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ÖNSÖZ 

 

20-21 Nisan 2017 tarihlerinde Mersin Üniversitesi Dilbilim Topluluğu ve İngiliz 

Dili ve Edebiyatı Bölümünün ev sahipliği yaptığı 11. Dilbilim Öğrenci Konferansına 95 

özet gönderilmiştir. Bunlardan 56 tanesi bildiri, 12 tanesi poster olarak sunulmuştur. 11. 

Dilbilim Öğrenci Konferansına yaklaşık 300 öğrenciyle birçok üniversiteden oldukça 

yoğun bir katılım sağlanmıştır. Konferansta davetli konuşmacılar Arş. Gör. Dr. İpek Pınar 

UZUN “Dilbilimin Beyin Araştırmalarına Katkısı” başlıklı konuşmalarını ve Arş. Gör. 

Dr. Bahtiyar MAKAROĞLU “İşaret Dili Sözlüklerine Yöntembilimsel Bakış” başlıklı 

konuşmalarını sunmuşlardır. Öğrencilerin sunduğu bildiriler, kuramsal ve uygulamalı 

dilbilim alanlarında çok çeşitli ve zengin içerikli bilimsel çalışmalardır. Öğrencilerin 

bilimsel paylaşımda bulunduğu verimli bir konferans olmuştur. 

Dilbilim Öğrenci Konferansı, Türkiye’de Dilbilim alanında çalışmakta olan 

öğrencileri bir araya getirmeyi hedeflemekte ve öğrencilerin tartışabileceği görüş 

alışverişi yapabileceği bilimsel ortamlar yaratmaktadır. İlki 2007 yılında yapılan Dilbilim 

Öğrenci Konferansının ilk 9’u Hacettepe Üniversitesinde; 10. Dilbilim Öğrenci 

Konferansı Dokuz Eylül Üniversitesinde Hocalarının ve öğrencilerinin katkılarıyla 

gerçekleşmiştir. Her bir konferansta üzerine bir şeyler koyarak geliştirmeyi ve 

gelenekselleştirmeyi hedeflediğimiz Dilbilim Öğrenci Konferansında, ilk defa 11. 

Dilbilim Öğrenci Konferansında sunulan bildirilerin kitabı yayımlanmaktadır. “11. 

Dilbilim Öğrenci Konferansı Bildiri Kitabı”nda, konferansta sunulan çalışmalar 

arasından, hakemlerce belirlenen ve son tarihe kadar Yayın Kuruluna iletilen 7 çalışmanın 

tam metni bulunmaktadır. Öğrenci Konferansı Bildiri kitabı dizisinin ilki olacak bu 

kitapta bundan sonraki konferanslarda sunulan bildirileri yayımlatmak isteyen ve buna 

vakit ayıran öğrencilerin çoğalmasını dileriz. 

Bu kitabın ortaya çıkmasını sağlayan ve bildirileriyle katkı veren başta değerli 

öğrencilerimize; konferans süresince bildiri özetlerinin ve bildiri kitabında basılması için 

tam metinlerin değerlendirilmesinde bizlere destek veren hakemlerimize; bildiri kitabının 

basımını gerçekleştirirken her aşamasında desteklerini esirgemeyen yayın kurulumuza; 

Dilbilim Derneği Yayınlarına; konferans süresince özveriyle bize katkı sağlayan Mersin 

Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü hocalarımıza ve konferansta yer alan canla 

başla görev alan Mersin Üniversitesi Dilbilim Topluluğu öğrencilerine teşekkürlerimizi 

sunarız.  

Dilbilim Öğrenci Konferanslarının her geçen yıl niteliğinin daha da artarak 

gelenekselleşmesini dileriz.       

 

Nisan 2018, Mersin 

Düzenleme Kurulu 
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The Scope of Wh- Phrases in Turkish 
   

Müge Gedik 
Boğaziçi University 

muge.gedik1@boun.edu.tr 

  

 

1. Introduction 

The questions that the current study analyzes are what the structural trigger of 

wh- questions is in languages like Turkish where there is no difference between 

the structures of a statement including a wh- word without a question 

interpretation and a wh- question; and what the reasons behind the asymmetry of 

scopal relations of the wh- phrases within subordinate clauses are. I argue that the 

null operator analysis accounts for the behavior of wh- constructions in Turkish, 

rather than movement at LF or others; therefore, I mainly focus on how it 

accounts for Turkish root questions and what kind of constraints they display 

regarding the question interpretation in the language.  

