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ELEKTRONiK İLETİŞİM ARAÇLARI TÜRKÇEYİ BOZUYOR MU? 

DO ELECTRONIC COMMUNICATION TOOLS HAVE A NEGATIVE IMPACT ON TURKISH? 

Levent KURGUN* 

ÖZET 
Dilin doğru işletilmesi çerçevesinde internette ve diğer elektronik iletişim araçlarında kullanılan 
Türkçenin dilimize zarar verdiği, Türkçenin anlaşılmaz bir hal aldığı, genellik,le dillendirilen bir gö
rüştür. Gerçekten de dilimizin kalıplarına uymayan yapılan, biçimler ve ifadeler internette sıklıkla 
karşımıza çıkmaktadır. Ancak temel amacı olan "iletişim" doğrultusunda değerlendirildiğinde dili
mizin bozulduğu; ona zarar verildiği düşüncesini tartışmak gerekir. Ayrıca verici ile alıcı arasında
ki iletişimin tarr;ı: olarak ya da büyük oranda gerçekleşmesinde bir sıkıntı bulunmuyorsa, elektronik 
iletişim araçlanİıda kullanılan Türkçenin yanlış olup olmadığı da tekrar değerlendirilmelidir. Bunun 
yanı sıra elektronik iletişim araçları ile iletişim, ne sözlü ne de yazılı dil çerçevesi içine girmektedir. 
Bu bakımdan, "yazılı dil" ve "sözlü dil" yanında bir başka iletişim temelinin de kurulup kurulmama
sı gerektiği sorgulanmalıdır. Bildiri, yukarıdaki hususları aydınlatrnayı amaçlamaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Türkçe, iletişim, elektronik iletişim araçları, yazılı dil, sözlü dil. 

ABSTRACT 
In terms of correct use of the language, it isa commonly expressed view that Turkish language used 
in internet environment and in other electronic means of communication deteriorates our language 
and Turkish language has come to a vague manner. It is true that we often come across some lingu
istic forms and patterns, out of Turkish grammar, in internet environment. However, the view that 
our language is deteriorated and given barın should be discussed under i ts main purpose of "com
munication". Additionally, if the communication takes place partly or fully between the sender and 
the receiver, it is necessary to discuss again whether Turkish language used in electronic means of 
communication is wrong or not. What is more, communication through electronic means of commu
nkation is neither oral nor written language communication. Thus, the necessity of making another 
classifıcation of communication apart from "written language" and "oral language" should be ques
tioned. This article aims at eliciting the above mentioned points 

Key Words: Turkish, communications, electronic media, written language, oral language. 

1. Kapsam 
Çalışma, haber siteleri, internet gazeteleri ve üniversitelerin resmi/gayri resmi forum sitelerinden topla
nan yaklaşık dört bin haber yorumu ve forum iletisinden elde edilen sonuçlar üzerinde oluşturulmuştur. 
İnternette Türkçenin kullanımını ve dil yanlışlarını tespit etmek üzere çıkılan yol, bilinen sonuçlarla bir
likte, bizi farklı bir yöne götürmüştür. Yazı, bu farklı yönü bildinneyi amaçlamaktadır. 

2. Bilgisayar, İnternet ve Cep Telefonu Hakkında 
Sözlü ve yazılı iletişimin belli mekanlarda ve şartlarda erişilebilen 1 kullanılabilen telefon, telgraf, rad
yo, televizyon; dergi, gazete gibi, geleneksel araçları, son yirmi yılda farklı bir çehreye bürünmüştür. 

* Yrd. Doç. Dr., Pamukkale Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü. 
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LEVENT KURGUN 

Elektroniğin her türlü yazılı, sesli ve görüntülü bilgiyi/veriyi 1 ve O ile makinelere tanıtabilme kabiliye
ti, elektriğin inanılmaz hızıyla birleşince, bilgi ve haber aktanını son derece çabuk gerçekleşmeye baş
lamış, insanların bilgiye ve habere erişimi çok kolay bir hale gelmiştir. Bunu büyük oranda sağlayan, 
bugün evlere -hatta ceplere-kadar girmiş bulunan internettir. Dünyada, 2000 yılında yaklaşık 360 mil
yon internet kullanıcısı varken günümüzde (Mart 20 ı 1) bu rakam %480' lik bir artışla iki milyar yüz mil
yon olmuştur (int-ı E.T. 03.08.2011). Bu değişimin/gelişimin ülkemizdeki sayısal verileri ise daha mu
azzamdır. 1993 yılında internet! e tanışan ve ı 997 yılının sonlarında 30 bin bilgisayarın internete bağlı 
olduğu Türkiye'de kullanıcı sayısının 250 bin civarında olduğu; 2000'li yılların başlarında ise interne
te bağlı 100 bin bilgisayar ve kullanıcı sayısının 600 bin civarında olduğu söylenmekteydi (MEB E.T. 
30.07.20 ll). Bugün ise ülkemiz, son istatistiklere göre internet kullanıcısı sayısı bakımından Avrupa' da 
beşinci sırada bulunmaktadır. 2011 nüfusu yaklaşık 75 milyon olarak tahmin edilen ülkemizde 35 mil
yon kullanıcının olduğu hesap edilmektedir (İnt-2 E.T. 29.07.201 ı). · 

Top 10 Internet Countries In Europe 
March 31, 2011 

e ı; 111 11 211 21> ~o ~ 4il 4i !lo !ii so ııs n rıs 

Millionıt of llsers 

Sııurce: lntemetWorld Statıı • II'JWWJnternetwcırh:lsla!s.eı:ımfstııtıı4.hlm 
Bıısiıı: eııtımııtııd ınternet uııerıı in Europe on 201 OQ1 

