli ya da bilinçsiz kullanır. Bu, çocukta doğuştan var olan içsel bir yetidir. Beyin
içerisinde dili kontrol eden bir mekanizma bulunmaktadır. Dil doğuştan insanda var
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olan bir organdır. Beyinin bu organı kontrol etmesi ve yönetmesi dil yetisinin doğru
kazanılmasını sağlamaktadır. Bazı çocukların geç konuşması ya da konuşma
bozuklukları beyinde olan hasardan, doğuştan ya da sonradan oluşmaktadır. Bu da
yetinin insanın sahip olduğu genetik özelliklerle şekillendiğini göstermektedir.
İnsandan var olan dil yetisini Evrensel Dilbilgisi temsil etmektedir. Evrensel
dilbilgisi, dil bilgisi kurallarıdır. Bu kurallar dil yetisinin temellerini oluşturur. Bu
doğuştan insanda var olan dil bilgisi çocukta, sonradan öğrenilen dil bilgisi ile
arasında bağ kurmayı sağlamaktadır. İnsanlar kuralları, yapıları Evrensel dilbilgisi
sayesinde daha kolay kavrayabilir (Uygun, 2012).
1.3.3. Dil Edinimi ve Ana Dil
Ana dil ile kişiler içerisinde bulunduğu toplumun sahip olduğu özellikleri, kültürel
birikimi vs. anlamaktadır. Dil ile kişilerin bilgi birikimleri, hayal gücü, kültürleri
gelişmektedir. Etkili bir iletişim kurmak için kişiler, kendi dillerine ait kuralları
bilmek zorundadır. Ana dil ilk olarak duyularak öğrenilir. Çocuklar, çevresinden
duyarak bir cümle nasıl kurulur, hangi cümle ne anlama gelir nerelerde kullanılır
öğrenmektedir. Çocuklar duyarak öğrendikleri bu dilde farkında olmadan dil
kurallarına uyar. Cümleleri dil kurallarına göre kurar (Osman, 2016).
Ana dil; anadan öğrenilen, ilk dil anlamında kullanılmaktadır. Çocuklar dildeki
vurguları, söyleyiş biçimlerini, kullandıkları kelimeleri ilk öğrendiği ‘ana’ kişiden ya
da kişilerden almaktadır. Burada kullanılan ‘ana’ kelimesi çocuğun annesi manasında
değil ‘ilk’ manada kullanılmaktadır. ‘Ana’ kelimesi içerisinde çevre ve toplumu da
kapsamaktadır. Ana dil kişilerin dünyaya bakış açılarını oluşturur. Çünkü olan
herhangi bir olayı, söylenen herhangi bir kelimeyi anlayabilmemiz için, onun ana
dilde karşılığını biliyor olmamız gerekmektedir. Eğer ana dilde herhangi bir karşılığa
oturamıyorsak, anlamamız mümkün değildir. İnsanlar ilk olarak kendi dillerinde
düşünür ve bu düşünce sonrasında iletişime geçerek kendi ifade edebilir. Ana dil,
toplumların kültürünü yansıtmaktadır. Bir toplumun ana diline bakılarak, toplumun
sahip olduğu yaşam tarzını vs. anlayabiliriz. Ana dil kişiler arasında bağ kurar.
Kişilerin birbirleri ile anlaşmasını sağlar. Ana dili öğrenme aracı olarak kullanmak
için, onu iyi öğrenmek gerekmektedir. Toplumdaki yerimizi, çevre ile olan
etkileşimimizin iyi olması, anadili nasıl yetkin kullandığımızla alakalıdır. Ana dil, ilk
konuşarak iletişime geçme aracıdır. (Şimşek, 2012 ve Sinan, 2006).
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Cemal Yıldız iletişimde anadilin önemini, “Bireylerin başkalarıyla sağlıklı ilişki ve
iletişim kurabilmeleri, eğitimleri sırasında her türlü öğrenmeyi gerçekleştirebilmeleri,
büyük ölçüde ana dillerini etkili kullanmalarına bağlıdır. Ana dilini düzgün ve etkili
kullanma ise ancak iyi bir ana dili öğretiminden geçmekle mümkün olur.” diyerek
vurgulamaktadır.
1.3.4. Dil Öğrenimi
Dili, edinim ve öğrenme olmak üzere iki şekilde incelemek mümkündür: Ana dil
edinilir, diğer diller öğrenilir. Bundan yola çıkarsak ana dil edinilir ama kuralları
sonradan öğrenilir. Yabancı dil kuralsız öğrenilir ya da kurallı olarak öğrenilebilir.
Ana dil edinimi, doğduğun andan itibaren başlar. Çocukluk zamanlarında dil bilgisi
öğrenimi başlar. Okul veya okul öncesinde, ana dilin kurallarını öğreniriz. Kurallar
öğrenimi okulda başlayan planlı bir faaliyeti öne sürmektedir. Herkes ana dili
konuşur ama herkes ana dilin mevcut kurallarını bilmek zorunda değildir. Eğer dili
yetkin bir şekilde konuşmak istiyorsak, kuralları öğrenmeliyiz. Okullarda edinilen
ana dil, öğretmenler aracılığı ile geliştirilmeye çalışılır. Gelişim, dilin mevcutta
barındırdığı dil kurallarıdır. Bu kurallar; okuma, yazma, dinleme ve konuşma olmak
üzere dört şekilde öğrenilmektedir. Birçok ülke anadilin öğrenimi için, çeşitli kurslar
açmaktadır. Bu kurslarda dil daha iyi nasıl kullanılır, hangi kurallar ile kullanılır vs.
işlenmektedir. Sistem içerisinde yapılan bu çalışmalar çocukların dil yeteneğini
geliştirmektedirler. Çocukların sahip olduğu dil bilgisine uygun kitaplar edinmesi,
gelişim açısından çok önemlidir. Ana dil öğrenimi, 6 – 12 yaşları arasında
olmaktadır. Çocuğun zihinsel gelişimi açısından, bu dönem içerisinde yapılan
çalışmalar çok önemlidir. Çocuğun anlayabileceği seviyede çalışmaların olması
gerekmektedir. Doğru yöntemlerle verilen eğitime sahip olan çocuğun anlama
becerisi, okuma becerisi, dil kullanma becerisi daha çok gelişir. Çocuğun anlatma ve
anlama becerileri geliştiği için kendini daha iyi ifade ederek, toplumda daha iyi yer
edinebilir (Şimşek, 2012). Ana dilin iyi bir şekilde kurallarıyla birlikte öğrenimi,
diğer dillerin öğrenme aşamasında yardımcı olmaktadır. Eğer bir kişi kendi dil
kurallarını iyi biliyorsa, diğer dillerin dil kurallarını da kolay bir şekilde öğrenebilir.
Yabancı dil, sonradan öğrenilen ana dilinden farklı olan dil veya dillerdir. İnsan
hayatının her döneminde dil öğrenebilir. İnsanlar anadilde olduğu gibi, sadece
duyarakta yabancı dili öğrenebilir. Örneğin; kendi ülkesinden başka bir ülkeye giden
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bir insan, daha önceden o ülkenin dilini bilmemesine rağmen yaklaşık 6- 7 ay
içerisinde o dili konuşmaya başlar. Dili, etkin bir şekilde dil kurallarıyla
konuşmayabilir.

Görsel

ve

işitsel

bulguların

çok

olması

dil

öğrenimini

kolaylaştırmaktadır. Öğrenilecek dilde yazılan yazıların okunması, günlük yapılan
pratikler yabancı dil öğrenimini kolaylaştırmaktadır.
Dil öğrenimini genel olarak ele alacak olursak, bazı yöntemlerden söz etmek
gerekmektedir. Aşağıdaki görsel 4’te bu yöntemler verilmiştir.

Görsel 4. Dil Öğrenim Yöntemleri (Budak, 1996)

Dil bilgisi – çeviri yönteminde ilk olarak öğrenilecek dilin dil kuralları öğretilir.
İkinci olarak dilin kuralları öğretilmektedir. Ezberleme bu yöntemde ön plana
çıkmaktadır. Dilin kurallarını kişiye ezberleterek dil öğretilmeye çalışılır. Telaffuz ve
anlam ikinci plandadır (Uçak, 2016).
Düzvarım yönteminde ilk olarak sözlü bir şekilde öğrenme gerçekleştirilir. Sözler,
diyaloglar halinde oluşturulur ya da küçük bir metin şeklinde oluşturulur. Kelimeler
görsellik yardımıyla kişilere öğretilir. Kelimeler ile görsel bir bağ kurulur. Tekrar,
telaffuz bu yöntemde ön plandadır. Öğrenen kişiler aktif rol oynar (Budak, 1996).
Kulak – dil alışkanlığı yönteminde okuyarak ve konuşarak öğretilir. Yazma ikinci
plandadır. İlk olarak yazılı değilde, kelimelerin sözlü olarak gösterildiğinde daha iyi
öğrenileceği düşünülmektedir. Ezberleme, tekrar etme, taklit ön plandadır. Dil bilgisi
önemli değildir. Öğrenci tümevarım yaparak dil bilgisini öğrenir. Doğal öğrenme
yöntemi olarak görülmektedir (Demirel, 2012).
Bilişsel öğrenme yaklaşımı yönteminde anlamlı bir öğrenmenin olması için, daha
önce konu hakkında bilgi sahibi olunması gerekmektedir. Eğer bir alt yapı varsa,
bilgiler daha kolay ve anlamlı hale gelmektedir. Bilgiler üzerine yeni bir şey
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öğrenilmeden önce, daha önceki bilgilerin iyice pekiştirilmesi gerekmektedir. Dil
kuralları öğrenilir. Ana dil ile öğrenilecek dil bütünleştirilir, ana dilin kuralları temel
alınarak çeviriler yapılmaktadır. Öğrenci ile öğretmen etkileşim halindedir (Akkaş
Baysal, 2019).
İletişimci yaklaşım yönteminde dilin dil yapısından ziyade nerelerde kullanıldığı,
kelimelerin anlamı daha önemlidir. İletişim kurulabilmesi için, ilk olarak dildeki
kelime anlamları, ikinci olarak dil bilgisi öğrenilmesi gerekir. Öğrenim için, sözlü ve
yazılı

etkinlikler

ön

plandadır.

Günlük

konuşma

dilinin

öğrenilmesi

amaçlanmaktadır. Ana dilin iyi bilinmesi bu yaklaşımda kolaylık sağlamaktadır
(Akkaş Baysal, 2019).
Seçmeli yöntem, başlangıç seviyesi için uygun değildir. Uzun vadede başlangıç
seviyesi için olumsuzdur. Düzvarım ve bilişsel öğrenme yönteminin birleşmesi gibi
düşünülebilir. Dil bilgisi önemlidir. Dersler planlıdır. Dersten önce materyaller
öğrenci ile paylaşılıp, neyi nasıl şekilde öğrenileceği söylenebilir. Ezberleme
yöntemi ön plandadır (Varışoğlu, 2018).
1.3.5. Dil ve Anlam
Bütün kelimeler içerisinde kendi anlamlarını taşırlar. Dil ortaya çıktığı zamanlarda,
kelimelere anlamlar yüklenmiştir. Bir kelimenin, bir cismin, bir olayın sahip olduğu
anlamı insanlar değiştirebilmektedir. Dil içerisinde kelimelere farklı anlam ve boyut
kazandırmış olurlar. İnsanların dil içerisinde kelimelere verdikleri anlamlar tüm
toplumlarda aynı olsada, bu anlamların çıkışı farklıdır. İnsanlar ne kadar gelişirse,
hayatları içerisinde o kadar çok anlamlandırması gereken durumlar, kelimeler
bulunacaktır. Yazının icadından önceki zamanlarda insanlar, resim çizerek dili
kullanmadan anlaşıyorlardı. Resme bakıldığında resmin ne anlatmak istediğini
herkes anlamaktaydı. Bunun sebebi, anlamlandırılacak çok fazla nesne, canlı ya da
durum olmamasıydı. Örneğin; duvarda elinde mızrak olan bir insan ve bir geyik
resmi çizildiğinde (mızrak geyiğe doğru çevrilmiş olarak konumlandırılsın), insanın
geyiği avladığı anlaşılmaktadır. Nesneler ve kavramlar ne kadar az ise
anlamlandırma o kadar kolay ve evrensel olmaktadır. İnsanlar, toplumların
ihtiyaçlarının farklı olması, farklı yaşayış biçimlerine sahip olmaları sebebi ile dil
içerisinde, kelimelere farklı anlamlar yüklemişlerdir. Bu sebeple farklı diller ortaya
çıkmıştır. Dil insanın içerisinde var olduğu dünyayı, toplumu anlamasına ve
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anlamlandırmasına yaramaktadır. Dil olmasa, yaşadığımız olayları, çevremizde olup
bitenleri, sahip olduğumuz düşünceleri anlamlandırıp aktaramayız (Coşkun, 2014).
1.4. Dil Ve Kültür
Dil, içerisinde bulunduğu toplumun kültürünün aktarılmasını sağlayan araçtır. Bir dil
içerisinde kadın ve erkek için kullanılan kelimeler o toplum içerisinde kadının ve
erkeğin sosyal statülerini belirler. Bu da kültüre yansır. Artık o kültüre sahip insanlar
için kadın ve erkek olguları bu şekilde olmaktadır. Örneğin; Türk kültüründe, kadın
ev ve çocukla ilgilenmekte, erkek ise çalışmaktadır. Bu durum son 50 yılda değişse
de çoğu kadın çalışmamakta ve evi ile ilgilenmektedir. Bu, kültürün kadın ve erkeğe
biçtiği roldür. Atasözleri, deyimler sahip olunan kültürü yansıtır. Fakat söyleyişler
dilden dile göre değişmektedir. Bir atasözü aynı anlamı verse bile farklı dillerde,
faklı şekillerde söylenebilir. Örneğin; İngilizcede kullanılan ‘Her bulutun gümüş bir
çeperi vardır’ sözünün karşılığı, Türkçede ‘Her şerde bir hayır vardır’ dır. Yani her
kötülükte bir iyilik, bir yarar vardır anlamında) bir hayır vardır’ olarak varlığını
sürdürmektedir. Atasözlerine bakıldığında, Aynı anlama gelen farklı farklı
kültürlerin dile yansımasını görebiliriz. Dili kültürün parçası olarak görmek yerine,
dili aktaran bir araç olarak görmek daha doğru olacaktır. Kültür aktarımı dil ile
sağlanmaktadır (Er, 2006).
1.4.1. Kültür
Kültür soyut bir kavramdır. Bu sebeple tanımlamak yerine kısıtlama yapılarak
açıklanması daha doğru olacaktır. Gündelik hayatta yaptığımız birçok şey toplumun
kültürünü oluşturur. Örneğin; ‘Genel Kültür’ kavramını inceleyecek olursak,
gösteriler, tiyatro, sergiler, sinema vs. bu kapsama girmektedir. Burada kültür, genel
kültür kavramı içerisinde sınırlandırılmıştır. Bu kavramlar ‘yemek kültürü’, ‘futbol
kültürü’, ‘çay kültürü’ vs. olarak çoğaltılabilir. Kültür, içerisinde bulunan toplumu
yansıtmaktadır. Toplumların sahip oldukları kültürler birbirinden farklıdır. Bir
toplumu diğer toplumdan ayıran en temel özellikler toplumların sahip oldukları
kültürleridir. Örneğin; Türk kültüründe ‘aile’ kavramı çok önemli iken, diğer
kültürlerde ‘aile’ kavramına Türk kültüründeki kadar önem verilmemektedir (Bingöl,
2010).
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1.4.2. Dil ve Toplum
Dil toplum ile iç içedir. Toplumların sahip oldukları bilgi ve birikimi dil aracılığı ile
bir sonraki nesillere aktarılmaktadır. Dil gelişmişliği toplumun gelişmişliği ile paralel
orantılıdır. Dil, içerisinde bulunduğu toplumun kimliğini belirler. Bir insanın hangi
topluluğa ait olduğunu dilinden yola çıkarak anlayabiliriz. Toplumun sahip olduğu
gelenekler, adetler, kurallar vs. toplumun diline yansımaktadır. İnsanlar dil aracılığı
ile bir topluluğa ait olarak edinmiş olduğu bilgi ve birikimlerini diğer nesillere
aktarırlar. Bu sayede yeni nesil mevcut toplumun sahip olduğu tecrübelerden
yararlanmaktadır. Toplum içerisinde var olan insanların kendine ait özellikleri
bulunmaktadır. Bunlar;
dini inanç, sınıfsal farklılıklar, cinsiyet vs.dir. Toplumu oluşturan en küçük yapı yani
insanlar dil ile kendilerini ifade etmektedirler. İnsanlar toplumları oluşturur,
toplumlar