 In section 2, I introduce the wh- constructions and previous analyses on 

how these structures are interpreted as root questions. In section 3, I focus on 

Turkish wh- structures in the light of the relevant literature. In this section we 

will see that complex structures, the inherently focused feature of the wh- phrases 

and the occurrence of the operator yalnızca ‘only’ display some important 

implications on the nature of questions in the language. I introduce my proposal 

in section 4 basing on the properties of the aspects investigated in section 3. And, 

in section 5 is the conclusion.  

 

2. Wh- Questions  

In languages like English, wh- questions are constructed via overt movement of 

the wh- element sentence initially.  

 

(1) [CPWhati [TPdid you [VPsee ti]]] 

 

We see in (1) that the single wh- element is merged in the complement 

position of the verb see and has moved sentence initially for question 

interpretation.  
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Another group of languages, like Japanese, Chinese and Turkish, allow 

the wh- phrases to remain in situ.  

 

 

 

   

  

 

 

     

    

 

 

The literature on how such structures are interpreted as questions focuses 

on different aspects. Huang (1982) and Lasnik and Saito (1984) claim that there 

is covert movement of the wh- phrase that takes place at LF. Cheng & Rooryck 

(2000) propose that there is a Q-feature that needs to be checked for question 

interpretation. This is done via two types of morphemes depending on the 

language: either via a Q-morpheme, e.g. Chinese, or via an intonation morpheme, 

e.g. French. Besides, Watanabe (1992) argues that there is a null operator which 

moves overtly at PF for the interpretation of the wh- element, which assumes that 

wh- overt movement occurs in all languages. Aoun and Li (1993) propose that 

the wh- phrase is coindexed with the Qu- operator which is in the Spec, CP to 

scope over the matrix predicate and to form an antecedent for the wh- phrase. 

 

3. Turkish wh-in-situ 

Arslan (1999) studies the Turkish wh- constructions and claims that there are 

structures that can be explained by the covert movement analysis; however, this 

analysis fails to capture the behaviour of wh- elements that cannot be extracted 

out of their clauses when in an adjunct phrase, namely sentential subjects and 

postpositional phrases, which Özsoy (1996) explains via feature percolation. 

Arslan also investigates the scopal relations of the operator yalnızca ‘only’ and 

observes that Turkish obeys Tancredi’s (1990) Principle of Lexical Association. 

Arslan (1999), therefore, concludes that, following Aoun and Li (1993), all kinds 

of wh- structures are explained by a non-movement analysis where a Qu- operator 

in spec, CP is coindexed with, thus binds the wh- phrase. 

 

(4)a.[CP2[CP1Qui[IP1sen-in  nei   al-dığ-ın]]-ı         merak ed-iyor]] 

                     you-GEN what   buy-NOM-3SGPOSS-ACC wonderaux-IMPRF 

     ‘He wonders what you bought.’ 

(3) a. Taroo-wa nani-o   katta   no? (Japanese) 

        Taro-TOP what-ACC bought Q 

‘What did John buy?’ 

b. Hufei mai-le   shenme?  (Mandarin Chinese) 

Hufei   buy-PERF  what  

‘What did Hufei buy?’ 

c. Ayşe ne   al-dı?  (Turkish) 

Ayşe   what buy-PST  

‘What did Ayşe buy?’ 
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b. [CP2 Qui[CP1[IP1 sen-in   nei     al-dığ-ın]]-ı      san-ıyor?]] 

       you-GEN  what buy-NOM-3SGPOSS-ACC think-IMPRF 

‘What does he think you bought?’ 

 The data in (4), from Arslan (1999:55, 4), reveal the Qu- operator indexing 

analysis. In (4a), the Qu- operator is in spec, CP1 - which is the embedded clause- 

hence, indirect question interpretation. In (4b), the Qu- operator is in the specifier 

position of the matrix CP and the structure is interpreted as a question since the 

operator can scope over the matrix predicate. 