1, Minıwatts Markıı!lrııı Group 

Avrupa ülkelerindeki internet kullanıcısı sayıları 

ı6-74 yaşları arasındaki kullanıcılar hesap edildiğinde, ülkemizde bilgisayar ve internet kullanım oran
larının en yüksek olduğu yaş grubu, ı 6-24 yaş grubudur. Eğitim durumuna göre ise, en yüksek bilgisa
yar ve internet kullanım oranı yüksekokul, fakülte ve üstü mezunlarındadır (TUİK 20ı0). Ancak ı6 ya
şın altında bulunanların bilgisayar ve internetle olan ilişkisinin ne derecede olduğunu görmek için çev
remize bakmamız yeterli olacaktır. Özellikle ilköğretim beşinci sınıftan itibaren internet kullanımının 
arttığı gözlemlenmiştir. Bunun sebeplerinden birinin öğrencilerin not takibinin internet üzerinden yapı
labilmesi olduğunu düşünüyoruz. Ayrıca sosyal paylaşım sitelerinin (örneğin Facebook) de bunda etkisi 
olsa gerektir. Bunun yanı sıra çok sayıda ödev sitesinin bulunması, bu sitelerde hemen her konuda daha 
önceden hazırlanmış olan ödevlerin kolayca bilgisayara indiriZebilmesi de, sanırız internet kullanma ya
şını epeyce aşağıya çekmektedir. 

Cep telefonu ile olan ilişkimiz de ilgi çekicidir. Ülkemize girişinin üzerinden henüz çok fazla bir zaman 
geçmemesine rağmen, cep telefonu kullanma oranı çok büyük bir hızla artmıştır. Unutulduğunda vü-
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cudumuzdan bir parça eksilmişçesine sıkıntı çektiğimiz cep telefonu bizimle tam bir uyum sağlamıştır. 
Bunu rakamlar da vurgulamaktadır ki, Türkiye, Dünyanın en büyük dördüncü cep telefonu pazarı duru
mundadır: 136 milyon cep telefonu kullanıyoruz, kişi başına iki cep telefonu hesap ediliyor ancak kul
lanma yaşı (0-9 yaş aralığı dışındakiler) göz önüne alındığında kişi başına 3 cep telefonu düşüyor (Gür
su E.T. 28.07.2011).· Bu sayının yüksek olmasının sebeplerinden birini, küçüklere -sakıncalı olduğu 
uyarılarının yapılmasına rağmen- cep telefonu verilmesine bağlamak istiyoruz. Bunda velilerin çocukla
rını takip edebilme, çocuklarına her an ulaşabilme, onlardan haberdar olabilme endişesi bulunmaktadır. 

1 

Bu geniş yaş aralığı ve kullanım oranlarının yüksekliğinin, ilgili teknolojik ürünlerin kullanım kolaylı
ğından kaynaklandığı söylenebilir. Bazı bilgiler edinildikten sonra temel ihtiyaçlar için bilgisayar ve in
temeti kullanmanın, büyük zorluklar taşımadığını düşünüyoruz. Cep telefonları ise, zaten kolay kulla
nım üzerine tasarlanan cihazlar olduğuna göre, bu teknolojik ürünleri kullanmak için okuryazarlık ye
terli olmaktadır1 • 

3. İletişim Hakkında 
İletişim, Türkçe Sözlük'te duygu, düşünce veya bilgilerin akla gelebilecek her türlü yolla başkalarına 
aktarılması; telefon, telgraf, televizyon, radyo vb. araçlardan yararlanarak yürütülen bilgi alışverişi, 
bildirişim, haberleşme, muhabere, komünikasyon ifadeleriyle tanımlanmaktadır (BTS E.T. 28.07.2011). 
Gramer Terimleri Sözlüğü'nde de bir bilginin, bir haberin, bir niyetin, bir konuşmanın ilkel veya geliş
miş bir işaret sisteminden yararlanılarak bir zihinden başka bir zihne yahut da bir merkezden başka bir 
merkeze ulaştırı/ması olduğu belirtilmektedir (BTS E. T. 28.07.201 1 ). 

Çeşitli iletişim araçlarının arasında en önemlisinin dil olduğuna şüphe yoktur. Bir topluluğu millet yap
ma vasıflarından olan, sözlü ve yazılı olarak gerçekleşen dil ile iletişimde asıl olanın sözlü dil olduğu, 
yazılı dilin çok sonradan ortaya çıktığı da malumdur2• Bu, insan hayatı düşünüldüğünde de böyledir: 
Sözlü dil kendiliğinden, yazılı dil ise, belli şartlar altında gerçekleşen bir süreçten sonra öğrenilir. 

N ormal bir insan için, sözlü dilin temelini öğrenmek çok fazla zaman almaz. Kişi küçük yaşlarda söz
le iletişim kurabilir. Kuralları yazılı dile göre daha esnek ve pratiktir, yapılan yanlışların hemen telafi 
edilmesi mümkündür. Yazılı dil için ise, mensubu olunan toplumun yazı işaretlerini öğrenmek ve bunu 
kullanabilmek için birkaç yıl gerekir. Yazılı dilin kuralları vardır ve bu kuralların uygulanmaması ya da 
eksik bırakılması durumunda iletişimde aksaklıklar meydana gelebilir. Herhangi bir yanlışlığın telafisi 
çoğu zaman mümkün olmaz. 

Elektronik iletişim araçları, iletişimin biçimini büyük oranda değiştirmiş görünmektedir. Dolayısıyla 
bilgi aktanını ve haberleşme de büyük değişime uğramıştır. W alter Ong, sözlü kültür (dolayısıyla söz
lü dil) ve ona ait unsurları matbaa ile sınırlandırıp birincil sözlü kültür katmanı olarak tanımlar. Matbaa 
sonrasını ise, telefon, radyo, televizyon ve çeşitli ses kayıt araçları dolayısıyla ikincil sözlü kültüre dahil 
eder (Ong 2010: 160-161). Elektronik teknolojinin yeni iletişim araçlarını ortaya çıkarmasının, bir baş
ka deyişle, internetİn ve cep telefonlarının kullanımının yaygınlaşmasının sonucunda yeni bir kültür kat
manının oluştuğu fikri ise, haberleşme ve bilgi aktanınının etkileşimli ve anlık hale gelmesi ve mekanın 
neredeyse ortadan kalkması sebebiyle gelişmiş olmalıdır (Genç 2007: 143 ve devamı). 