ise

dilleri

oluşturur.

Dil

toplumlar

tarafından

oluşturularak

geliştirilmektedir (Osman, 2016). Bu konuya farklı bir açıdan bakacak olursak,
dillerin de toplumları geliştirdiği söylenebilir. Düşünür Max Müller konu hakkındaki
fikirlerini bu sözlerle ifade etmektedir.
“Her dil kendine özgü yerleşik ayrımlar çerçevesine, kendine özgü düşünce
biçimlerine sahiptir ve bunlar o dili anadil olarak öğrenen kişinin gerek zihninin
içeriğini ve ürünlerini gerekse edindiği izlenimler yığınını şekillendiren kalıplardır.”
(Yardımcı, 2013).
Diller içerisinde var olduğu toplumun ruhunu, karakterini yansıtmaktadır. Dil
toplumu oluşturan insanlarla ilişkili olduğu için, dil ve toplumu bir bütün olarak
düşünmek gerekmektedir. İnsanların sahip olduğu meslek, eğitim, gelir vs. toplum
içerisinde belirlenir. Sahip olunan bu özellikler de dil içerisinde belirtilmektedir.
1.4.3. Milli Dil ve Kültür
Dilin milli yönü bulunmaktadır. Dilin toplumlarca ortak kullanılması milli yönünden
kaynaklanmaktadır. Dil, bir toplumun barındırdığı kültür ile şekillenmektedir. Kültür
dilin milli olmasındaki en önemli unsurdur. Dil belirli bir toplumun değil, bütün
insanlığın ortak malıdır. Burada kişilerden çok toplumsal yapı ön plandadır. Milli dil
kişilerin üstündedir. Bir toplumun kullandığı diller olarak da milli dili tanımlamak
mümkündür. Örneğin; Türkçe, Rusça, İngilizce vs.
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Milli kültür, bir toplumun toplum olmasını sağlayan, toplumun kimliğe bürünmesini
sağlayan, diğer toplumlardan farkını ortaya koyan, ruhsal ve gerçek değerlerin
bütününü oluşturan yapıdır. Toplumun içerisinde bulunduğu kültür milli dili ortaya
çıkarmaktadır. Milli dil içerisinde barındırılan kültürü yansıtır. Örneğin; İngilizce dili
ve Rusça dilini ele aldığımızda, İngilizce’de kişileri tanımlayan zamirler
bulunmaktadır. ‘He’ erkeği, ‘she’ kadını, ‘it’ ise diğer canlı ve cansız varlıkları ifade
etmektedir. Rusça’da bu şekilde kullanılan zamirler bulunmamaktadır. İngiliz kültürü
ile büyümüş bir İngiliz vatandaşı, Rusça öğrenmek istediğinde zorlanabilir. Bunun
sebebi milli dillerinin aynı yapıda olmamasıdır (Üçgül, 2013).
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2. BÖLÜM: DİL VE İLETİŞİM
Dil ile iletişim iki şekilde incelenmektedir: Bunlar sözlü iletişim ve sözlü olmayan
iletişimdir.
Sözlü iletişim, alıcı ve göndericinin insan olduğu ve mesajın kelimelerle ifade
edildiği iletişim şeklidir. Dil ile iletişim kurulmadığı zamanlarda, insanlar beden dili
ile iletişim kurmaktaydı. Zaman içerisinde çıkarılan sesler ile dilin ortaya çıkması
sözlü iletişimi başlatmıştır. Sözlü iletişim türünde, dil içerisinde var olan kelimeler
kullanılarak iletişim sağlanmaktadır. Dil, iletişim esnasında alıcı ve göndericiye
kimlik kazandırmaktadır, mesaja ise anlam yüklemektedir. Bu sayede toplumun
sahip olduğu kültür, dil vs. nesilden nesile sözlü olarak geçmektedir. Ünlü düşünür
Voltaire’in “Kalbe giden yol kulaktan geçer” sözünde de görüldüğü gibi, sözlü
iletişim insan hayatında büyük önem taşımaktadır (Yazıcı, 2018).
Sözlü iletişimde kişiler, aktarmak istedikleri mesajları aktarırken konuşma hızı,
konuşma tonu, kelime vurguları gibi kavramlar çok önemlidir. Alıcının mesajı doğru
anlayabilmesi için, göndericinin sadece dil kurallarına uyması ve aynı dili konuşması
yeterli olmamaktadır. Bunun yanında kelime vurgularına ses tonuna, konuşma hızına
vs. dikkat etmesi gerekmektedir. Bazı cümleler yapılan vurgulamalarla, olumsuz
anlam taşıyabilmektedir. Daha çok şive kullanarak yapılan konuşmalarda bu anlam
görülmektedir. Örneğin; ‘Sen bunu yaptın?’ cümlesindeki ‘yaptın’ kelimesine
yapılan vurgu sonucunda, cümleden ‘Sen bunu yaptın mı?’ anlamı çıkmaktadır.
Sözlü olmayan iletişim, kelimeler kullanılmadan yapılan iletişim şeklidir. Bu iletişim
türünde, kelimelerden ziyade vücut dili, kişinin sahip olduğu ruh hali iletişime
yansımaktadır. Aynı zamanda kişinin sahip olduğu heyecan, coşku, üzüntü, sevinç
gibi duyguların dile yansıması da görülmektedir. Bir kişi bir mesaj iletirken eğer
mutsuzsa daha donuk bir ses tonuyla mesajı gönderir. Alıcı, kişinin mutsuz olduğunu
sözlerinden ziyade, ses tonundan anlayabilir. Kişiler bazen içinde bulundukları ruh
halini gizlemek isterler. Fakat bu, kişinin konuşma şekline, yüz ifadesine, kullandığı
mimiklere yansımaktadır. Örneğin; eşi ile kavga etmiş biri, bunu çevresinden
saklamak için hiçbir şey olmamış gibi davranabilir. O anki ruh haline bağlı olarak
mutsuz iken, mutlu gibi gözükmeye çalışır. Kullandığı kelimelerden ziyade durgun
davranışları, mutsuz yüz ifadesinden aslında asıl hissettikleri anlaşılmaktadır. Hisler
27

kelimelerle ifade edilmekten daha çok, davranış, bakışlar, mimik ile anlaşılmaktadır.
Ünlü düşünür Aristotales “Bir insanın hareketleri, sözlerinden daha yüksek sesle
konuşur.” sözünde kelimeler ile beraber vücut dilinin de ne kadar önemli olduğunu
vurgulamaktadır (Işık, 2017).
2.1. İletişim
İletişim canlıların kendilerini ifade etme yöntemleridir. Hayvanlar birbirleri arasında
iletişim kurabilirler. Bu iletişimi haberleşmek amacı ile yaparlar. Örneğin; sürü
halinde gezen hayvanlar, tehlike anında diğer sürü üyelerini uyarmak için sesler
çıkarmaktadır. İnsanların birbirleri ile olan iletişimi ise kendilerini ifade etmek,
istediklerini söylemek yönündedir. İnsanlar sözlü ya da yazılı olarak iletişim
kurabilirler. İletişim aynı zamanda bilgi ve birikimlerimizi, düşüncelerimizi,
ideallerimizi başkasına aktarmanın bir yoludur diyebiliriz. İnsanlar toplumda var
olmak, toplum içerisinde barınabilmek amacı ile çevresi ile iletişim kurmak
zorundadır (Yaşlı, 2008).
İletişim ikiye ayrılmaktadır. Bunlar; tek taraflı iletişim ve çift taraflı iletişimdir. Tek
taraflı iletişimde, iletilen mesaj (içerik), alıcı tarafından alınmıştır. Fakat alıcıdan
göndericiye herhangi bir cevap gelmemektedir. Çift taraflı iletişimde, gönderici
mesajı gönderir. Alıcı mesajı alır ve alıcı gönderici konumunda olarak mesaja yanıt
verir. Alıcı ve gönderici etkileşim içerisindedir. Burada iletişimin gerçekleşmesi için
üç adet unsur söz konusudur. Bunlar; alıcı, gönderici ve mesaj. Bu üç bağlam
incelendiğinde, iletişim için önemli bir unsur ortaya çıkmaktadır. Bu unsur da
mesajın iletileceği ortamdır. Mesajın iletileceği ortam (araç), telefon, mektup,
elektronik ortam, yüz yüze görüşme vb. olabilir. İletişimin sağlıklı olması çok
önemlidir. Sağlıklı iletişimden söz edecek olursak; mesajın göndericiden çıktığı
andan itibaren bozulmaya uğramadan doğru bir şekilde alıcıya ulaşması olarak
tanımlayabiliriz. Mesajın sağlıklı ulaşmasını etkileyen birçok etmen bulunmaktadır.
Bu etmenlerden bazıları aşağıda verilmektedir (Vardar, 1986).
İletişim Ortamı: İletişim ortamının yalın bir ortam olması gerekmektedir.
Olabildiğince gürültüden uzak olması gerekmektedir. Bu sebeple mesajın iletileceği
ortamı doğru seçmek çok önemlidir. Mesajın içeriğine göre hangi iletişim ortamında
mesaj daha iyi iletilir, daha etkili iletilir soruları göz önünde bulundurularak iletişim
ortamının seçilmesi gerekmektedir.
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•

İletişim Süresi: Mesaj içeriği ile doğru orantılı olarak iletişim süresi

belirlenmektedir.
•

Mesajın Anlaşılırlığı: Mesajın doğrudan ve açık bir şekilde iletilmesi

gerekmektedir. Mesajın alıcı tarafından doğru bir şekilde alınması ve mesaj
içeriğinin yoruma açık olmaması gerekmektedir.
•

Geribildirim: Gönderici mesajı gönderdikten sonra, alıcı tarafından mesajın

doğru bir şekilde alındığına dair geribildirimde bulunulması, iletişim açısından
büyük önem taşımaktadır. Bu eylem, göndericinin mesajı ilettiğine dair bir kanıt
oluşturmaktadır.
•

Ortak Dil: Göndericinin mesajı oluştururken kullandığı dilin alıcı tarafından

biliniyor olması gerekmektedir. Bu, alıcının mesajı anlaması açısından büyük önem
taşımaktadır. Ayrıca, göndericinin kullandığı dil içerisinde kelimeleri düzgün
kullanması, anlam kargaşasını da ortadan kaldırmaktadır (Demir, 2016).
İletişim dört grupta incelenmektedir. Görsel 5’te bu gruplar verilmiştir.