 On the other hand, İşsever (2009) proposes, following Watanabe (1992), 

an overt movement analysis of a null wh- operator in Turkish and claims that 

there is also a focus-driven movement of a focus-accented wh-phrase to the lower 

Spec, FocP. Watanabe (2001) discusses, comparing her claim to Aoun and Li 

(1993)’s, the question on the operator analysis for wh-in-situ as to whether there 

is overt movement and argues that Japanese and Chinese behave differently. 

Thus, I will not discuss further if the operator is merged with the wh- element and 

has to move later in the derivation, or it is base generated in the spec, CP and 

moves higher if required. However, of all the different views in the relevant 

literature, a null operator analysis accounts for the wh-in-situ in Turkish 

thoroughly. 

 

3.1. Complex wh- Constructions 

Complex wh- constructions in Turkish show asymmetry between adjunct and 

argument wh- phrases in sentential subjects, complex NPs and adjunct islands 

(Arslan 1999). There is a further distinction in addition to this in terms of the 

types of embedded clauses. Erguvanlı-Taylan (1993) and Göksel & Kerslake 

(2005) classify Turkish embedded clauses as finite and non-finite subordinate 

clauses. These embedded clauses behave differently in wh- constructions. 

Consider the data in (5): 

 

(5)  a. [pro [Ayşe ne-yi           anlat-acak] bil-m-iyor-lar 

                    Ayşe what-ACC   tell-FUTURE know-NEG-IMPRF-3PL 

‘They don’t know what Ayşe will tell.’ 

‘*What do they not know Ayşe will tell?’ 

b. [pro [Ayşe-nin  ne-yi    anlat-acağ-ın]-ı         bil-m-iyor-lar 

   Ayşe-GEN what-ACC tell-NOM-POSS-ACC know-NEG-IMPRF-3PL 

 

 In (5a) there is only one reading available which is a declarative sentence 
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with an indirect question interpretation. Thus, the wh-phrase in the embedded CP 

cannot scope over the matrix predicate. However, in (5b), the structure is 

ambiguous in that it can either be interpreted as a question or as an indirect 

question. Another example with a different matrix verb is given below:  

(6) a. [pro [Ben  hangi kitab-ı       getir-di-m] gör-me-di-⦰ 

                     I  which book-ACC  bring-PST-1SG see-NEG-PST-3SG 

‘He didn’t see which book I brought’ 

‘*Which book did he not see the fact that I brought?’ 

 

b. [pro [Ben-im hangi kitab-ı getir-diğ-im]-i gör-me-di-⦰ 

                 I-GEN       which book-ACC  bring-PST-1SG-ACC see-NEG-PAST-3SG 

 

 The interpretations are parallel to that of examples in (5). Example (6a) is 

not ambiguous, and (6b) is. We observe that the finite embedded clauses do not 

allow the question interpretation, hence another asymmetry beside the argument 

and adjunct one. The finite embedded clauses bear the regular morphology of a 

matrix predicate, with the tense and agreement markers. The non-finite 

subordinate clauses, on the other hand, have nominalizer suffixes, which, 

according to Göksel & Kerslake (2005:352), allow them to obtain “a much more 

recognizably nominal structure.”  

 

3.2. Intonation 

Cheng & Rooryck (2000) claim that the intonation morpheme merged at C allows 

the wh-in-situ constructions in languages such as French. Intonation also plays 

an important role in Turkish root questions. Consider the data below: 

 

(7) [Ayşe-nin  nereye git-tiğ-in]-i duy-du-n 

       Ayşe-GEN   where go-NOM-POSS-ACC hear-PST-2SG 

‘You have heard where Ayşe has gone.’ / 

‘Where have you heard that Ayşe has gone?’ 

 

 The structure in (7) is ambiguous, it can be perceived as a statement or as 

a question. The ambiguity is based on the absence or presence of the question 

intonation. Göksel, Kelepir & Ülker-Tarhan (2008) investigate this phenomenon 

in Turkish wh- constructions. In the experiment they hold, the informants listen 

to the beginning of some structures and decide, by focusing on the intonation only 
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since the utterances are cut off before the wh- phrase, if any, if what they heard 

was a statement or a question. 62% percent of the clauses were guessed correctly. 