Elektronik teknoloji, haberleşme ve bilgi aktanını için kalem ve kağıt kullanımı ihtiyacını neredeyse or
tadan kaldırmıştır. Kalem ve kağıt yerinifare ve klavyeye bırakmış, bu da bir bakıma nesnesi olmayan, 
varlığı elektriğe bağlıyazılar elde etmemizi sağlamıştır3 • Klavye veya fare aracılığıyla a yazıldığında as
lında O ll 00001 kodu bilgisayara iletilmektedir; Ali yazmak da aslında O ll 00001-0 ll O 1 100-0 ll O 1001 
kodlarını işlernekten başka bir şey değildir. 

1 Okuma yazma bilmeyenierin de bilgisayar ve cep telefonunu kullanabildikleri müşahede edilmektedir. 
2 Sözlü dil ve yazılı dil ifadeleri ile sözlü iletişim ve yazılı iletişim de kastedilmiştir. 
3 Aslında bunu sözlü iletişimden bu yana süregelen bir teknolojik gelişme olarak algılamak mümkündür ki, yazı da araç gereç kullanımı zo

runlu kıldığı için bir teknoloji sayılmaktay dı (Ong 2010: 98-1 Ol). 
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Nesnelere4 bağlı olmayan bu tür iletişim, mekanı da genişletmiş ya da kaldırmış, dünyayı bilinen ifade 
ile bir köy haline getirmiştir. Yeni iletişim biçiminin en önemli özelliklerinden biri hızdır. Bu özellik sa
yesinde insanlar bir yerde birileri ile sohbet ederken aynı anda başka bir yerde de bulunabilir olmuşlar
dır. Bu teknoloji, en yeni haberi bir günlük olan gazetelerin yerine, meydana gelen olayı anında cebi
mizde okuyabilmelgörebilme imkanı sağlayan hizmetler geliştirmiş, birileri ile sohbet ederken başka bir 
mekanda başka birileri ile görüşebilme kolaylığı vermiştir. 

4. İnternet ve Cep Telefonlarında Kullanılan Sözlü Dil midir? 

İnternet ve cep telefonları ile iletişim, fıkrimizce sözlü dil olarak algılanamaz ancak sözlü dilin özellik
lerini kısmen yansıtır. Hatta yüz yüze konuşmadan, bir topluluğa hitaba kadar bu iletişim türünün bir
çok halinin elektronik sürümünü bulma imkanımız vardır. Sesin v.e görüntünün elektronik olarak iletile
bilmesi, sözlü iletişimin gerçekleşmesinde en önemli unsurlar olan beden dili ve ses tonunun5 da alıcıya 
ulaştırılmasını sağlamaktadır. Ancak iletişim için araç gereç kullanımının bulunması, bu iletişimin söz
lü olmadığı sonucunu doğunnaktadır. 

5. İnternet ve c;ep Telefonlarında Kullanılan Yazılı Dil midir? 

İnternet ve cep teiefonları ile iletişim yazılı dilin özelliklerini gösterse de yazılı dil sayılmamalıdır. Çün
kü yazılı dilin eri önemli özelliği olan kalıcılık, bu araçlarla sağlanan iletişimde yoktur. Bu ifadeyi şöyle 
genişletmek gerekir: Her ne kadar, kalem ve kağıt yerine kullanılsa da fare ve klavye, yazıcı kullanmadı
ğınız sürece somut bir metin üretemez. Bilgisayar, cep telefonu ve benzeri cihazıarın ekranına yansıyan 
yazı değil, elektronların yardımıyla meydana gelenyazı benzetimleri (simülasyon)dir: 

IV. Dünya Dili Türkçe Sempozyumu = 

OJOOJOOJOJOJOJJOOOJOJJIOOOJOOOOOOIOOOJOOJJJJJJOOOJJO 
JJJOOJIJJOOJOJJOOOOJOOJOOOOOOJOOOJOOOJJOJOOIOJJOIJOO 
OJJOJOOJOOIOOOOOOJOJOJOOJJJJJJOOOJJJOOJOOIJOJOJIIJJO 
OJJJOJIOOJOJOOIOOOOOOJOIOOJJOJJOOJOJOJJOJJOJOJJIOOOO 
O II O Illi O 1111 O I 001111 00 I O lll O I O I O ll O ll O I O III O I O I 

Bu araçlarla yazılan yazılar sonsuz kere değiştirebilir, sonsuz kere düzenlenebilir. Elle veyahut daktilo 
ile yazarken yapacağımız yanlış, metnin diğer bölümlerini de etkiler. Değişiklik İstersek, kağıdı değiş
tirmek zorunda kalırız. Çoğu hatalı/yanlış metni düzeltmenin tek yolu onu yok etmektir. Çünkü hatası/ 
yaniışı düzeltilmiş metinler de doğal olarak, öncekilerin varlığını ortadan kaldıramamaktadır. Buna kar
şılık elektronik cihazıarda yapacağımız yaniışı bir tuşla silme ve değiştirme imkanımız vardır. Bu kalı
cılık özelliği yüzünden, bilgisayar ve cep telefonu ile iletişimin yazılı dile benzediğini ancak yazılı dil 
olmadığını düşünüyoruz. 

6. İnternet ve Cep Telefonları Nasıl Bir İletişim Sağlar? 