Görsel 5. İletişim (Işık, 2017)

2.2. Dil Ve Kitle İletişimi
Kitle, birden fazla insanın bir araya gelerek oluşturduğu topluluklardır. Kitleler
kendiliğinden oluşmaktadır. Kitleler oluşurken cinsiyet, kültürel sınıf, yaş, ırk gibi
kavramların bir önemi yoktur. Kitlelerin oluşmasının en büyük sebebi ortak bir
hedefin olmasıdır ve bu hedefe ulaşma isteğidir. Kitlesel bir oluşum, bireysel
oluşumdan daha kolay bir şekilde hedefe ulaşmaktadır. Hedefler, eleştirel, yardım
amaçlı vb. şekilde olabilir (Işık, 2017). Örneğin; kanser hastası bir gencin ameliyatı
için, televizyon aracılığı ile yapılan bağış kampanyasında, gence yardım yapacak
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belirli bir kitle oluşur. Oluşan bu kitlenin yardımı ile amaca daha kolay bir şekilde
daha kısa sürede ulaşılır. Hedeflenen para daha kısa sürede toplanır.
Normal iletişimde alıcı tek kişi iken, kitle iletişiminde birden fazla kişi, grup, ülke
vb. olabilir. Söz konusu iletişim yazılı ve sözlü olabilir. Örneğin; siyasi partilerin
yaptığı propagandaların ön hazırlık aşamasında, geniş kitlelere hitap etmesi
amaçlanarak metinler hazırlanmaktadır. Propaganda sırasında ilgili kitle iletişim
araçları (radyo, gazete, televizyon, telefon vb.) kullanılarak, hedef kitleye mesajın
iletilmesini amaçlamaktadır. Kitle iletişimi sırasında mesaj tek yönlü bilgi vermek
amacı ile de alıcı topluluğa gönderilmiş olabilir. Amaç ne olursa olsun, alıcı taraf
birden fazla kişi, grup, vb. olmak zorundadır (Vardar, 1986).
2.3. Kitle İletişim Araçlarının Dil Üzerindeki Etkisi
Kitle iletişim araçları, kitleler halinde iletişim sağlanması amacı ile kullanılan
araçlardır. Bunlar; cep telefonu, televizyon, mektup, gazete, dergi, telgraf, daktilo,
ahizeli telefon, radyo, faks makinesi, bilgisayar, internet, sosyal medya vs.dir (Akış,
2019). Kitle iletişim araçları, aynı anda topluluklara ulaştığı için çok önemlidir.
İnsanları kolay bir şekilde etkisi altına alma gücüne sahiptir. Televizyonlarda
yayınlanan diziler, programlar vs. insanları olumlu ve olumsuz yönde etkileyebilir.
Ayrıca televizyonda kullanılan gelişi güzel dil ise, insanları olumsuz etkilemekte ve
dil yapısını bozmaktadır. Aynı zamanda televizyonun sürekli takip edilmesi, insanlar
üzerinde bağımlılık oluşturmaktadır. İnsanları görsel ve işitsel olarak etkilemektedir.
Dizi içerisinde yer verilen karakterler, olaylar insanlara sürekli gösterilerek
normalleştirilmektedir. Örneğin; şiddet içerikli filmler izleyen bireylerin şiddete
eğilimlerinin daha fazla olduğu söylenmektedir (Sucu, 2019).
Teknolojinin gelişmesiyle kitle iletişim araçları hayatımıza daha da çok girmiştir. Dil
ile teknoloji iç içedir. Teknoloji sayesinde kendine özgü yeni söyleyişler, yeni
kelimeler dil içerisine girmiştir. Özellikle cep telefonlarının icadı ile iletişim farklı
bir boyut kazanmıştır. İnsanlar birbirlerine daha kolay erişebilmekte ve iletişim
kurabilmektedir. Örneğin; telefonda mesajlaşırken ‘kib: kendine iyi bak’, ‘grs:
görüşürüz’ gibi kelime kısaltmaları hayatımız içerisinde yer bulmaktadır. Bu da kitle
iletişiminde kullanılan dile yeni bir boyut kazandırmaktadır. Yeni söyleyişler,
kullanılan yeni kelimeler kitle iletişim araçlarının dilini oluşturmaktadır. Dilde ki bu
değişim zamanla dil içerisinde bozulmalara yol açmaktadır. Dilin yapısı bozulur ve
30

dil bilgisine uygun olmayan kelime ve kelime grupları dil içerisine yerleşir. Dil,
zaman içerisinde gelişen bir araçtır. Dil, içerisinde bulunduğu toplumun kültür
seviyesi dâhilinde evrimleşir ve gelişir. Ana dile bağımlı olarak kitle iletişim dili
gelişmiştir. İnternet üzerinden birbirlerini tanımayan insanların konuşmasındaki
kısaltmaların karşılıklı anlaşılması, bir şekilde kitle iletişim araç dilinin toplumlara
yerleştiğinin göstergesi olmuştur. Bu da kitle iletişim araçlarının ana dilden bağımsız
yeni bir dil (dil katmanı) kullandığını göstermektedir (Batur, 2010).
2.4. Dilin Kullanımı
Dil iletişimi gerçekleştirmek amacı ile kullanılmaktadır. Konuşma dili ve yazı dili
olmak üzere dil iki boyuttan oluşmaktadır. İnsanlar sahip oldukları duygu, düşünce
ve durumu ifade etmek için yazı ve konuşma dilini kullanırlar. Bu özellikleri
insanlar, sesli olarak anlatırken konuşma dili yazılı olarak anlatırken ise yazı dilini
kullanırlar. Yazı dili toplumun sahip olduğu, edebiyat, kültür iken konuşma dili
çevresel etmenlere bağlı olarak değişmektedir (Buran, 2002). Dil kullanımı
bakımından sınıflandırılabilir. Bu sınıflandırma Görsel 6’da verilmektedir.

Görsel 6. Dilin Kullanımı

2.4.1. Yazın Dili Ve Sokak Dili Farkı
Yazın dili ve sokak dilini tanımlayacak olursak, TDK’ ya göre;
Yazın Dili, “Edebî dil.” (TDK sözlük). Sokak Dili (Konuşma Dili), “Günlük
yaşayışta kullanılan ve yazı dilinden az çok farklarla ayrılmış bulunan dil, günlük
konuşma, günlük dil.” (TDK sözlük).
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Kısaca yazın dilini edebiyat içerisinde kullanılan dil, sokak dilini ise günlük
kelimelerle kullanılarak konuşulan dil olarak tanımlayabiliriz. Yazın dili içerisinde
kelimeler özenle seçilir. Sokak dilinde ise, gelişi güzel kullanılan basit kelimeler
mevcuttur. Yazın dili, süslü ağdalı kelime ve kelime gruplarından oluşmaktadır. Dil
bilgisi yazın dili için önemlidir. Sokak dilinde sıradan basit kelimeler kullanılır ve dil
bilgisi kullanımı önemsizdir. Yazın dilinde belirli bir taslak mevcuttur. Giriş,
gelişme, sonuç şeklinde olaylar anlatılabilir. Sokak dilinde ise, akla gelen
söylenmektedir, herhangi bir olay örgüsü tasarlanmamıştır. Yazın dili içerisinde
çokça mecaz anlam, söz sanatları vb. barındırır. Sokak dili içerisindeki kelimeler
temel anlamında kullanılmaktadır. Yazın dilinde okuyucu (alıcı), her okuyuşunda
farklı duygu ve düşüncelere sahip olurken, sokak dilinde bu durum söz konuşu
değildir. Sokak dilinde alıcı her seferinde ya da farklı alıcılar tarafından da o sözler
alındığında aynı anlam anlaşılmaktadır (Kansızoğlu, 2012).
Örneğin; Yazın diline örnek olarak, Attilâ İlhan’ın yazmış olduğu “Böyle Bir
Sevmek” adlı şiirinin ilk kıtası incelendiğinde;
“Ne kadınlar sevdim zaten yoktular
Yağmur giyerlerdi sonbaharla bir
Azıcık okşasam sanki çocuktular
Bıraksam korkudan gözleri sislenir
Ne kadınlar sevdim zaten yoktular
Böyle bir sevmek görülmemiştir” (İlhan, 2016).
Mecazlı bir anlatımı vardır. Söz sanatları kullanılmıştır. Şiir içerisinde kafiyeler,
redifler kullanılmıştır. Kelimeler günlük dile yakın seçilmiş olmasına rağmen, şiirin
genelinde kapalı bir anlatım söz konusudur.
2.4.2. Dilin Gündelik Kullanımı
İnsanların çoğunun iletişim denilince aklına gelen şey dilin gündelik kullanımıdır.
Dil, iletişim için bir araçtır. Dil sürekli gelişen canlı bir varlıktır. Dil kullanıldıkça,
nesilden nesile aktarıldıkça giderek gelişir ve zenginleşir. Bu durum da söz varlığını
ortaya çıkarır. Söz varlığının literatür içerisinde bir çok tanımı bulunmaktadır. TDK,
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“Bir dildeki sözlerin bütünü, söz hazinesi, söz dağarcığı, kelime hazinesi, kelime
kadrosu, vokabüler.” olarak söz varlığını açıklamaktadır (TDK sözlük). Örneğin;
gündelik konuşma esnasında “yapıyo, gidiyo, geliyo” gibi gelecek zaman
ifadelerindeki “r” harfi kullanılmamaktadır. Kelimelerin doğrusu “yapıyor, gidiyor,
geliyor” dur. Yazı dilinde kelimeler düzgün bir şekide yazılmalıdır. Bir başka
örnekte ise, gündelik dilde konuşurken öznenin belirtilmemesidir. Uzun cümlelerde
özne kayıp gider. Yazı dilinde ise özneler belirtilir. Yazım dilinde cümleler yazım
kurallarına göre yazılır. Bu durum iletişimin daha doğru yapılmasını sağlanmaktadır.
“Kadının saçı ağarmıştı ama hâlâ güzeldi.” cümlesi incelendiğinde saçı ağıran kadın
fakat güzel olan kim anlaşılmamaktadır. Yazın dilinde ise cümle “Kadının saçı
ağarmıştı ama kadın hala güzeldi.” şeklinde yazılmalıdır. Yapılan araştırmada 3
farklı

dil

birimlerinden

bahsedilmiştir.

Dil

birimleri

dilin

söz

varlığını

oluşturmaktadır. Bunlar; yerleşik cümle kalıpları, deyimler ve atasözleridir (Develi,
2019).
2.4.2.1. Yerleşik Cümle Kalıpları
Yerleşik cümle kalıpları atasözleri, ikilemeler, deyimler gibi kullanılan kalıplara
benzemektedir. Fakat deyim, ikileme ya da bir atasözü değildir. Deyimler,
kalıplaşmış sözcükler, ikilemeler ve atasözleri birleşerek söz varlığını oluştururlar.
Kalıplaşmış sözler herkes tarafından bilinen, eskiye dayanan ve herkes tarafından
aynı kullanıma sahip yerleşik cümle kalıplarıdır. Örneğin; “Afiyet olsun” kalıbı
Türkçe içerisinde yemek yerken ya da yemekten sonra söylenen bir yerleşik cümle
kalıbıdır. Buna karşılık olarak aynı eylem yapıldığında farklı dillerde de benzer
ifadeler bulunmaktadır. “Enjoy your meal” cümle kalıbı İngilizce içerisinde aynı
anlamı taşımaktadır. Fransızca’da ise “ Bon Appétit” cümle kalıbı aynı eylemi ifade
etmek içi kullanılmaktadır (Gökdayı, 2019). Gökdayı yerleşik cümle kalıplarını
tanımlarken şu ifadeleri kullanmıştır: “Önceden belirli bir biçime girip hafızada
öylece saklanan, söyleneceği sırada yeniden üretilmeyip olduğu gibi hatırlanarak,
gerekiyorsa bazı ekleme ve/veya çıkarmalar yapılarak kullanılan, tek bir sözcükten,
ardışık veya aralı sözcükler içeren sözcük öbeği ya da tümceden oluşabilen, belirli
durumlarda söylenmesi toplumca benimsenmiş ve görece bir sıklığa sahip sözler
olarak iletişimin kurulmasına, devamına veya sonlandırılmasına yardım eden ve
kullanım yerleri çok sınırlı olan kalıplaşmış dil birimleridir.” (Gökdayı, 2008).
Gökdayı’nın yapmış olduğu tanım göz önüne alınarak kalıplaşmış cümleleri
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tanımlayacak olursak, eskiden gelen toplum tarafından benimsenmiş, belli bir olaya
karşılık söylenen değişmeyen yerleşik cümle kalıplarıdır diyebiliriz. Yerleşik cümle
kalıplarına günlük dilde daha çok rastlarız. Örneğin; cenazeye gidildiğinde ya da bir
kişinin yakını vefat ettiğinde o kişiye teselli vermek ve acısını paylaştığımızı
bildirmek amacı ile “Allah rahmet eylesin” kalıplaşmış cümlesi kullanılmaktadır. Bir
kişi hapşırdığında “Çok yaşa” kalıplaşmış cümlesi kullanılmaktadır. Eylem
olduğunda eyleme verilen tepkinin ifade edilmesi şeklinde de kalıplaşmış cümleleri
düşünebiliriz.
2.4.2.2. Deyimler
Deyimler, belirli formlarda kullanılan söz gruplarıdır. Deyimler, konuşulan dile sahip
olan toplumların geçmişlerini, yaşam şekillerini ve sahip oldukları çeşitli özellikleri
içerisinde barındırır. Literatür içerisinde deyimin farklı tanımları bulunmaktadır.
TDK, “Genellikle gerçek anlamından az çok ayrı, kendine özgü bir anlam taşıyan
kalıplaşmış söz öbeği, tabir” (TDK sözlük), şeklinde deyim tanımı yaparak deyimin
benzersiz bir anlam taşıdığını ve gerçek anlamı dışında kullanıldığını belirtmektedir.
Sinan ise “Deyimler de bir dilde hazır söz kalıpları olarak dilin anlamsal boyutunun
zenginleşmesine katkıda bulunan dil birlikleridir” (Sinan, 2008) şeklinde deyim
tanımı yaparak, deyimlerin değiştirilemez söz kalıpları olduğunu vurgulamaktadır.
Sözler ve söz kalıpları eş anlamlı kelimeler ile deyim içerisinde değiştirilemezdir. Bir
başka tanımda ise Hatiboğlu, "Deyim, anlatım gücünü artırmak için, az çok mantık
dışına kayan bazı sözcükleri değişmediği halde bazıları değişip çekimlere giren
kalıplardır” şeklinde deyim tanımı yapmaktadır (Hatipoğlu, 1982). Demir’in yaptığı
tanım, Hatipoğlu’nu destekler niteliktedir. Demir, “Deyimler, anlatım gücünü
arttırmak için kullanılan genellikle gerçek anlamlarının dışına kayarak mantık dışı
hayaller, düşünceler taşıyan kalıplaşmış sözlerdir” şeklinde deyim tanımı
yapmaktadır (Demir, 2004).
Deyim tanımlarında ortak olan hususlardan birisi deyimlerin kalıplaşmış söz
gruplarından oluşmasıdır. Deyimlerin kullanılmasının amacının anlatım gücünü
arttırmak olduğu vurgulanmaktadır. Ortak bir diğer özellik ise, deyim içerisinde yer
alan sözcüklerin bir ya da birden fazlasının gerçek anlamı dışında kullanılmasıdır.
Tanımlar incelendiğinde sonuç olarak deyimler hakkında
•