However, there are other clause types other than questions with a similar 

intonation. Hence, they conclude that intonation by itself is not a clause typer but 

intonation and morphological elements are independent of each other and they 

co-occur in a question structure.    

 

3.3. Scope 

Arslan (1999), following Aoun and Li (1993), investigate the usage of the 

oparator yalnızca ‘only’ with wh- elements, and claims that these structures can 

only be accounted for by a non-raising analysis. 

 

(11) Herkes yalnızca   biri tarafından rahatsız ed-il-iyor. 

everyone

   

only           someone   by discontented make-

PASS-PROG 

 'Everyone is disturbed only by someone.' 

 

 In this structure biri ‘someone’ cannot take wider scope moving over the 

operator yalnızca ‘only’, since the structure would violate PLA (i.e. an operator 

like only must be associated with a lexical constituent in its  c-command domain). 

Aygen (2007), investigating the wh- constructions, also proposes that some 

elements can block the question operator movement. The operator yalnızca ‘only’ 

is one of them. Consider (12): 

 

(12) a. Hangi enstrüman-ı yalnızca Ali çal-abil-iyor? 

         Which instrument-ACC only Ali play-MODAL-IMPRF 

‘Which instrument can only Ali play?’       

b. *Yalnızca Ali hangi enstrümanı çalabiliyor? 

 

 When we contrast the two structures in (12), we observe that the occurrence 

of yalnızca ‘only’ between the wh- element and the spec, CP leads in 

ungrammaticality since it blocks the interaction of the null question operator and 

the wh- element. The structure is saved only when the wh- element is moved to 

an area where it precedes the operator ‘only’. 
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4. Proposal 

I assume Turkish has a phonologically null question operator, which is either 

merged with or separately from the wh- element to occupy the Spec of the target 

CP. Building on this analysis, I propose that there are constraints of the movement 

of the question operator depending on the semantics of the matrix verbs.  

 Previous research has revealed that the language displays some 

asymmetries between arguments and adjuncts, and I argue finite and non-finite 

subordinate clauses contrast, as well. Recall the example (5) repeated below: 

 

(5)  a. [pro [Ayşe ne-yi           anlat-acak] bil-m-iyor-lar 

                    Ayşe what-ACC   tell-FUTURE know-NEG-IMPRF-3PL 

‘They don’t know what Ayşe will tell.’ 

‘*What do they not know Ayşe will tell?’ 

 

b.[(opi) [pro[(opi)[ [Ayşe-nin  ne-yi    anlat-acağ-ın]-ı         

  Ayşe-GEN what-ACC tell-NOM-POSS-ACC 

bil-m-iyor-lar 

know-NEG-IMPRF-3PL 

 

 The bare subordinate NP in (5a) allows the wh- element to scope over the 

predicate in its own domain. Thus, the operator can only occur in the Spec of 

embedded CP. In this structure, the embedded verb is in the form of a matrix verb. 

The clause seems complete with its identical structure to a full sentence. 

Therefore, the operator does not move higher in the derivation. The subordinator 

suffix, however, in (5b) completely changes the clause into a nominal that the 

clause is even inflected with accusative case morpheme, which is default for 

definite direct objects. The nominalization process indicates that the sentence is 

to continue with another verb, thus its presence unlocks a further movement of 

the question operator, it can occur in the Specifiers of both embedded and matrix 

CPs. The property observed in (5a) that disallows the question interpretation is 

available with verbs which have a perception or cognition flavor in their 

semantics.  

(13) a. Anne-si  ne zaman gel-di unut-tu-m. 

Mother-POSS when come-PST forget- PST-1SG 

‘I forgot when his/her mother came.’ 
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b. Bu sınav-

dan 

nasıl yüksek al-ma-yı başar-dı      

    This  exam-
ABL 

how high      get-NOM-ACC succeed-PST    

anla-dı-m.     

understand- PST-1SG    

‘I descried how he got a high grade in the exam.’ 

 

 (13) exemplifies that when the embedded clause of a perception verb is not  

morphologically marked (i.e. bare subordinate NP), the wh- phrase in the 

subordinate clause cannot scope over the matrix predicate; therefore, root 

question structure is not possible with these complex constructions. 