Sözlü dil ve yazılı dil olmayan bu tür nasıl değerlendirilmelidir? Farklı dil olduğuna dair değerlendirme
ler zaten yapılmıştır6• Ancak hem sözlü hem de yazılı dilin özelliklerini barındırması, tersten fikir yü
rütecek olursak, aynı zamanda her ikisini birden kapsamaktadır. Yeni teknoloji ile konuşurken kişile
rin tonlamalarmı fark edebilmemiz, yüzlerini veya bedenlerini görmemiz sayesinde vücut dilini de an
layabiliyor olmamız bizi sözlü dile yaklaştırırken, düşüncelerimizi, bilgilerimizi ve haberlerimizi yazı 
ile başkalarına aktarabiliyor olmamız da yazılı dili kullandığımızı göstermektedir. Ayrıca bunları aynı 
anda yapma imkanımız da vardır ki, sözlü dil ve yazılı dil başka hiçbir ortamda bir araya gelememek-

4 Kalem ve kağıt veya matbaa yardımı ile meydana getirilen ürünler. 
5 Sözlü iletişiiDin %53'ünün beden dili, %38'inin tonlama ve %7'sinin kullanılan sözcüklerle gerçekleştiği ifade edilmektedir. (Kaaj E.T. 

11.08.2011; HoduE.T. 11.08. 2011) 
6 Örneğin, (Çakır ve Topçu: 2005) 
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tedir. Bunların yanı sıra, sözlü dilde zorunlu olan mekan birliği, yeni teknoloji için söz konusu değil
dir, ilgili cihazlarla, dünyanın bir ucundan diğer bir ucuna konferans bile verilebilmektedir. Yazılı ola
rak hazırlanmış bir metnin alıcıları da inanılmaz sayılara ulaşabilir. Buna göre, internet ve cep telefon
ları ile sağlanan iletişim tek tek ne sözlü ne de yazılı dildir ama her ikisinin aynı anda gerçekleşebildi
ği farklı bir iletişim şeklidir. 

7. Bu Yeni Dilin Özellikleri 

Her ikisi de olmadığına fakat her ikisini birden barındırdığına göre sözlü dilin ve yazılı dilin kuralları bu 
farklı dil için yeniden yorumlanmalıdır. Özellikle yazılı dil ile benzerlikleri yüzündenyazı dilinin kural
ları ile değerlendirilm eye çalışıldığında, elbette birçok yanlış bulunabilir. Ancak gerçekte var olmayan 
bir metinde yapılıın yanlışlar matbu metinlerin düzenlenmesine yönelik kurallarla nasıl ele alınabilir? 

' . 
Sözlü mesajı alıcıya/alıcılara iletme bakımından (gerçek) sözlü dil ile aynı hıza sahip olan yeni dilin ya
zılı mesajı alıcıya/alıcılara iletme hızı, (gerçek) yazılı dilden kat kat fazladır. Bu bakımdan, hızın gerek
lerini yerine getirmek lazımdır ki, yeni dil ile iletişimde yavaş olmak, iletişimi engelleyebilecek husus
lardandır. Bir başka deyişle, alıcıyı bilgilendirı:rtek ya da haberdar etmek için hızlı olmak durumundayız. 
Herhangi bir yavaşlık, alıcının bizden gidecek mesajın yollarını kapatmasına yol açmaktadır. Böyle bir 
duruma düşmernek içinfare ve klavyeyi hızlı kullanmak gerektiği sonucuna ulaşılır. 

Eğer fareyi ve klavyeyi hızlı kullanıyorsak, yazılı dilde yapılması hoş görülmeyen ya da gerçekten yan
lış olan şeyleri yap~biliriz. Bunun temel sebebini klavye olarak görmek gerekir: Ülkemizde kullanılan 
klavyelerin çok büyük bir kısmı Q ya da QWERTY olarak adlandırılan klavyedir. Bu tipteki bir klavye
nin de dilimize uyg~n olmadığı zaten bilinmektedir. Aşağıda da belirtileceği üzere, bu klavye ile hızlı bir 
şekilde Türkçe yazmak gerçekten zordur. Zorluk ise işaretierin dizilişinden başlamaktadır. 

Hızla ilgili hususlardan biri de mesajın alıcıya ulaşmasında kolaylık sağlayacak ve mesajı az çaba kanu
nu ile iletebilecek işaretierin kullanılmasıdır. Az çaba kanunu ile dille iletişimde sağlanan tasarruf, yeni 
dilde vericinin ve alıcının anlaşabilmesini sağlayan bazı kısaltınalar ve işaretlerle sağlanmaktadır. Bi
linçli olarak ortaya çıkan ve zamanla üzerinde uzlaşılan sistem verici ve alıcının anlaşabilmesini sağlı
yorsa, kullanılan işaretler, kısaltınalar iletişimde bir aksaklığa yol açmıyorsa, bu durumu bir yanlış ola
rak değerlendirmek doğru mudur? Bize göre, sözgelimi, söylediğine çok güldüm ya da anlattığın çok 
komikti yazmak yerine iki nokta ve büyük d işareti [ : D ] kullanmak oldukça pratiktir ve yeni dilin ken
disine mahsus bazı kurallarının geliştiğini göstermektedir. 

8. Yeni Dilde Yapılan Yanlışlıklar 

Çağımızda iletişim adına gerçekleşen çoğu şey, internet veya cep telefonu temellidir. İş başvuruları, di
lekçeler, resmi kurumlara yapılan başvurular, alışveriş, günlük tutmak hatta kitap yazmak gibi birçok 
eylem artık yeni dille yapılabilmektedir/tercih edilmektedir. Yukarıda sayılan işlemlerin çoğunun ger
çekieşebilmesi için, aktarılan bilginin veri olarak saklanabilmesi için elektronik formlar oluşturulmuş
tur. Bu formların doldurulmasında yazım yaniışı yapılmasına imkan yoktur. Çünkü yapılacak yanlışlık 
işlemlerin gerçekleşmesini engeller. Bu yüzden kurumlarla veya resmi kurumlarla iletişimde dili yan
lış kullanmak gibi bir durum söz konusu değildir. Örneğin, bir iş başvurusu formunda adayın, adı yerine 
takma ad kullanması ya da özgeçmiş bölümüne duygu! emosyon/ em o tion [ : D ] işareti kullanması yazı
lı dilde olduğu gibi, hoş karşılanmamaktadır; yabancı dil sınavına başvuran adayın adı yerine takma ad/ 
nickname yazması da kabul edilmez. 