Bir ya da birden fazla kullanılan söz gruplarıdır
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•

Kalıplaşmış sözlerdir, kullanılan kelimelerin yerine aynı anlamı taşıyan başka

bir kelime kullanılamaz
•

Geçmişten gelmektedir

•

Anlatım gücünü arttırır

•

Gerçek anlamı dışında kullanımı, mecaz anlamı vardır

gibi özellikler elde edilmektedir. Literatür içerisinde farklı tanımların bulunmasının
yanı sıra deyim tanımında tam bir çerçeve oluşturulmamıştır. Bunun sebebi dilin her
geçen gün gelişmesi ve dilin içerisine yeni deyimler eklenmesidir. Deyim
kullanımları diller arasında farklılık göstermektedirler. Örneğin; yağmurun
normalden çok yağdığını belirtmek için Türkçede “bardaktan boşalırcasına yağmur
yağıyor” kullanılırken İngilizcede bu deyim “it is raining cats and dogs” şeklinde
kullanılmaktadır. Burada kedi ve köpeklerin fazlalığı kadar yağmurun yağdığı ifade
edilmektedir.
2.4.2.3. Atasözleri
Atasözü geçmişten gelen, içerisinde özlü bir söz – düşünce barındıran, söyleyen
insanların tecrübesini aktaracağı nitelikte olan kalıplaşmış sözlerdir. İçerisinde
mutlaka yargı bildirir. Mecaz ve gerçek anlamda kullanılmaktadır. Örneğin;
“Ayağını yorganına göre uzat” atasözü hem gerçek anlamı hem de mecaz anlamı
içerisinde barındırır. Gerçek anlamı, ayağın yorganın boyutunda uzatılması
gerektiğidir. Mecaz anlamı ise, sahip olduğundan fazla harcama yapma anlamı
taşımaktadır. Benzer şekilde İngilizce’de “You can’t make an omelette without
breaking some eggs first.” atasözünde hem gerçek hem de mecaz anlam birlikte
vardır. Gerçek anlamı, omlet yapmak için önce yumurtaların kırılması gerektiğidir.
Mecaz anlamı ise, “bir işi başaracağın süreçte insanları incitmek zorunda
kalabilirsin” dir. Görüldüğü gibi atasözlerinde hem gerçek hem de mecaz anlam
birlikte vardır fakat anlatılmak istenen gerçek anlamı değil mecaz anlamıdır.
Atasözleri geçmişte yaşanan olaylar karşısında söylenmiş sözlerdir. Bu sözler
karşısında insanların gelecekte aynı hataya düşmemesi umulur. Olaylar ve bu
olaylara bağlı sonuçlar betimlenerek anlatılır. Gelecek nesillere öğüt niteliği
taşımaktadır (Baş, 2002).
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Atasözlerini deyimlerden ayıran en belirgin özelliği bir yargı bildirmesidir.
Atasözleri ve deyimlerin çıkış noktaları aynıdır. İkisi de geçmiş zamanda yaşayan
insanlar tarafından, Atalar tarafından üretilmiştir. Anonimdirler.
2.4.2.4. Bilişim Çağında Dil Kullanımı
Teknolojinin hızla gelişmesi ile iletişim yöntemlerinde değişiklikler görülmüştür.
Eski zamanlarda iletişim araçları olarak mektup, televizyon, telgraf, telefon, radyo
kullanılmakta iken, günümüzde iletişim araçları bilişim ile beraber gelişmiş ve
genişlemiştir. Bilgisayar, akıllı telefonların ve özellikle İnternetin hayatımızı girmesi
ile iletişim araçları farklı bir boyut kazanmıştır. İnternetin temel amacı iletişim
kurmak ve haberleşmeyi sağlamaktır. Dünya genelinde herkesin istediği anda kolay
bir şekilde ulaşabileceği İnternet sayesinde iletişim geniş alanlara ulaşmıştır.
Bununla birlikte dilde bozulmalar meydana gelmektedir. Dilde yaşanan bozulmalar
dilin yanlış kullanımı, eksik kullanımı ve özensiz kullanımından kaynaklanmaktadır.
Bu durum dil içerisinde deformasyona ve yapı bozukluğunun oluşmasına sebep
olmaktadır (Temur ve Vuruş, 2009). Akalın’a göre dil yalnızca İnternet içerisinde
kullanımında değil, bilişimin teknolojilerinde yaşanan değişikliklerden de olumsuz
yönde etkilenmektedir. Bilişim teknolojileri içerisinde kullanılan terimlerin dili
olumsuz yönde etkilediğini Akalın “ Bilgisayar ve internet terimlerinin İngilizceden
dilimize olduğu gibi girmesi, Türkçenin son yıllarda yaşadığı sorunun bir başka
boyutudur. Dilimize yabancı dillerden, özellikle de İngilizce’den, yoğun bir sözcük
ve terim akışı olduğu bilinen bir gerçek. Örneğin; “Bro” kelimesi gündelik dilde
Türkçe içerisinde çokça kullanılmaktadır ve “kardeşim” manasına gelmektedir. Bu
akış, Türkçeyi söz varlığının yanı sıra ses bilgisi, şekil bilgisi ve söz dizimi
özellikleri açısından da kötü olarak etkiledi.” açıklaması ile savunmaktadır (Akalın,
2000). Buradaki en büyük sorunun terimlerin dil içerisine doğru bir şekilde
yerleşmemesidir. Bilişim çağındaki dil kullanımına yönelik bir başka olumsuz etmen
farklı ulusların, kültürlerin kolaylıkla iç içe girmesidir. Örneğin; insanlar İnternet
ortamında kolaylıkla uluslararası görüşme yapar ve karşı dilden etkilenirler. (Gezgin
ve Silahsızoğlu, 2016). Bu durum bilişim çağındaki dil kullanımını olumsuz yönde
etkiler.
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3. BÖLÜM: DİL DEFORMASYONU VE GÖRSEL İLETİŞİM
Yaşayan diller; gündelik kullanım, teknolojik etkiler, sosyal olaylar, vb. gibi
olgulardan etkilenir ve bu etkilere özensiz kullanım da eklendiği zaman dilde
deformasyonlar oluşabilir. Bu bölümde dil deformasyonunun ne olduğu, nedenleri,
iletişime etkileri ve çözümleri incelenecektir.
3.1. Dil Deformasyonu Nedir?
Teknolojinin gelişmesi ile iletişim kolaylaşmış, birçok iletişim zemini hayatımız
içerisinde yerini almıştır. Bu değişim ve gelişmeden dil de etkilenmektedir. Dil
deformasyonu, dilde meydana gelen bozulmalara denir. Bozulmalara sebep birçok
etken bulunmaktadır. Bunlardan bazıları aşağıda verilmiştir.
•

Ülkelerin geri kalmışlık düzeyi sonucu kendi teknolojilerini geliştiremeyip,

başka ülkelerin geliştirdikleri teknolojilerden yararlanması;
Başka bir ülkenin yaptığı yazılım kullanılırken, o yazılım içerisinde kullanan her
ülke için dil desteği olmayabilir. Bu durumla Türkçe dil desteği konusunda sıklıkla
karşılaşılmaktadır.

Türkçe dil desteği olmayan herhangi bir uygulama ya da

teknoloji kullanıldığında, Türkçe’ye özgü karakterler yazılamamaktadır. Karakterler
değiştirilerek kullanılmaktadır. Bir mesajlaşma uygulamasını ele alalım. Konuşma
içerisinde Türkçe karakter kullanılmayacağı için, “ç –c ya da ch”, “ş–s ya da sh”, “ıi”, “ö –o”, “ğ –g ya da gh” olarak dönüşüme uğrayacaktır. Bunun sonucunda
kelimelerin yapısı bozulmakta ve okuyan kişi tarafından anlayamama durumu
oluşmaktadır. Bu durum iletişim kurmayı zorlaştırır hatta iletişimi ortadan kaldırır
(Kabadayı, 2016).
•

Yazılar içerisinde kullanılan kısaltmalar:

İnternet ortamındaki yazışmalarda kullanılan bazı kısaltmalar vardır. Teknolojilerin
getirdiği kısıtlamalar (100 karakterden fazla karakter yazıldığında daha fazla
ücretlendirilmesi), kişilerin az zamanda çok şey ifade etme isteğinden kaynaklı
internet iletişiminde kullanıcılar belirli kısaltmalarla iletişimi sağlamaktadır.
Örneğin; “nbr”, “slm”, “cnm” gibi. Bu da dilin yapısını bozmaktadır (Ulaş, 2010).
•

Sokak dilinin yazı dili içerisinde kullanılması:
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Sokak dili kullanımı ile yazı dili kullanımı arasında fark vardır. Sokak dili resmi
olmayan dil kurallarına uymayan bir yapı kullanırken, yazı dili daha resmi dil
kurallarına uyan bir yapı kullanır. Zaman içerisinde sokak dili, yazı dili içerisinde
kullanılmaya başlamıştır. Örneğin; “Naber canım nasılsn?”. Bu cümleyi yazan kişi,
kelimeleri sokak dilinde kullandığı gibi yazıya dökmüştür. Yazı dilinde bu şekilde
bir kullanım mevcut değildir. Hatta Türkçede “Naber” diye bir kelime mevcut
değildir. Bu kullanım tarzı cümlelerde değişmeye ve deforme olmaya yol
açmaktadır. İnsanların sıklıkla kelimeleri, cümleleri bu şekilde duyması hatta
okuması, kelimenin doğru kullanımının bu olduğu düşüncesini inşan beyni içerisine
yerleştirir. Bir sonraki nesil kelimeyi gerçek şekli ile değil, deforme olmuş şekli ile
öğrenir. Bu durum dil içerisinde bozulmaları sebep olmaktadır (Ulaş, 2010).
•

Yabancı kelimelerin yaygın kullanılması ile dil içerisine yerleşmesi

•

Kitle iletişim araçlarında yapılan kullanım hataları:

Televizyon, telefon, internet, radyo gibi dilin yoğun kullanıldığı alanlarda dil
deforme olmuştur. Bunun sebebi, televizyon içerisinde kullanılan dildeki hatalar,
dizilerde kullanılan yabancı kelimeler, kelimelerin yanlış yerde kullanılması ve
yanlış telaffuz edilmesi, ilgiyi üstüne toplamak adına kelimelerin değiştirilmesi,
yapılan dil bilgisi hataları vs. dilin bozulmasında önemli rol oynamasıdır (Tombul,
2019). Haberlerde sunucuların konuşmasında birçok dil hatası, anlam kayması
mevcuttur. Gazetelerde daha çok noktalama işaretleri ile yapılan hatalar vardır.
Televizyon programlarında kullanılan dilde, daha çok hata bulmak mümkündür.
Yapılan programlar belirli bir süre içerisinde ya da canlı yayın olarak yapıldığından,
hatalara daha açıktır. Dizilerdeki bazı karakterlerin konuşmaları, televizyon
programlarındaki özensiz konuşmalar vs. dilin kurallı ve düzgün şekilde
kullanılmadığında nasıl deforme olabileceğini ortaya koymaktadır. Dizilerde
kullanılan şiveler, ağızlar bunlara örnek olabilir. Radyolarda yapılan programlarda
konuşma esnasında kelimeler değiştirilerek, dilde bozulmaya sebep olmaktadır
(Çağlak, 2003).
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3.2. Dil Deformasyonunun İletişime Etkileri / Sonuçları Nelerdir?
Dilin bozulması, doğrudan iletişimi etkilemektedir. Göndericinin kullandığı
kelimeler, alıcı tarafından algılanmayabilir ya da yanlış algılana bilir. Bunun
sonucunda iletişim sekteye uğrar ya da tamamen biter. Dil’in doğru kullanımı insan
hayatı için çok önemlidir. Sadece iletişimi değil toplumların varlığını, kimliğini
doğrudan etkilemektedir. Türk Dil Kurumu, “Dilimiz Kimliğimizdir.” (TDK, 2020)
diyerek dilin bir toplum için ne kadar önemli olduğunu vurgulamaktadır. Dil
aracılığıyla gelecek nesillere toplumun kültürü, geçmişi, sahip olduğu değerleri
aktarılır. Toplumlar içerisinde deforme olmuş bir dil ile aktarım ne denli doğru
olabilir. Bir toplumun kendi kimliğini yansıtması için kendi diline ihtiyacı vardır. Bu
sebeple dili korumak ve doğru kullanmak çok önemlidir. Mustafa Kemal Atatürk
yaptığı inkılâplar içerisinde, dil inkılâbını ayrı bir yerde tutmaktadır. Dil inkılâbından
söz ederken şu ifadeleri kullanmıştır. “Büyük Türk milleti cehaletten, az emekle kısa
yoldan ancak kendi güzel ve asil diline uyan böyle bir vasıta ile sıyrılabilir. Bu
okuma yazma anahtarı ancak Latin esasından alınan Türk alfabesidir” (Atatürk).
Sözünden de anlaşılacağı gibi, cehaletten insanların kendi dilini kullanarak
uzaklaşacağını vurgulamıştır. Atatürk bir başka sözünde, “Millî hisle dil arasındaki
bağ çok kuvvetlidir. Dilin millî ve zengin olması millî hissin inkişafında başlıca
müessirdir. Türk dili dillerin en zenginlerindendir. Ülkesini, yüksek istiklâlini
korumasını bilen Türk milleti dilini de yabancı diller boyunduruğundan
kurtarmalıdır.” (Atatürk) diyerek dil ile milli duyguların arasındaki bağı
belirtmektedir. Milliyetçilik ile dil arasında ciddi bir bağ vardır. Kendi dillerini
koruyarak insanlar, toplumlarını geliştirir ve diğer ülkeler arasında varlığını
sürdürürler. Bu sebeple Türk dilinin diğer dillerden korunması gerektiğini
savunmaktadır. Atatürk, Türk dilinin diğer dillerden ayrılması konusu üzerinde çok
durmuş, dilin oluşması esnasında birçok katkıda bulunmuştur. Bir geometri kitabı
yazarak, geometriyi öğrenecek kişilere, kitap yazacak kişilere bir kaynak olarak
bırakmıştır. Geometri içerisine üçgen, açı, yatay, düşey gibi Türkçe kelimeleri
katmıştır (Atatürk). Atatürk “Dil bir toplumun ulusal kimliğidir” diyerek, dilin
toplum için önemini ortaya koymaktadır. Atatürk dilin deforme olmasını önlemek
amacı TDK (Türk Dil Kurumu)’nu kurmuştur. Hatta kendisinin vefatından sonra
dilin ilk oluşturulan şekilde devam etmesini sağlamak için vasiyetinde TDK’ ye de
yer vermiştir. İş Bankası içerisinde bulunan hisselerin bir miktarını TDK’ ye
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aktarılmasını istediğini vasiyetinde belirtmiştir (Türk Dil Kurumu). Sinanoğlu dilin
deformasyonu ile ilgili birçok alana değinmiş, “Bye Bye Türkçe” adında bir kitap
yazmıştır. Kitap incelendiğinde Sinanoğlu ülkelerin varlık mücadelesi içerisinde dilin
ne denli önemli olduğunu açıkça ortaya koymaktadır. Kitabın bir bölümünde Gealik
dilinden şu şekilde bahsedilmektedir. “İngilizler İrlanda’nın ana dili olan Gealik
dilini eğitim dili olmaktan çıkarmışlar, yerine İngilizce’ yi getirmişlerdir. Bir nesil
sonra Gealik bilen İrlandalıların sayısı %30’a kadar düşmüştür. Durumun farkına
varan İrlandalılar mücadeleye başlamışlardır. Ana dillerini yeni nesillere yeniden
öğretmek için dershaneler açmışlardır. İşinden çıkan İrlandalılar kurslara gidip dilini
öğrenmeye başlamıştır. Bu bilinçlenmenin ardından uzun çatışmalar neticesinde
bağımsız İrlanda Cumhuriyeti kurulmuş ve devletin resmi dili Gealik olmuştur.”
(Sinanoğlu, 2000). Bu kısımda dilin toplumun var olması için dilin ne kadar önemli
olduğu açıkça görülmektedir. Sinanoğlu Türk dilinin önemini vurgulamak için birçok
kitap yazmıştır. Bir diğer kitabı “Türkçe Giderse Türkiye Gider” dir. Bu kitabı da
“Bye Bye Türkçe” kitabında vurguladığı gibi dilin bir toplum için varlığı temsil
ettiğini anlatmaktadır. Bu düşüncesini vurgulamak için şu kelimeleri kullanmaktadır.
“Dilini unutan kavimlerin tarihten adları bile silinir gider. Anadolu, böyle yok olmuş
kavimlerin binlerce yıl sonra kazılarda bulunan çanak çömlek kırıntıları ile doludur.”
(Sinanoğlu, 2017). Sinanoğlu her seferide Türkçenin ne kadar önemli olduğunu ve
bir bireyin yapması gereken temel şeylerden bir tanesinin, diline sahip çıkması
gerektiğini anlatmıştır. Dil korunmaz ise diğer diller arasında kaybolur ve yok
olmaya mahkûmdur. Dilini kaybeden bir toplum başka ülkelerin sömürgesi altına
girer ve zaman içerisinde kaybolup gider. Konfüçyüs’ a göre dilin önemi “Bir ülkeyi
idare etmeye çağrılsaydınız, yapacağınız ilk iş ne olurdu?” diye sormuşlar. O da: İşe
önce dili düzeltmekle başlardım. Çünkü dil bozulursa kelimeler düşünceleri iyi
anlatamaz. Düşünceler iyi anlatılmazsa, yapılması gereken işler yapılamaz. Görevler
gereği gibi yapılmazsa, töre ve düzen bozulur. Töre ve düzen bozulursa, adalet
yoldan sapar. Adalet yoldan çıkarsa, şaşkınlık içine düşen halk ne yapacağını, işin
nereye varacağını bilemez. Bunun içindir ki hiçbir şey dil kadar önemli değildir.”
(Develi, 2020) sözlerle açıklanmaktadır. Konfüçyüs yaptığı açıklama ile dilin
önemini net bir şekilde vurgulamaktadır. Dili hayatımızı her anında kullanırız. Bu
sebeple kendimizi iyi ifade edemezsek, yapacağımız işi en iyi şekilde yapamayız.
Zincirleme bir şekilde başarısızlık peşinden gelir. İletişim ortadan kalkar iletişimin
ortadan kalması ile gelecek nesillere aktarım yapamayız. Bu durum var olan bir
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neslin bitişi demektir. Konfüçyüs dilin deformasyonu ile adaletin ortadan kalkacağını
açıkça ifade etmektedir. Bir toplumda adalet olmaz ise, o toplum içerisinde insanlar
yaşayamaz. Dil bir ülke için her şeydir. İnsanlar toplum içerisinde refah, huzur, barış
ve yaşanılabilir bir toplum istiyorlar ise dillerine sahip çıkmalıdırlar.
3.3. Dilin Doğru Kullanımının Önemi
Dilin doğru kullanılması toplumların kültürünü, varlığını, geçmiş ve geleceğini
etkilemektedir. Kendine ait bir dili olmayan bir ülke varlığını sürdüremez. Diğer
ülkelerin sömürgesi altına girip, yok olur. Kültürünü, gelenek ve göreneklerini
gelecek nesillere aktaramaz. Dil olmaz ise, milletin birlik ve beraberliği bozulur. Dil
hayatın her alanında kullanılır ve dil içerisinde olan deformasyon zincirleme bir
şekilde hayatın bütün alanlarını etkilemektedir. Dil, bir toplumun yapıtaşıdır. Bu
sebeple doğallığının bozulmaması, dilin kalıcılığının devam etmesini sağlamaktadır.
Dil iletişimin yapılması sağlamak ile birlikte nesillerin devamlılığını sağlar ve
gelecek nesillerin şekillenmesine kaynaklık eder. Dilin deforme olması, kültürün
kaybolması ve milli kimliğin bozulması demektir. Yunus Emre “Söz ola bitire savaşı,
söz ola kestire başı” (Bilgin, 2020) sözü ile dilin varlığının ve doğru kullanımının
insan hayatı için ne kadar önemli olduğunu vurgulamaktadır. Yunus Emre’nin bu
sözü, her bir kelimenin doğru kullanılmadığında kişileri yanlış ifade ettiğini, yanlış
ifadenin insan hayatına mal olabileceğini, hatta yargıyı etkileyeceğini ifade eden bir
örnektir.
3.4. Türkiye ve Dünyadan Doğru ve Yanlış Kullanım Örnekleri
•

Kitle iletişim araçlarında dil hataları

Kitle iletişim araçlarında (gazete, dergi, televizyon, radyo, İnternet gibi) dilin sıklıkla
yanlış kullanıldığına şahitlik ederiz. Örneğin; televizyonda yapılan hatalar
incelendiğinde, günlük dilin kullanıldığı ve günlük dil kullanılırken sıklıkla yanlış
kullanıldığı gözlemlenmektedir. “Master Chef” programı ele alındığında ilk olarak
adının Türkçe olmayışı göze çarpmaktadır. Hâlbuki “Master Chef” isminin Türkçe
karşılığı “En iyi aşçı” dır. Fakat yapımcılar daha fazla dikkat çekmek için satın
aldıkları yabancı kaynaklı formatı olduğu gibi İngilizce adıyla kullanmışlardır. Aynı
zamanda yarışma içerisinde değerlendirme yapan kişilerin ve yarışmacıların
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kullandıkları pişirme tekniklerini yabancı kelimelerle ifade etmeleri yanlış kullanıma
örnek olarak verilebilir. Örneğin; derin yağda kızartma yerine ‘deep frying’
ifadesinin kullanımı. (Tv8, Master Chef Programı, 18.11.2020).
•

Gündelik hayatta kullanılan dil içerisinde yapılan hatalar

Gündelik hayat içerisinde konuşurken çoğu zaman dil bilgisi kurallarına dikkat
etmeyiz. Argo kelimeler ve yabancı kelimeleri sık sık konuşma içerisinde geçiririz.
Bu sorun bütün diller için geçerlidir. Örneğin; İngilizcede “okay” kelimesi gündelik
konuşmada “yeap” olarak kullanılmaktadır. Aynı anlamı ifade etseler bile “yeap”
kelimesi yazın dilinde kullanılmaz. “What’s up” kelimesi ele alındığında sadece
sokak dilinde kullanılan bir kelimedir. “Dude” kelimeside sadece sokak dilinde
kullanılan dost, arkadaş anlamına gelen bir kelimedir. Türkçe’ ye örnek verecek
olursak, “oha”, “lan”, “napıyon” gibi kelimeler sadece konuşma dilinde
kullanılmaktadır.
•

Yazın dilinde yapılan hatalar

Hürriyet gazetesinde yayınlanan bir haberde başlık olarak “Eksikliği vücudu
çökertiyor… B12 vitamini bu besinlerde bolca var” (Hürriyet gazetesi, 18.11.2020)
kullanılmıştır. Dikkat çekmek amacıyla Türkçe yanlış kullanılmaktadır. Aynı durum
reklamlarda söz konusudur. Türkcell firmasının yayınlamış olduğu bir reklam
filminde slogan “Cellocanlı şarkılar” (Türkcell reklam filmi, 18.11.2020) dır ve
kullanılmış olan slogan hiçbir şey ifade etmemektedir.
•

Dil içerisindeki kullanılan yabancı kelimeler

Dil içerisinde özellikle konuşma dilinde sıklıkla yabancı kelime kullanılmaktadır.
Örneğin; Türkçe’ de “tamam” kelimesi yerine “okay” kelimesi konuşma dilinde
sıklıkla kullanılmaktadır. Bir başka örnek verecek olursak, yazın dilinde “dil bilgisi”
yerine “gramer” kelimesini kullanırız. Bu kelimeleri çevremizden duyarak ya da sık
sık kullanarak benimseriz ve kelimelerin Türkçe karşılıklarını kullanmak yerine
İngilizce karşılıklarını kullanırız. Bu tarz kullanımlar Türkçe için ciddi bir sorundur.
3.5. Doğru Ve Etkin Dil Kullanımına Yönelik İletişim Önerileri
•

Televizyon, dergi ve radyolarda dil denetimlerinin daha sık yapılması. Dilin

yanlış kullanımda gerekiyorsa, devletin yaptırımda bulunması gerekir.
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•

Televizyon, radyo gibi iletişim araçlarında çalışan personellerin dil kullanımı

hakkında yeterli eğitime sahip olduğundan emin olunması gerekir.
•

Dil eğitiminin küçük yaşlarda, kaliteli bilinçli eğitimciler tarafından çocuklara

verilmesi ve dilin düzgün kullanmanın öneminin çocuklara benimsetilmesi gerekir.
•

İnsanlara kitap okuma alışkanlığı kazandırılması gerekir.

•

Dil düzgün kullanıldığında iletişimin açık ve anlaşılır sağlandığının insanlara

öğretilmesi gerekir.
•

İnsanların ana dilleri içerisindeki dil kuralları ve yapı özelliklerini öğrenmesi

ve yazı – konuşma dili arasındaki ayrımı yapması gerekir.
•

Bilgi birikimin dil ile aktarılacağının ve dili doğru kullanarak aktarımın daha

sağlıklı ve açık olacağını insanların bilmesi gerekir.
•

Yapılan buluşların, teknolojik gelişmelerin insan hayatındaki olumlu olumsuz

bütün değişimleri dil ile anlatılır ve yeni nesillere aktarılır. İnsanların daha bilinçli
olması, dili daha düzgün ve etkin kullanması gerekir.
•

Toplum değerlerinin yalnızca kendi dili ile var olacağı bilincinin insanlara

aşılanması gerekir.

43

3.6. Dil Deformasyonu ve Görsel İletişim Araçlarının İncelenmesi

Görsel 7. Bilgisayar Reklamı. https://leadergamer.com.tr/lenovo-yeni-genc-dinamik-ve-eglenceliimaj-kampanyasini-tanitti/

Lenovo markasının genç kitleyi hedeflediği bu reklam kampanyasında seçtiği
grafikler ve pastel tonlar güncel grafik tasarımlara uygun olsa da, özellikle internetin
yaygınlaşmasından sonra daha çok yapılan bir dil kullanım hatasını sanki gençlere
ulaşmanın tek yolu dili bozmaktan geçiyormuşcasına kullanması dikkat çekicidir.
Markanın ismi ile sloganı kafiyeli kullanma çabasının hâkim olmasından dolayı
‘Lenovo. Onsuz olmuyor’ yerine ‘Lenovo. Onsuz olmuyo’ diyerek bir dil hatasına
yol açılmıştır. Ayrıca reklam boyunca bu hata çeşitli kelimelerle tekrarlanarak
türetilerek devam etmektedir.
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Görsel 8. İddia Reklamı. https://seeklogo.com/search?q=iddaa

Türk dil kurumuna göre yazılışı ‘iddia’ olan bu kelime, sözü geçen bahis sitesince
yanlış kullanılmıştır. Anlamı doğru yazılışıyla aynı olan fakat logo kullanımında
bilinçli şekilde yanlış kullanılması ve bu bahis sitesinin oldukça tanınmış olması
sonucu toplumun kelimenin yanlış kullanımına daha aşinadır. Bu hata da kelimenin
yanlış kullanımını yaygınlaştırmaktadır.