Öyleyse dilin doğru kullanılmadığı ya da dile zarar verdiği söylenen durumlar hangi ortamlarda söz ko
nusu olmaktadır? Bunun cevabını vermek bizce zor değildir. Yanlışlığı vurgulanan kullanımlar büyük 
.oranda gayri resmi iletişim ortamlarıdır ki, bu ifade anlık ileti sistemlerini (cep telefonu kısa mesaj sis
temi dahil), resmi olmayan ·e-postaları, kişisel günlük notlarını (=web log ya da sadece blog),forumla
n, kısmen de haber, yazı vb. yorumlarını karşılamaktadır. 
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Bunların bir kısmında yazılanların doğruluğu, yanlışlığı, uygunluğu gibi hususların kontrolü yazardadır. 
Örneğin MSN, ICQ gibi anlık ileti sistemlerinde yazdığımız yazı(?), bizi rahatsız etmediği veya karşı
dakinin anlamadığım belirimediği sürece, alıcıya iletilir. Zaman mefhumu da önemli olduğu için çoğu 
kez buradayım yerine bradayım türünden yanlışlıklar düzeltilmez. Alıcının bunu başka bir şekilde anla-:
ması da beklenmez çünkü dil bilinci gelişen birinin sözcükleri zihninde otomatik olarak düzeltebilece
ği malumdur. Kişinin merhaba yerine mrb yazması ise, artık anlaşılmaz değildir ve yine zihnin tamam
layıcı özelliği ile verilen mesaj alınabilmektedir. 

1 

Bir kısmı da dilimizi niye yanlış kullanıyorsun? şeklinde bir uyarıyla karşılaşılmayan ortamlardır. Bun-
lar da forum siteleri ve haberlere yorum yapılabilen sitelerdedir. Bu tür sitelerde büyük oranda, ifade, 
argo ve küfür içermiyorsa, aynen yayımlanmaktadır. 

Yanlış olarak değerlendirilen kısaltına kullanımları için sesin yazıaa gösterilmesinin, manayı taşıdığı öl
çüde gerekli görüldüğü7 değerlendirilmesi yapılabilir. Türk Dil Kurumu'nun belirlemiş olduğu kısalt
malar bünyesine girmese de çoğu internet ve cep telefonu kullanıcısının tercih ettiği mr b, slm, n br, nslsn, 
kib, sa, as ve benzeri kısaltmalar, yukarıdaki ifade doğrultusunda, manayı taşıyabilme özelliğine sahip 
görünmektedirler. Bunları kullanan vericiler ve alıcılar arasında iletişim yönünden bir sıkıntı bulunma
maktadır. Ancak c(nlaşılmayan kısa/tmalarda alıcının müdahalesinin bulunduğu, kısa/tmanın neyi karşı
ladığının sorulduğu da gözlemlerimizden çıkan bir sonuçtur. Bu, yazı dilinde ODTÜ kısaltınası için ge
nellikle bir sıkıntı bulunmadığı halde, EİEİ8 kısaltınasını soruşturmamıza benzemektedir. Bu bakımdan 
yazılı dilde kısaltına kullanımı ile elektronik iletişim araçlarında kısaltına kullanımını paralel görüyoruz. 

İnternette ve cep telefonlarında kullanılan yazı biçiminin diğer dillerde de tartışıldığı görülmektedir. 
Tartışmaların biryanında bunların dile zarar verdiği, bir yanında ise zararı olmadığı görüşü vardır. Da
vid Crystal, İngilizce ve internet üzerine (aynı zamanda cep telefonu) yapmış olduğu çalışmalarında 
txtng (text messaging) olarak adlandırçlığı yeni dili, kısaltına kullanımı ve sözcükleri olması gerektiğin
den farklı yazma alışkanlığını İngilizceye olanyararıizararı açısından değerlendirir. Crystal'in özellik
le okul çağına gelmiş çocuklar ile ilgili söyledikleri dikkat çekicidir. Yazar, cep telefonu ve interneti kul
lanan İngiliz çocukların, dilleri hususunda son derece duyarlı olduklarını, kısaltınalar sayesinde çocuk
ların daha fazla not tutabildiklerini, buna karşılık ev ödevlerinde kesinlikle txtng kullanmadıklarını be
lirlemiştir9. Yazara göre txtng, dile zarar vermemektedir, aksine yararlıdır. Hatta bunun dilde bir devrim 
yaratacağını savunur (Crystal 2006;2008a;2008b;2009). 

Türkiye'de ilköğretim çağındaki çocuklar üzerinde yapılmış böyle bir araştırmaya ulaşabilmiş değiliz 
ancak öğrencilerin ödevlerinde ve sınavlarında yeni dili kullandığına, en azından çevremizden edindiği
miz bilgilere ve gözlemlerimize göre, şahit olmadık. 