Görsel 9. Araç Kiralama Reklamı (1). https://www.thebrandage.com/boomer-olma-moover-ol-11254
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Görsel 10. Araç Kiralama Reklamı (2). https://www.thebrandage.com/boomer-olma-moover-ol11254

Havas İstanbul reklam ajansının Moov araç kiralama firması için hazırladığı bu
çalışma tıpkı yukarıda belirtilen Lenovo firmasının reklam kampanyasıyla
benzerlikler taşımaktadır. İki firma da tamamen yeni nesli hedef kitlesi olarak seçmiş
ve internette kullanılan yanlış türkçe kullanımları üzerine bu kampanyaları inşaa
etmiştir.
İçerik olarak toplumda süregelen yanlış düşünceler ve önyargıları espirili bir şekilde
savuşturan ve yeni neslin artık bu yanlış kalıplara pek de kulak asmadığını konu alan
reklam filminde konuyu pekiştirmek için ingilizce kelimeler seçilmiştir.
Sloganda ingilizce kelime anlamı ‘basmakalıp ve eski düşüncelere inanan ve bunu
dikte eden, güncel olmayan düşüncelere sahip kişi’ anlamına gelen ‘boomer’
kelimesi kullanılmıştır.

Ayrıca Lenovo firmasında olduğu gibi kafiye yaratmak

amacıyla firma adı, ingilizce ’hareket etmek’ olan ‘move’ kelimesine -ıncı, -inci
anlamı taşıyan -er eki getirilerek oluşturulan, anlamı ‘taşıyıcı, hareket eden’ olan
‘mover’ kelimesine dönüştürülmüştür. En son ‘mover’ kelimesi yine değişikliğe
uğrayarak ‘moov’ olarak anlamı aynı kalacak şekilde kullanılmıştır.
Böylece ‘Boomer olma, moover ol’ sloganıyla her yönden yanlış Türkçe hatta ve
hatta yanlış ingilizce kullanımı söz konusu hale gelmiştir.
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Görsel 11. Telekom Kanpanya Reklamı. http://brandtalks.org/2013/12/aveanin-genclik-segmentinebakisi-nasil/

Yanlış dil kullanımı son yıllarda artış gösterse de yeni bir durum değildir. İnternetin
yeni yeni ortaya çıkmaya başladığı dönemlerde de dili bozarak bir anlam yaratma
çabası hâkimdir. Örnekte olduğu gibi 2013 yılına ait Avea firmasının yine gençlere
yönelik kampanyasında bu dil erozyonunu görmekteyiz.
Bu çalışmada da Moov ve Lenovo firmalarında olduğu gibi genç kitleye ulaşmanın
yolunun yanlış dil kullanımında geçtiği düşünülmüş ve kelime oyunları dil hataları
üzerinden yapılmaya çalışılmıştır.
Reklam gençlerin ilgi duyduğu tüm markaların bu kampanya sayesinde daha cazip
olması üzerine planlanmış ve hareketli bir şekilde kurgulanmış. Gençlik patlaması
teması temeliyle hazırlanan kampanyada kelimelerin birbirine benzemesinden dolayı
‘patlayacaksın’ ve ‘patlıcan’ kelimeleri konuşma diline uyarlanarak ‘patlican’
kelimesi türetilmiştir.

47

Görsel 12. Arama Motoru Reklamı. https://turk-internet.com/turkcell-yaani-yi-yerli-arama-motoruolarak-tanitti-ama-rivayet-muhtelif/

Turkcell firmasının arama motoru Yaani de ismini verdiğimiz örneklerde olduğu gibi
‘yani’ kelimesinin yanlış kullanımından almaktadır. Firmanın sloganı ise
düşündürücü bir şekilde ‘Dilimizden anlayan arama motoru’ olarak seçilmiştir.

Görsel 13. Kredi Kartı Reklamı(1). https://www.behance.net/gallery/110892959/Aklnda-Ne-VarsaMaximum-GencleHayatnda?tracking_source=search_projects_recommended%7CMaximum%20Black
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Görsel 14. Kredi Kartı Reklamı (2). https://www.behance.net/gallery/110892959/Aklnda-Ne-VarsaMaximum-GencleHayatnda?tracking_source=search_projects_recommended%7CMaximum%20Black

Mustafa Kemal Atatürk’ün en hassas noktalarından biri de dildir. Ve bu alanda
çalışmalar yapılması için İş Bankası’ndan bu kuruma maddi destek verilmesini
vasiyet etmiştir.
Bu reklam kampanyasında da ingilizce kelimelerin kullanımı göz önündedir.
İngilizce ‘en çok, en fazla’ anlamına gelen ‘maximum’ kelimesi bir kart ve bu kartın
kampanya ismi olmuştur. Neredeyse tüm örneklerde olduğu gibi gençlere ulaşmanın
yolunun ingilizceleştirmeden geçtiği düşünülmüştür.

Görsel 15. Pizza Reklamı. https://www.turkiyeninreklamlari.com/durumos-enis-arikan-dominospizza-reklami/

Domino’s firmasının yeni reklam filminde ise ingilizce değil italyanca esintiler
görmek mümkün. Çünkü firma italyan kökenlidir ve ürünlerini bulunduğu
coğrafyaya göre şekillendirerek satışlarını adapte etmek istemektedir. Bu bağlamda
da türkçe kelimelere italyanca ekler getirerek tanıtım yapmaktadır.
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Görsel 16. Çikolata Reklamı. https://www.turkiyeninreklamlari.com/moodunu-yukseltecek-gercekbir-odul-biscolata/

Biskolata çikolatalarının reklam filminde yine diğer örneklerde olduğu gibi ingilizce
kelimeler hâkimdir. ‘Ruh hali, duygudurum’ anlamına gelen ingilizce

‘mood’

kelimesi hem ürün adı olarak hem de ‘Mood’unu yükseltecek gerçek bir ödül’
sloganı ile karşımıza çıkıyor.
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Görsel 17. Yumuşatıcı Reklamı. https://www.turkiyeninreklamlari.com/yorgan-migros-yumusatici/

Migros Türkiye’nin yine kendi markası Migros Yumuşatıcı için çalışılan seri reklam
kampanyası, fikir olarak amacına çok uygun ve yaratıcıdır. Fakat dil kullanım
kuralları olarak yanlış kullanım söz konusudur.
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Görsel 18. Sakız Reklamı. https://www.turkiyeninreklamlari.com/white-be-ulker-oneo/

Oneo firmasının ‘White be’ reklam filmi Avea’nın ‘Patlican’ reklam kampanyası ile
benzerlikler taşımaktadır. O çalışmada da görüldüğü üzere ingilizce bir kelime olan
‘white’ kelimesi ve türkçe ‘vay’ kelimelerininin anlamı alacak şekilde kullanılmış
ayrıca dişleri beyazlattığı iddia edildiği için bu özelliğine atıfta bulunulmuştur. ‘Vay
be’ demek yerine ‘white be’ söz öbeği türetilmiş, türkçe yanlış kullanılmıştır.

Görsel 19. Çay Reklamı. https://www.turkiyeninreklamlari.com/extra-dem-i%cc%87le-koyumuhabbetlere-lipton-reklami-tu%cc%88rkiyenin-reklamlari/
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Lipton firmasının reklam filmi ve paketlerde kullanılan ingilizce ‘extra’ kelimesi
reklam filminde kullanılan türk kültüründen öğeler taşıyan ve özellikle bu kültürün
altını çizen metne uymamaktadir. ‘Extra’ yerine ‘daha koyu, daha fazla’ gibi türkçe
kelimeler kullanıldığında da anlam hem aynı hem de daha türkçe olmaktadır.

53

4. BÖLÜM: UYGULAMA ÇALIŞMASI
Bu çalışmanın esasında Türkçe içerisinde sık yapılan hatalar araştırılmıştır.
Araştırma sonucunda elde edilen bulgular baz alınarak ve yapılan hatalar
görselleştirilerek, insanların dikkatini çekmek ve hataları yapmamalarını/daha az
yapmalarını sağlamak amacı ile afiş ve video çalışması yapılmıştır. Kelimelerin
çeşitli görsel ve işitsel kaynaklardan yararlanılarak işlenmesi, kişilerin dikkatini bir
noktada toplanmasına yaramaktadır. Literatür içerisinde bu tarz reklam kampanyaları
da bulunmaktadır. Küçükerdoğan’ın yazmış olduğu makale de medya üzerinde çok
yapılan dil hatalarına değinmiştir. Kişilerin dikkatini çekerek, hataların en aza
inmesini amaçlamaktadır (Küçükerdoğan, 2011).
TDK’nın da dil hataları üzerine çalışmaları mevcuttur. TDK’ya göre bu hatalar 5 ana
başlık altında toplanmaktadır. Yapılan çalışmada, 5 ana başlık içerisindeki kelimeler
incelenerek bu kelimelerin yanlış kullanımına vurgu yapıp, doğru kullanımlarını
gösteren örnek afişler hazırlanmış ve afişlerde kullanılan kelimeler ile video
çalışmaları yapılmıştır. Afişler Photoshop, Illustrator programı kullanılarak
hazırlanmıştır. Video çalışması ise After Effects ortamında hazırlanmıştır. Yanlış
kullanılan kelime seçimleri TDK’nın yayınlamış olduğu sık kullanılan hatalı
kelimeler arasından rastgele seçilmiştir. TDK’nın yayınlamış olduğu başlıklar tablo
1’de verilmektedir.
Tablo 1. Dil Hatalarının Sınıflandırılması
Yabancı dillerin Türkçeye etkisi
Mecazların, deyimlerin yanlış kullanımı
Söyleyiş (telaffuz) yanlışları
Eş anlamlı sözcüklerin cümlede bir araya
getirilmesiyle oluşan Türkçe hataları
Genel anlatım bozuklukları
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4.1. Yabancı Dillerin Türkçeye Etkisi
Yabancı dillerdeki kelimelerin Türkçe içerisinde sık kullanımından kaynaklanan bir
sorundur. Yabancı kelimeler Türkçe içerisinde sık kullanılarak, Türkçe içerisine
yerleşirler. İnsanlar kelimeleri yanlış öğrenirler ve bu durum Türkçe içerisindeki
kelimelerin değişmesine/bozulmasına sebep olmaktadır.
Örneğin; “Motivasyonum düştü” cümlesinde, motivasyon kelimesi Fransızca’dan
dilimize girmiştir. TDK’ ya göre yabancı dillerin Türkçeye etkisinden kapsamında 14
adet örnek kelime vardır. Bunla tablo 2’de verilmektedir.
Tablo 2. Yabancı Dillerin Türkçeye Etkisi Örnek Kelimeler

Yanlış Kullanım

Doğru Kullanım

Soft

Yumuşak

Dejenere olmak

Yozlaşmak

Orijinal

Özgün

Marjinal

Aykırı

Revize

Düzenleme

Full

Dolu

4.2. Mecazların, Deyimlerin Yanlış Kullanımı
Türkçe içerisindeki mecazlı cümlelerin kullanımında, kelimelerin veya cümlelerin
yanlış kullanımından kaynaklanarak yapılan dil hatalarıdır. Aşağıda konu ile alakalı
bazı örnekler verilmiştir.
Örneğin:
Göz var nizam var. "Göz var nizam var" değil, "Göz var izan var."
Eşek hoşaftan ne anlar değil, eşek hoş laftan ne anlar.
Saatler olsun değil ‘’Sıhhatler olsun’’
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4.3. Söyleyiş (Telaffuz) Yanlışları
Telaffuzdan kaynaklanarak yapılan dil hatalarıdır. TDK’ya göre en sık kullanılan
telaffuz hataları 10 adettir. Bunlar tablo 3’te verilmiştir.
Tablo 3. Söyleyiş Yanlış Ve Doğru Kullanım Örnekleri

Yanlış Kullanım

Doğru Kullanım

Falan felan

Falan filan

Ezane

Eczane

Şarz

Şarj

Eşki

Ekşi

Sarmısak

Sarımsak

Eşgal

Eşkal

Zerafet

Zarafet

Gazte

Gazete

Serbes

Serbest

Akibet

Akıbet

4.4. Eş Anlamlı Sözcüklerin Cümlede Bir Araya Getirilmesiyle Oluşan Türkçe
Hataları
Eş anlamlı sözcüklerin cümlede bir araya getirilmesi yapılan dil kullanım hatalarıdır.
Bazı örnekler aşağıda verilmektedir.
Örneğin:
Eksik noksan var mı?
Bu yüzden dolayı
Örneğin mesela
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Çok sade ve yalın bir dili var
Benden bir isteğin arun var mı?
Bir buluş icat etmiş
Ne çağırdı ne davet etti.
Ne kanıt ne delil vardı
4.5. Genel Anlatım Bozuklukları
Anlatım bozukluğundan kaynaklanan dil hatalarıdır. Bunlardan bazıları aşağıda
örnek olarak verilmiştir.
Örneğin:
Kuşkusuz yemeği ali yemiş olmalı (anlamca çelişen)
Bebek emeklemeyi bırak yürüyemiyor bile (mantık ve sıralama yanlışlığı)
Kadın üretici pazarı, Yüksek İnşaat mühendis, eski devlet bakanı (sözcüklerin yanlış
yerde kullanılmasından dolayı anlatım bozukluğu)
İzinsiz işyerine girilmez. (sözcüklerin yanlış yerde kullanılmasından dolayı anlatım
bozukluğu)
Genç kız kendini intihar etti (gereksiz kelime kullanımı)
Aşağı yukarı tam üç saattir bilgisayarın başında (anlamca çelişen)
4.6. “Türkçeme Sağlık” Reklam Kampanya Çalışması
İnsanların gündelik hayatta dil kullanımında yaptıkları hataları fark etmeleri ve
hataları düzeltmeleri/doğru kelimeleri öğrenmeleri için, “Türkçeme Sağlık” projesi
yapılmıştır. Reklam kampanyasının etkin olarak gündelik dil kullanımında yapılan
kelime yanlışlarına farkındalık kazandırarak “Türkçeme Sağlık” Kampanyası, seri
çalışma olarak hazırlanmıştır. Sözel bir konu üzerinde durulduğundan, tipografik
çözümlemeler üzerinde çalışılmıştır. Ortam seçimi yapılırken özellikle genç kuşağın
iletişim tercihleri dikkate alınmıştır. Önceki bölümlerde bahsedildiği gibi, genç
kuşağın yoğun internet kullanımı, hızlı iletişim tercihleri, hızlı iletişim kurmak
isterken dile gösterdikleri özensizlik gibi nedenlerle iyice bozulan dil yapısına dikkat
çekebilmek amacıyla günümüzde en yaygın kullanılan ortamlardan biri olan video
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üzerinde durulmuştur. Bununla beraber iç ve dış mekânda tüm yaş gruplarından
insanların dikkatini çekebilmek ve okunurluğu da sağlamak amacıyla afişlerden
yararlanılmıştır. Reklam ileti unsurları seçilerek, hedef kitle, kullanılacak tasarım dil
ve metotlar belirlenmiştir.
Öncelikli hedef kitle olarak 12-35 yaş aralığındaki insanlar belirlenmiştir. Bunun
nedeni son dönemlerde dil ile ilgili hatalara 12-35 yaş aralığındaki insanlarda daha
çok rastlanmasıdır (Onursal, 2019).
Tasarım dili belirlenirken birleştirici unsurlar seçilmesine özen gösterilmiştir. Milli
renklerimiz olan kırmızı ve beyaz ana renkler olarak kullanılmıştır. İlk bakışta bunun
toplumun tüm kesimlerini kucaklayan ve tanıdık gelen bir selam olarak algılanmasını
istenmiştir. Beyaz alanlara kâğıt dokusu vererek sokaktan, halkın içinden, herkesin
her gün karşılaştığı, şehrin kendi dokusundan ilham alınarak gerçeklik duygusu
yakalanması sağlanmıştır. ‘Türkçe’me Sağlık’ slogan olarak belirlenmiştir. Projenin,
çeşitli etkenlerin dilimizde yarattığı olumsuz etkiyi daha iyi hale getirmek, adeta
sağlığına yeniden kavuşturmak amacıyla oluşturulan bir süreç olduğu vurgulanmıştır.
Afiş çalışması içerisine alışkın olunmayan, dikkat çekici tipografik çalışmalarla
mesaj yerleştirilmiştir. Font kullanımında harflerin rahatça algılanması hedeflenerek
seçim yapılmış, kalın, okunaklı, hareket alanı geniş bir font seçilmiştir. Çalışmalarda
“doğru”

kullanım,

bıktırmadan

yanlış

kullanımdan

ayrılmıştır.