Noktalama işaretlerinin kullanılma(ma)sı yanlış olarak değerlendirilen hususlardan biridir. Bilindiği 
gibi, yazıda duygu ve düşünceleri daha açık ifade etmek, cümlenin yapısını ve duraklama noktalarını 
belirlemek, okumayı ve anlamayı kolaylaştırmak, sözün vurgu ve ton gibi özelliklerini belirtmek üzere 
noktalama işaretleri kullanılır (TDK E. T. 05.09.201 1 ). Yeni dilde konuşulduğu gibi yazma eğilimi, nok
talama işaretlerinin göz ardı edilmesine yol açmış görünmektedir. Kayda aldığımız yazıların önemli bir 
bölümünde noktalama işaretlerinin kullanılmadığı ya da hatalı kullanıldığı tespit edilmiştir. Bu hususun 
bir yanlış olarak görülmesinin sebebi, yukarıda da belirtmeye çalıştığımız gibi, yeni dilin yazı dili ola
rak değerlendirilmesiyle ilgilidir. Bu da yeniden internet dili (cep telefonu dahil) nasıl bir dildir? tartış
masına gider. 

7 Gemalmaz, Türkçe'nin Umumi Yazı ve İmla Meseleleri Hakkında adlı yazısında, belirttiği durumlar dahilinde Türkiye Türk-
çesi yazı sisteminin anlam kaybı olmaksızın %15 civarında bir yazı işareti tasarrufu sağlayabileceğine 1979 yılında dikkat çekmektedir. Ge
malmaz, bu çalışmasında, diğer çalışmalarında olduğu gibi veya yerine ıy yazmayı tercih etmiştir (Gemalmaz, 1979). Ayrıca bk. (Köksal, 
E.T. 30.07.2011) ' 

8 Elektrik İşleri Etüt İdaresi . 
9 İngilizce, seslerini yazıya aktarmak için bizden daha fazla çaba göstermektedir. Dolayısıyla İngilizcede txtng kısaltmaları Türkçede oldu-

ğundan çok fazladır. · 
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Bizce bu dururnun sebebi bellidir: Kişiler, (gerçek) yazı dilinde yaptıkları yanlışlarıyeni dile de taşımak
tadır. Yani, internet ve cep telefonunun, kişilerin noktalama işaretlerini yanlış kullanmaları üzerinde bir 
etkisi yoktur. Öğretim sistemimizde noktalama işaretlerinin öğrenciyi nasıl zorladığı zaten bilinmekte
dir. Bu yüzden, kişinin, nonnal zamanda dikkat etmediği/bilmediği bir işaret sistemini, kendisini zorla
mayan ya da yaptığından not almayacağı bir ortamda kullanması da beklenrnernelidir. 

Sözcüklerin büyük küçük harfkarışık olarak yazılması sorunu ise, kısmenfarklı olmak maksadıyla, ki
şisel tercih olarak, kısmen de klavye azizfiği olarak değerlendirilmelidir. Örneğin, bir yazıda İmta Özel
likleriyle İlgili Yanlış Kullanımlar başlığı altında değerlendirilen oyuncuların ardı arkaSI KESİLMİYOR 
(Yaman ve Erdoğan 2007: 244) verisine bakılacak olursa, aslında yazarın, hızlı yazmak kaygısıyla, arka
SI sözcüğünde klavyede a tuşu ile beraber büyük harf yazmayı sağlayan KİLİTICAPS LOCK tuşuna bas
tığı ve sözcüğün geri kalan bölümüyle diğer sözcüğü yazarken de bunu değiştirınediği anlaşılmaktadır. 
Aynı yazıda Birleşik Yazılması Gereken Ekierin Kelime Kökünden Ayrı Yazılması başlığı altında değer
lendirilen neden dır anlamadım ve tahmin terinizi bekliyorum ben örneklerini (Yaman ve Erdoğan 2007: 
244) de SPACE (BOŞLUK) tuşu ile n tuşunun yakınlığıyla ilişkilendirınek gerekir. Buna benzer örnekle
rin sayısı çoktur ve bu yaniışı klavyenin ergonomisine bağlamak mümkündür. Şunu da söylernek gerekir 
ki, yeni dilde büyük harfkullanmak bazı şartlara bağlıdır ve tamamen büyük harfi e yazı yazmanın bağır
makyerine geçtiği ve hoş karşılanmadığı dayeni dili kullananların bildiği bir kuraldır 10

• Ayrıca bazı web 
sitelerinin ve cep t~lefonlarının alt yapı sistemleri Türkçe karakteriere göre düzenlenmediği, hatta bazı 
bilgisayarların işletim sistemleri ve klavyeleri Türkçe olmadığı için dilimizin yazısına mahsus işaretie
rin yazılmadığına şahit olunmaktadır. Bu durumun internet için genel bir sorun olduğu bilinmektedir ki, 
alan adları İngilizcenin harf sistemine göre düzenlenmiştir. Bazı web siteleri de karakter seti olarak Türk
çeye uygun değildir. Bu yüzden sitede yazılan yazılarda ya Türkçe karakterler görünmemekte, ya kul
lanılamamakta ya da değişik karakterler halinde görünmektedir. Bu durumda karakterler, onların yerine 
aynı sesi verdiği düşünülen işaretlerle, örneğin ş yerine sh yazmak gibi, karşılanmaya çalışılmaktadır11 • 

Kısaltınaların özellikle cep telefonu mesajlarında bilinçli olarak kullanıldığı malurndur. Bu, büyük oran
da maddi kaygı ile ilişkilidir. Çünkü kısa mesaj servisleri 160 karaktere izin vermektedir ve bu sayının 
üzerinde karakter yazımı ikinci bir ücretlendirmeye tabi tutulmaktadır12 • Ayrıca, telefona göre, esas alı
nan karakter setinin dışında bir işaretin kullanımı, örneğin ı, mesajı ikiye bölmektedir ve ücret yine iki 
katına çıkmaktadır. Hal böyle olunca, dildeki az çaba kanunu gibi, mümkün olduğunca az karakter kul
lanarak mümkün olduğunca fazla şey ifade etme gayretine girilmektedir ki, gnctrkcll örneği, hem bu 
eğilimi hem de tarifenin hesaplı olduğunu vurgulayan bir sloganimarka gibi görünmektedir. Büyük 
oranda maddf kaygı, kısmen de zamanı iyi kullanma te/aşı, üzerine bina edilen bu anlaşma sistemi, 160 
karakterle çok şey ifade edilebileceğinin örneklerini de vermektedir. Özellikle özel günlerdeki tebrik 
mesajları, hal hatır sorına, sevgiliye mesajlar vs. için şablonlar sunan web siteleri bile vardır ki, bunun 
folklorik bir malzeme olduğu artık dile getirilmektedir (Boyraz 2010: 121-132). 

Az çaba kanunu doğrultusunda kısaltınalar yapan, noktalama işaretlerini önemserney en yeni dil, düşün
ce ve duyguyu vurgulamak için başka bir yol kullanır: Gülen yüz13

• Klavyedeki tuşları kullanarak duy
guları aktarmaya yarayan bu işaret sisteminin, kullanıldığı yerde, yazıyla anlatabildiğinizden daha kuv
vetli olarak duyguları yansıtabildiği düşünülmektedir. 1982 yıhnda iki nokta, bir tire ve yay ayraç : -) 
ile başlayan 14 ve gittikçe daha fazla duyguyu gösterebilen bu sistem, bugün gayri resmi elektronik yazış
malarda vazgeçilmez bir unsur olmuştur. 

10 Burada Türkçeyi çok iyi kullandığı bilinen Attila İlhan'ın, (tabii, bilinçli olarak) şiirlerinde noktalama işaretlerini ve büyük harfkullanma
dığını hatırlamak gerekir. 

ll Özenti olduğu bellilcullanımlar haliyle bu durumu yansıtmamaktadır. 
12 Karakter ifadesi, harfleri, rakamları, noktalama işaretlerini ve diğer özel işaretleri kapsamaktadır. Ayrıca, sözcükler arasında bırakılan boş

luk da bir karakter sayılır. 
13 Emotion,emoticon, smiley, smiley face 
14 İlk olarak Scott E. Falılınan kullanmıştır (Fahlman E.T. 05.09.2011) 
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Gülen yüzün kullanıldığı ilk mesaj 

Tablo 1. Gülenyüz listesi 

Kod Gülen yüz 

:) veya:-) veya=) Mutlu 

:(veya:-( veya=( Üzgün 

:P veya :-P veya :p veya =P Dil çıkarma 

:D Sırıtma 

:O veya :-0 veya :-o Ş aş ırma 

;) veya;-) Gözkırpma 

8) veya 8-) veya B) veyaB-) Gözlük 

8-l veya 81 veya Bl Güneş gözlüğü 

:3 cute/cat-like Sevimli 1 kedi gibi 

>:(veya>:-( So m urtkan 

:/veya:-/ veya:\ veya:-\ Emin değil 

:'( Ağlama 

3:) Şeytan 

0:) Melek 

:-*veya:* Öpücük 

1\ 1\ Kiki -

- - Ş aşı -

O.oveyao.O Kafası karışmış 

>:0 veya >:-0 veya >:o veya >:-o Kızgın 

<3 Kalp 

:v Pacman 

Resim 

@ 

W\1 
@ 

~ 

~ 

il 
Gl 

@ 

@ 

® 

ll 
@ 

~ 
@ 

t;j) 

~ 

" ~ 
Bu işaret sistemi ile bir bakıma, sözlü dildekijest ve mimiklerin karşılandığı düşünülmektedir. Kullanı
cıların çok kısa sürede alıştığı bu işaret sistemi, yeni dilin sözlü dile yaklaştığı yerlerden biri olarak gö
rülebilir ki, 34 tuşla yazılan Anlatlığına gerçekten çok üzüldüm. cümlesi, bu sistem sayesinde 3 tuşa ba
sılarak, tasarrufla birlikte, ifade edilebilmektedir. Ayrıca işin içine görüntürrün de girmesi ile vurgu daha 
da kuvvetli olabilmektedir: Evet, tamam demek yerine başımızı yukarı aşağı saHamak gibi. 
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Yanlışlardan bir diğeri, günlük konuşma diline ait unsurların kullanılması olarak düşünülmektedir (Ya
man ve Erdoğan 2007: 244): lan olum senin işin yokmu; nbr lan; ne oldu loo; eee hayat nasıl gidio cnm 
gibi örnekler verilerek yanlışlığı dile getirilen hususun, yeni dilin yazılı dil penceresinden görülmesin
den kaynaklandığı anlaşılmaktadır: Samirniyet derecesinin yüksek olduğu belli iki kişi arasında geçen 
bir konuşmanın bundan daha farklı bir dille söylenınesi de beklenemezdi. Şunu da belirtmek gerekir 
ki, günlük konuşma dili, edebi eserlerimizde -yazılı dilde- kendisine sıkça yer bulmaktadır. Son olarak, 
Hayırrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr; heeeeeeeeeeyyyyyyyyy; neeeeeeeeeeee gibi, vurguyu belirtmek üzere belirli 

1 

harflerin tekrarlanarak yazılmasının (Yaman ve Erdoğan 2007: 244) da bir yanlışlık şeklinde değerlen-
dirilmesinden ziyade, başlığında belirtildiği gibi, vurguyu belirtmek üzere kullanıldığını görmek, kulla
nıcının bunu samimi bir ortamda bulunduğunu bilerek yaptığını kabul etmek gerektiğini düşünüyoruz. 

9. Tespitler, Sonuç ve Düşünceler 

Yukarıda belirtmeye çalıştığımız durumlar dikkate alındığında, şu hususlar göze çarpmaktadır: 

1. Yeni iletişim dili, ne sözlü ne yazılı dildir. Ancak her ikisine ait unsurları barındırmaktadır. 

2. Dolayısıyla, ne sözlü ne de yazılı dil olan bu yeni dili, onların kuralları çerçevesinde değerlendirme
yi, tekrar gözden geçirilmesi gereken bir husus olarak görüyoruz. 