Reklam

kompozisyonu oluşturulurken odakta verilmek istenen “doğru” ön planda tutularak
hatalı kullanımı ile birlikte verilmiştir. Bu sayede bireyin zihnine seslenilerek, birey
tarafından iletinin daha kolay algılanır ve etkisinin daha uzun süreli olması
hedeflenmiştir.
Afiş çalışması, Adobe Photoshop’ ta düzenlenmiş ve tipografi kısmı Adobe
illüstratör programı ile tasarlanarak birleştirilmiştir.
Bu tasarım, anlatımı güçlendirmek ve çeşitli ortamlarda kullanılmak, daha çok
izleyiciye ulaşmak amacıyla hem afiş ve hem de video olarak hazırlanmıştır. Yine
tasarımın sloganı olan ‘Türkçe’me Sağlık’ logo halinde afişin en üst kısmında yerini
almıştır. Çalışmanın kısa açıklaması siyah renkte alt kısımda belirtilmektedir.
Çalışma kapsamında yapılan afiş çalışmaları aşağıda verilmektedir.
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4.7. “Türkçeme Sağlık” Logo Çalışması
İlk olarak tüm kampanyanın ana sloganını oluşturacak olan “Türkçeme Sağlık”
kampanyası için logo hazırlamıştır. Logo oluşturulurken insanların aklında kalmasını
sağlayacak bir işaret üzerinde yola çıkılmıştır. Bu da toplumda mükemmel veya
tamam anlamına gelen elin işaret ve baş parmağının birleşmesi ile oluşan şeklidir.

Görsel 20. Türkçeme Sağlık Logo Örneği (1)

Bu iki olgu üzerinde durularak çalışmalara başlandı. Çok uzun bir çalışma
sürecinden geçerek son haline ulaşmıştır. İlk olarak bahsettiğimiz konun ciddiyetini
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yansıtmak için daha sert yapılar ve yazı kullanımı tercih ettik.
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TÜ
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Renk Paleti

SA

Ğ LI K

Yazı Ailesi
Avant Garde Gothic Std

TÜRKÇE’ME
SAĞLIK

TÜRKÇE’ME
SAĞLIK

TÜRKÇE’ME
SAĞLIK

Görsel 21. Türkçeme Sağlık Logo Örneği (2)
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Bu fikirden yola çıkarak birkaç çalışma hazırladık.
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TÜ
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SAĞLIK

E
M

TÜ

TÜRKÇE’ME
SAĞLIK

Ğ LI K

Görsel 22. Türkçeme Sağlık Logo Çalışması (1)

Fakat hitap ettiğimiz kitleyi düşündüğümüz zaman fazla sert ve ciddi bir tasarım dili
oluşturduğumuz fark ettik. Bunun üzerine yeni bir renk paleti ve yazı tipi belirledik.

Turkceme
Saglik

..
TURKCE ME
SAGLIK

Türkçeme
Sağlik

Türkçeme
Saglik

Türkçeme
Saglik

, me
Tupkce
Saglik

Renk Paleti

Tü

me

rkçe ,
(

Saglik
Görsel 23. Türkçeme Sağlık Logo Çalışması (2)

Bu çalışmaları hazırlarken karikatürize bir izlenim vermeye başlaması logonun bu
seferde fazla ciddiyetsiz durmasına neden oldu. Bunu üzerine renk paletini aynı
kullanıp kaligrafik bir font ile el ikonunu bir bütün olarak ele aldık. İstemiş
olduğumuz şekle ulaştığımıza karar verdik.
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Görsel 24. Türkçeme Sağlık Logo Çalışması (3)

Bu tasarım, anlatımı güçlendirmek ve çeşitli ortamlarda kullanılmak, daha çok
izleyiciye ulaşmak amacıyla renk kullanımı değiştirme kararı aldık. Renk paletimizi,
bayrak kırmızısı, beyaz ve siyah olarak belirlemiş olduk. Bunun sonucunda
kampanyamızın logosunun son hali ortaya çıktı.

Görsel 25. Türkçeme Sağlık Logo Çalışması (4)

4.8. “Türkçeme Sağlık” Afiş Çalışması
Kampanyanın Afişleri hazırlanırken logo ile eş zamanlı bir tasarım süreci izledik.
Her yeni bir logo yapıldığında yeni bir afiş tasarımı fikri ortaya koymaya yöneldik.
Temelde afiş çalışmaları en çok yapılan dil kullanım hataları üzerinden yola çıkılarak
hazırlandı. İlk aşamada tasarım diline ve renk paletine karar vermek için çalımalar
yaptım. Afiş çalışmalarında ilk doku ve şekillerden yaralandım fakat vermek
istediğim mesajı tam olarak iletmiyordu.
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Görsel 26. Türkçeme Sağlık Afiş Çalışması Örneği (1)

Logo tasarımının deneyimlediğim tarzları afiş tasarımları üzerinde de deneyimledim.
Tarz arayışıma devam ederek kolaj tekniği ile bir çalışma hazırladım. Hazırlanan
tasarımın içinde kitleyi çeken unsurlardan ziyade iten unsurlar yer almaktaydı.

Görsel 27. Türkçeme Sağlık Afiş Çalışması Örneği (2). https://www.pexels.com/photo/woman-inwhite-long-sleeve-dress-sitting-on-chair-3720278/, https://www.pexels.com/photo/classic-photo-of-awoman-holding-a-tea-cup-3682153/, https://www.freepik.com/free-photo/portrait-bored-displeasedyoung-woman-pointing-finger-her-tongue_8812083.htm#page=1&query=portrait-bored-displeasedyoung-woman-pointing-finger-her-tongue,&position=0

Bu yaklaşımdan da vazgeçerek kampanyamızın tasarım dili olan son hali için
çalışmalar hazırlamaya başladım. Logoda seçmiş olduğumuz renk paleti üzerinden
yola çıkarak sadece doku eklemeleri ile tasarımımın son halini oluşturdum. Fakat
tasarım dili oturmasına rağmen yanlış ve doğru ifadenin nasıl uygulanacağı üzerine
çalışmalara başladım.
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Çalımaya başladığımızda geçmiş olduğu süreçte birçok farklı anlatım şekli
denemeleri.

Görsel 28. Türkçeme Sağlık Afiş Çalışmasının Bütün Görseli

Görsel 29. İşyerine İzinsiz Girilmez Afiş Çalışması
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Görsel 29’da sözcüklerin yanlış yerde kullanılmasından dolayı oluşan anlatım
bozukluğu üzerine bir örnek olan ve sıkça yanlış kullanılan ‘İZİNSİZ İŞ YERİNE
GİRİLMEZ’ ifadesinin çalışması yapılmıştır. Çünkü bu ifadede iş yerinin izinsiz
olduğuna dair bir yanlış anlatım söz konusudur. Ancak ‘izinsiz’ kelimesi ‘iş yeri’
kelimesinden sonra geldiğinde doğru anlam elde edilebilmektedir. Bu yüzden yanlış
kullanılan yerde görünürlüğü azaltılmış olup, doğru kullanıldığı yere doğru güçlü ve
tam rengini almış bir şekle getirilerek, iki boyutlu ortamda hız algısı, doğru
kullanımla sonuçlanacak şekilde tasarlanmıştır. Kırmızı renk en doğru olan kelime de
baskın hale kullanılarak ön plana çıkarılmıştır.

Görsel 30. Bu yüzden/Dolayı Afiş Çalışması

Şekil 4.2 Türkçe’de en sık yapılan hatalardan birini görsel anlatım biçimince konu
almıştır. Eş anlamlı sözcüklerin cümlede bir araya getirilmesiyle oluşan Türkçe
hatası ‘BU YÜZDEN DOLAYI’ ifadesi ile örneklendirilmiştir.

Afişte renk ve

anlatım dili yine kırmızı, beyaz ve siyah olarak belirlenmiş olup renklerin
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hiyerarşisine göre anlatım gerçekleştirilmiştir. ‘BU YÜZDEN’ kırmızı renkle
kendinden emin bir şekilde dururken gereksiz kullanılan ‘DOLAYI’ sanki yok olmak
ister gibi zemin renginde belirtilmiştir. Yanlış kullanımı desteklemek ve yine de
zeminden ayrılması için gölge negatif alan olarak kullanılmıştır. Kelimenin orada
olmamasını gerektiğini betimleyen en önemli unsur kelimeyi kesen bir keskidir.
Böylece hem renk hem kesi kullanımıyla fazlalıkların atılması gerektiği güçlü bir
biçimde vurgulanmıştır. Gerekli olan sadece ‘BU YÜZDEN’dir.

Görsel 31. Düzenleme Afiş Çalışması

Görsel

31’de

yapılan

çalışmada

yabancı

kelimelerin

Türkçeye

etkisi

görselleştirilmiştir. Günlük hayatta sıkça kullanılan ‘REVİZE’ kelimesinin birçok
düzenlemeden sonra Türkçe karşılığı olan DÜZENLEME’ kelimesine doğru
geçirdiği değişim ele alınmıştır. Bu tipografik düzenleme kelimenin anlamına göz
kırpar niteliktedir.

‘REVİZE’ kelimesi ‘DÜZENLEME’ kelimesine doğru
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yolculuğu, fontun içi boş şekilde başlayıp doğru kelimeden harfler aldıkça, başından
harf kaybedene kadar kendini düzeltmesiyle, Türkçe kullanıma doğru geçirdiği
değişimle bir desen örgüsü oluşturmuştur. Aynı zamanda yatay fontun kullanılması
doğru kullanıma doğru bir hareketi temsil etmektedir. Ve sonunda ‘DÜZENLEME’
kelimesine ulaştığında kırmızı ve içi dolu kelime ile varış noktası belirlenmiştir.

Görsel 32. Zerafet/Zarafet Afiş Çalışması

Görsel 32’de yapılan afiş çalışmasında söyleyiş_(telaffuz) yanlışlarından bir örnek
görselleştirilmiştir. Hem yazılı hem sözel olarak en çok yapılan hatalardan biri
‘ZARAFET’ kelimesidir. Çoğu kişi ‘ZERAFET’ olarak yazılıp, söylendiği hakkında
yanılgıya kapılır. Afişte bu yanlış çok basit bir itme hareketi ile verilmiştir. İtme
hareketi küçük grafik lekeler ile pekiştirilmiş, harf itme yönüne doğru deforme
edilmiş göz yanılgısı oluşturmuştur. Söyleyiş yanlış bir biçimde afişin ortasına
konumlandırılmıştır. Doğru harf daha büyük gösterilerek, alt taraftan beklenmedik
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bir şekilde hareket eder. Bellekte daha çok yer kaplaması, unutulmaması gerektiğini
hatırlatırcasına yanlış olan harfe doğru hamle yaparak kendi yerine geçmeye
çalışmaktadır. ‘e’ harfi ise baskıdan dolayı çoktan gitmek için harekete geçmiş
durumda temsil edilmiştir.

Görsel 33. Göz Var İzan Afiş Çalışması

Görsel 33’te yapılan afişte, mecazların ve deyimlerin yanlış kullanımına örnek
çalışılmıştır. Çok sık yapılan bir kullanım hatası olan bu atasözü ‘GÖZ VAR NİZAM
VAR’ olarak bilinmektedir. Fakat doğrusu ‘GÖZ VAR İZAN’ var olmalıdır.
Söyleyiş açısından birbirine çok yakın olan bu iki kelime bu hassasiyetle
görselleştirilmek istenmiş olup ‘NİZAM’ kelimesinin ilk harfi ve son harfi
bulanıklaşırken son harf olan ‘m’ harfinin yerine ilk başta silinen ‘n’ harfi arkadaki
bulanıklığı ve yapılan yanlışın okunmasını engellemeyecek şekilde içi boş bir şekilde
gelmektedir. Böylece ‘İZAN’ kelimesi ortaya çıkarken, yanlış olan ‘NİZAM’
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kelimesi arkaya itilmesine rağmen yanlışı vurgular, doğruyu ortaya çıkarır şekilde
hala okunur durumdadır.
4.9. “Türkçeme Sağlık” Video Çalışması
Kampanyanın Afişleri tamamlanmasından sonra aynı tasarım prensiplerinden
faydalanarak video çalışmaları hazırlanmıştır.
Proje kapsamında yapılan video çalışması “after effects” programı kullanılarak
yapılmıştır. Her afiş için, ayrı videolar hazırlanmıştır. Çalışma kapsamında
hazırlanan videolara ait görseller aşağıda verilmektedir.

Görsel 34. İşyerine İzinsiz Girilmez Video Çalışması

“İŞ YERİNE İZİNSİZ GİRİLMEZ “afiş bir bütünlük sağlayacak olan video aşaması
da projenin ana hatlarından kopmayacak şekilde kırmızı, beyaz ve siyah olmak üzere
çeşitli video paylaşım platformlarında paylaşıma uygun 1920x1080 piksel boyutta
yatay olarak çalışılmıştır. Afişte iki boyutlu düzlemde verilen etkiyi dijital ortamda
hareketli bir biçimde daha pekiştirmek amaçlanmıştır. Böylece video vasıtası ile
anlatım güçlendirilmiş, izleyiciye görsel bir deneyim yaşatılmak istenmiştir.
İzinsiz kelimesi yanlış yerde kullanımı ile başlayan akışta izinsiz kelimesi silik
olarak bulunduğu yerden aslında kullanılması gereken doğru yere gelerek net bir
kırmızı tonuyla doğruyu izleyicilere aktarılmıştır. Ses efektleri ve müzik ile mesaj
çok daha görünür ve akılda kalıcı hale gelmiştir.
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Görsel 35. Bu yüzden/Dolayı Video Çalışması

‘BU YÜZDEN DOLAYI’ ilgili çalışmada afişte kopmayacak şekilde kırmızı, beyaz
ve siyah olmak üzere çeşitli video paylaşım platformlarında paylaşıma uygun
1920x1080 piksel boyutta yatay olarak çalışılmıştır.

Afişte olduğu gibi zemin

renginde kullanılan fazla ifade zemin ile yakın tonlarla kullanılmış olup bu sefer kesi
ifadesinin hareket almasıyla ve ortadan kaybolması ile iki kelimenin bir arada
kullanılmaması gerektiği anlam çok daha pekiştirici hale gelmiştir. Son karede
kelimelerden sadece bir tanesi kalarak mesaj net şekilde kendisinin ifade etmesi
sağlanmıştır. Kullanılan müzik ve ses efektleri anlatılmak istenen mesajı hem
destekler hem de güçlü kılar niteliktedir.

Görsel 36. Düzenleme Video Çalışması

‘REVİZE/DÜZENLEME” afiş bir bütünlük sağlayacak olan video aşaması da
projenin ana hatlarından kopmayacak şekilde kırmızı, beyaz ve siyah olmak üzere
çeşitli video paylaşım platformlarında paylaşıma uygun 1920x1080 piksel boyutta
yatay olarak çalışılmıştır. Afişte verilen hareket bu sefer dijital ortamda daha güçlü
hale getirilerek anlam pekiştirilmiş, akılda kalıcı etkisi arttırılmıştır. İzlerken doğru
kullanıma doğru kelimenin çıktığı yolculuk ile düzenleme kelimesi doğruluğu daha
da ön plana çıkarılmıştır. Aynın zamanda renklerin hatalı kullanımdan doğru
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kullanıma gelene kadar siyah yazı rengi tercih edilmiş, düzenleme kelimesin kırmızı
ile renklendirilerek vurgulanmıştır. Ses efekti ve müzikle bir araya geldiğinde daha
da etkileyici ifade edilmiştir.

Görsel 37. Zerafet/Zarafet Video Çalışması

Çalışmanın video aşaması da projenin ana hatlarından kopmayacak şekilde kırmızı,
beyaz ve siyah olmak üzere çeşitli video paylaşım platformlarında paylaşıma uygun
1920x1080 piksel boyutta yatay olarak çalışılmıştır. Sahne ilk açıldığında söyleyiş
bakımından yanlış olan ‘zerafet’ i gördüğümüzde daha sonra videonun alt kısmından
kendini belli eden şekilde gelmektedir. Yanlış harfi adeta tahtından ederek, ‘e’ harfi
uçup giderken yerine büyük bir özgüvenle ‘a’ harfi yerleşmektedir. Böylece hatanın
nerede olduğu etkili bir biçimde gösterilmektedir. Doğru harf daha anlaşılır şekilde
yerleştirilmiştir. Eğlenceli ses efektleri ve müzik ile ses olarak da hafızada yer
edindirme amaçlanmıştır.

Görsel 38. Göz Var İzan Video Çalışması

Bu çalışmanın video aşaması da projenin ana hatlarından kopmayacak şekilde
kırmızı, beyaz ve siyah olmak üzere çeşitli video paylaşım platformlarında paylaşıma
uygun 1920x1080 piksel boyutta yatay olarak çalışılmıştır. Afişte verilen bulanıklık,
netlik, kaybolma, arkaya itme, doğruyu öne çıkarma hikâyeleri çok net bir şekilde
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hareketler ile verilmiştir. Afişte tipografik olarak tek sahnede verilen o hareketin
daha da canlı ve hareketli hale gelmesiyle ‘NİZAM’ yerine ‘İZAN’ kullanılması
gerektiği hareketli dönüşümler içinde ses efekti ve doğru müzik kullanımıyla görsel
ve işitsel hafızada kalıcı olması amaçlanmıştır. N ve M harfi bulanıklaşıp geri plana
düşürülerek N harfi ortaya çıkarılmış ve belli bir süre ekrandan kaldıktan sonra N ve
M harfi tamamen silinerek NİZAM yazısı yerine İZAN yazısı almıştır. Böylelikle
doğru-yanlış ayrımı da net yapılabilmektedir.
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SONUÇ
Bir ülkenin temellerini oluşturan unsurlardan biri de dildir. Dil, toplumları bir arada
tutan milli bir değerdir. Atatürk'ün Türk dili için yaptığı yenilik ve kanunlar,
Cumhuriyet döneminin önemli adımlarındandır. Türk dili için belirlenen kanunların
3. maddesinde de belirtildiği üzere Türkiye'nin "Resmi Dili Türkçedir". İlgili kanun
2. madde de belirtildiği üzere değiştirilemez hükümler arasındadır.
Mustafa Kemal Atatürk'ün "Türk dili Türk milletinin kalbidir, zihnidir." söyleminden
de anlaşıldığı üzere dil; bir milletin değiştirilemez en belirgin niteliklerinden biridir.
Milli duygu ve dil arasında esas olan bir bağ vardır. Dilin bozulmadan varlığını
devam ettirebilmesi bağımsızlığın sembollerindendir. Aynı dili aynı heyecan ile
aktarabiliyor olmak, bilgi temelli kültürün gelişmesinde toplum için birleştirici bir
güçtür.
Mustafa Kemal Atatürk; 'En iyi müdafaa usulü taarruzdur. Şu halde dil alanında
türemiş yabancılıklara saldıralım; ağacı bir defa silkeleyelim: görelim hangi çürükler
düşecek; kalan sağlamlar bakalım ne kadardır…' sözünü Türk dili için söylemiştir.
Cumhuriyet devrimlerinin en önemlisi olan dil devrimini Mustafa Kemal Atatürk
Büyük Taarruz ile eşleştirmiştir. Milli şuurun gelişebilmesi, dilin ayakta kalabilmesi
ile doğrudan ilgilidir. Bu şuurun gelişmesi için millet olarak zihnimizin uyanık
olması gerektiği vurgusu yapılmıştır. Ülkesinin bağımsızlığının korunmasını düşünen
milletimizin her bir ferdi dilini yabancı kelimelerden de korumalıdır. Bu bağlamda
düşünüldüğünde Mustafa Kemal Atatürk dilimizde de Büyük Taarruzunu yapmıştır
(Kocatürk, 1971).
İnsan dil aracılığıyla duygu ve düşüncelerini aktaran bir varlıktır. Dilin kullanımının
doğruluğu, iletişimin daha güçlü olmasını sağlayacaktır. Dilde yabancılaşma,
iletişimde de ciddi etkiler oluşturabilmektedir. Toplumun değerleri, milli duyguları,
gelişim süreci dilde kaynaklanan sorunlardan doğrudan etkilenmektedir. Konu ile
ilgili ortaya çıkabilecek problemler için toplum dil konusunda bilgilendirilmelidir.
Teknolojinin gelişmesi ile uluslar birbiriyle çok daha fazla iletişim kurabilir hale
gelmiştir. İnternet kullanımının da aktif olduğu günümüzde toplumlar arası hızlı
erişim önem kazanmış ve kolaylaşmıştır. Bu erişim ile görülmüştür ki birçok yabancı
öge hemen hemen her dile girmiştir. Erişimin getirdiği ağı engellemek mümkün
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olamayacağından hiçbir dil eskisine oranla aynı saf değerle kalamayacaktır.
Toplumları

bu

konu

ile

ilgili

bilgilendirmek,

dil

kavramının

önemini

içselleştirebilmelerini sağlamak bu dönemde yapılabilecek en önemli adımlardır.
Bireyler bu aidiyet ile dillerine giren yabancı ögelerin farkına vararak yerleşmesine
engel

olabilirler.

Dilde

oluşacak

kötü

sonuçların

günümüz

koşullarında

oluşturabileceği tahribatı toplumlar fark edebilmelidir. Dilde yaşanabilecek tahribatın
bireyler arasında ayrılıklara neden olmaya başlayacağı düşünülebilir.
Türkçe ‘de son yıllarda meydana gelen yabancılaşma ve yanlış kullanım ciddi
boyutlara ulaşmıştır.
Çalışma bu bozulmaların dikkat çekmek amacı ile yapılmıştır. Çalışmanın araştırma
sürecinde dilin tarihinden, iletişime olan etkilerinden, dilin bozulmasından kaynaklı
ortaya çıkan ve çıkabilecek olası problemler üzerinde durulmuştur.

Çalışma

kapsamında yapılan incelemelerde görülmüştür ki dilin bir gelişim süreci olduğu bu
gelişim sürecinde belli kurallara bağlı olarak ilerlendiği ve bu kuralları bir otoritenin
belirlediği gözlemlenmiştir. Dilin yapısını oluşturan kurallar, dili kullanan
toplumların değerlerine bağlı olarak da ilerlemektedir. İletişimi sağlayan dilin,
uluslar için büyük bir öneme sahip olduğu söylenebilir.
Geçmişten günümüze değişen teknoloji ile toplumların yaşam süreçlerinin bir
dönüşüm içerisinde olduğu görülmektedir. Kitle iletişim araçlarının farklılaşması ve
digital çağ zaman kavramının farklı formlar kazanmasını sağlamıştır. Yaşam şekilleri
dijitalleşmiş ve toplumlar birbirine bağlı hale gelmiştir. Bilgi teknolojilerinin ve
teknolojinin gelişiminden etkilenen dil beklenmedik kötü sonuçlar çıkarabilmekte,
toplum değer yargıları ile çelişkide kalabilmektedir. Bilginin saklanması, erişilme
kolaylığı, paylaşabilme, organize edebilme, uygun maliyetler sayesinde birçok dil
birbiriyle etkileşim halinde olabilmektedir. Tüm dillerde birbirinden etkilenme ve
dilde yabancılaşma görülmektedir. Dijital çağı yakalayan genç nüfusun sabırsız
iletişim modeli sergilemesi gibi birçok nedenden dolayı dilde bozulmalar oluşmuştur
denilebilir.
Tüm yapılan çalışmalarda süreçte gelinen iletişim seçenekleri, dijital dönüşümde
toplumların diline sahip çıkmaları incelenmiştir. Bu incelemeler ile modern sistemin
getirdiği yeni teknolojilerin gelişiminde dil kavramının etkilenmesi üzerine bir
çalışma yürütülmüştür. İnteraktif platformlar, mobil yaşam döngüsü, internet
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kullanımında dilin yaygınlaşması ve birbirinden etkilenmesi toplumları nasıl
harekete geçirmiştir sorusu sorgulanmıştır.
Bu araştırma ile dilin yanlış kullanımı odak olarak belirlenmiştir. Veriler
doğrultusunda Türkçede en çok yapılan dil hataları araştırılmıştır. Araştırma
sonucunda bir reklam kampanyası ile dilimizde yaşanan kirliliğe dikkat çekmek ve
doğru Türkçe kullanımına yönlendirmek adına "Türkçeme Sağlık” kampanyası
hazırlanmıştır. Çalışma sürecinde yanlış kullanımlar, yabancı kelime kullanımları ve
anlatıma dair yanlışlıklar değerlendirmede yer almıştır. Dünya insanlarının ekonomi,
teknoloji, sektör ve yaşam tarzının bir dijital döngü içerisinde değişkenlik gösterdiği
düşünüldüğünde günümüz iletişim yöntemlerinde ‘toplumun dil üzerine farkındalık
geliştirmesi mümkün olabilir mi?’ sorusu üzerinde durulmuştur.
Çalışma hazırlanırken tipografik ifade tercih edilmiştir. Renk, düzen, kullanılan
fontun algılanabilirliği, doğru ve yanlışın ayırt edilebilmesi için kullanılan hareketler
yine toplumsal belleğe uygun, anlaşılır bir şekilde ifade edilmiştir. Toplumsal bilinç
kazandırmayı sağlamak için mesajı doğru ve net bir şekilde ifade etme
gereksiniminden kaynaklı böyle bir yöntem tercih edilmiştir. Tasarım içerisinde
tipografik çözümlemeler ile doğru ve yanlış kullanımlar gösterilerek net bir şekilde
mesajı ileteceğimiz alıcının iletiyi algılaması sağlanacağı düşünülmektedir.
Bu çalışmada, dil olgusunun önemi vurgulanmak istenmiştir. Tüm diller arasında
büyük öneme sahip olan Türkçe, günümüzdeki yabancılaşma halinden farkındalıkla
çıkabilir ve arınabilir düşüncesi hakim olmuştur. Bu tez çalışmanın iletişimin üzerine
çalışma yapacak diğer araştırmacı için kaynak teşkil edeceği umut edilmektedir.
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