3. Bu yeni dil, hız ve zaman üzerine kurulmuş bir yapıda geliştiğinden günümüzde eskisiyle kıyaslana
mayacak kadar çok bilgi ve haber akışı vardır. Hız ve zamanın günümüzde çok değerli oluşu, sözlü 
ve yazılı dil temelli yeni dile ait bazı tarzlar ve kuralların oluşmasını sağlamıştır. 

4. Bunlar, büyük oranda az çaba ve tasarrufa yöneliktir. Az çaba ile aniatılmak istenen, tıpkı konuşma
da jest ve mimikleri, yazıda da stenografıyi kullanmamız gibi, sözcükleri anlamlarını kaybettirme
den eksik yazmak, kısaltınalar kullanmak, cümleler yerine tek bir işaret kullanmak, yazıda resim kul
lanmak şeklinde sıralanabilecek bir takım hususları göstermektedir. Böylece ergonomisi kaleme göre 
daha elverişsiz olan klavye başında harcanacak güç miktarı azaltılmaktadır. Tasarruf ise, yukarıdaki
ni de kapsamakla beraber, zaman ve parayı da içermektedir. Bu yeni dilin kullanıldığı ortam paralı
dır ve tasarrufa gidebilmek için bazı pratikler geliştirilmiştir. Sözcüklerde bazı harflerin yazılmama
sı, özellikle cep telefonu mesajlarında büyük oranda, paradan tasarruf için yapılmaktadır. Bununla 
beraber, kişilerin birbirlerine daha çabuk erişebilmesini sağlamaktadır. 

5. Başka kaynakları da kullanınakla beraber, yazımızı oluşturmak için değerlendirdiğİrniz yaklaşık dört 
bin yazı içinde, buradayım yerine bradayım gibi, yanlış yazımların ve kısa/tmaların aniaşılmadığını 
ya da işaretierin çözülemediğini belirten bir ifadeye rastlanmamıştır. Bu bakımdan yeni dil ile ileti
şimde bir aksama olmadığı söylenebilir ki, dil, asli görevini yerine getirmiş görünmektedir. 

6. Yanlış kullanıldığı ya da Türkçeyi bozduğu ifade edilen yazıların, kısaltmaların, işaretierin ve benzer
lerinin kullanım sahasının neredeyse tamamı kişisel kullanım sahalarıdır. Bu ortamlarda da kişiler, 
sözlü dilin gereklerini yerine getirmektedirler. Verici ve alıcı arasındaki iletişim, herhangi bir engele 
takılmaksızın gerçekleşmektedir. 

7. Resmf ve gayri resmf kurum, kuruluş, örgüt vb.nin web sitelerinde yanlış kullanıldığı ya da Türkçeyi 
bozduğu ifade edilen yazılara, kısaltmalara, işaretiere ve benzerlerine rastlanmamıştır. Sözlü ve yazılı 
dilde, dilin doğru kullanımında öncü rolü yazarlar, şairler, devlet adamları, köşe yazarları vb. oynamak
tadır. İlgili sitelerde bahsedilenyanlış/ıkların görülmüyor olması da buna eşdeğer olarak düşünülebilir. 

8. Kişisel kullanımda yapılan yanlışlıkların dili bozabileceğini, hatta internet ve cep telefonları ile bu
nun başarılabileceğini düşünmüyoruz. 

9. Klavye kullanımından kaynaklanan hataların Türkçenin doğru kullanılmaması veya Türkçeye zarar 
vermesi hususlarıyla bağdaştırılmasını doğru bulmuyoruz. Klavyeler kalem gibi kullanılamamakta
dır. Ayrıca genellikle on parmak kullanamadığımız klavyelerin çok büyük bir kısmı da Türkçenin ya
pısına uygun olmayan Q (QWERTY) klavyelerden oluşmaktadır. Bunun yanı sıra kişilerin parmak-
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ları kalın olduğu için dilimizi bozmakla suçlanmasına kimsenin gönlünün razı olacağını düşünmü
yoruz. Bu eğer bir sorun olarak görülüyorsa, kişisel kullanımdan değil, F klavyenin yaygınlaş(tırıl) 
mamasından kaynaklanıyor olmalıdır. 

1 O. Yeni dilde kullanılan kısaltmaların, kaynağı sözlü ve yazılı dil olduğu sürece dilimize zarar verdiği 
düşüncesini taşımıyoruz. Tabii, özenti ile özellikle İngilizceden devşirilen ve kullanım sahası oluştu
rulmaya çalışılan kısaltınalar ifademizin dışında kalmaktadır. 

ll. Kullanıcıların büyük bir kısmı yanlışlıkları,jarklı olma, kendisini farklı tanıtma gayreti ile yapmak
tadır. Sözcüklerin bazı harflerinin büyük bazılarının küçük yazılması, yeni dil göze de hitap ettiği 
için, bununla ilişkilidir. 

Şairlerin bilimsel makale diliyle şiir yazması, oto doğrultına esnafının müşterisine sorunu şiir dili ile an
latması beklenemez. Ancak her ikisi de amacını Türkçe ile gerçekleştirecek yolu bulmaktadır. Bu yüz
den, her ne olursa olsun, iletişim gerçekleşmektedir ve bu Türkçe ile olmaktadır. Dolayısıyla, önümüz
deki yıllarda daha da yaygınlaşacak olan yeni dilin kendi kuralları çerçevesinde değerlendirilmesi ge
rektiğini, daha çok diyaloglarda kullanılan kısaltmaların, eksik yazıldığı için dili bozduğu söylenen söz
cüklerin, Türkçe gibi binlerce yıldır yapısını çok sağlam bir şekilde devam ettiren bir dili bozmaya gü
cünün yetmeyeceğini düşünüyoruz. 

Teşekkürlerimi sunuyorum. :-) 
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