 In Turkish, bare subordinate NPs are not as common as the ones with 

subordinator suffixes. Such constructions are limited to verbs of cognition and 

perception, in addition to de-. Among all other verbs, the verb de- should be 

treated separately since it behaves differently due to its very semantics. It is used 

“in representations of direct speech, where the speaker claims to present the exact 

words spoken in another context by himself/herself or someone else” (Göksel & 

Kerslake 2005:352): 

 

(14) Ayşe neyi anlatacak dedin 

      ‘What did you say Ayşe would tell?’ 

      ‘You said what Ayşe would tell.’ 

 

Both interpretations are available for the structure above, that is, the 

structure is either a statement or a root question. On the other hand, typically, the 

verb is also used to expressed thoughts: 

 

(15) [Tören bir saat sürer] diyelim. 

        ‘Let’s suppose [the ceremony will last an hour]’  

(Göksel & Kerslake 2005:353) 

However, when the embedded CP contains a wh- element, the expression 

of thought interpretation is out, the only reading is the quotation one: 

 

(16) [Tören kaç saat sürer] diyelim 

        ‘How long should we say the ceremony lasts?’ 

        ‘Let’s tell them how long the ceremony lasts’ 
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Thus, the case of de- occurring with a wh- element is regarded as a direct 

quotation and not as an expression of thought, hence no flavor of perception, at 

all. This supports that it is the semantics of the verb which allows the wh- operator 

to scope over both embedded and matrix predicates when the embedded clause is 

not marked with a nominalizer.  

An important point that needs to be mentioned here is that not all wh- 

phrases that are embedded in structures whose matrix predicates are verbs of 

perception or cognition behave similarly in terms of scope.  

 

(17) a. Ayşe  kim gel-di bil-iyor. 

           Ayşe  who come-PST know-IMPRF 

           ‘Ayşe knows who has come.’ 

b.        Ayşe  kim gel-di bil-iyor? 

           Ayşe  who come-PST think-IMPRF 

           ‘Who does Ayşe guess (think) has come?’ 

 

 In (17) we see that the verb bil- has two different meanings: to know (17a) 

and to think (17b). When it is used as ‘to know’, the question interpretation is not 

available, as we have seen with other perception verbs above; however, the 

contrary is observed when it means ‘to think’.  (17b) does not allow the statement 

reading. It is possible to change the matrix verb with san- and observe the same 

properties. 

(18) Ayşe  kim gel-di san-ıyor. 

           Ayşe  who come-PST think-IMPRF 

 

‘Who does Ayşe think has come?’ 

‘*Ayşe thinks who has come.’ 

Apparently, with san- ‘to think’, the only available structure, too, is the 

root question one and not the statement. In this type of a construction, the wh- 

word is obliged to scope over the matrix predicate. The fact that although san- ‘to 

think’ is a perception verb, it does not behave the same as bil- ‘to know’ is an 

evidence that raising predicates behave different than other predicates with 

respect to scopal relations of the wh- phrase even if it is merged in a subordinate 

CP. 
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(19) Adam kim-e kız-mış gibi görün-üyor? 

       Man who-DAT be mad-EV   like seem-IMPRF 

‘Who does the man seem to be mad at?’ 

‘*The man seems to be mad at who.’ 

 

 The claim above is obviously in the right track as the wh- element in the 

structure including another raising verb ‘seem’ has wider scope and crucially 

does not allow narrow scope to give the statement reading. 

 To sum up so far, bare subordinate clauses which are complements of 

cognition and perception verbs of the matrix clause create a constraint on the root 

question interpretation blocking the movement of the null operator. This is not 

true with other types of verbs, as we have seen with the verb de-. On the contrary, 

when a raising verb is the matrix predicate, the wh- element is forced to have the 

wider scope only, disallowing the narrow scope.  

 One final constraint is observed when the operator yalnızca ‘only’ ‘only’ 

occurs in the structure. The wh- element can interact with its null operator if and 

only if it precedes yalnızca ‘only’. Otherwise, the structure becomes 

ungrammatical, as we have seen in section 2.3. 

 

5. Conclusion 

In this paper, I reveal certain aspects of the Turkish wh- constructions. Building 

on the proposal that a phonologically null operator is at work for wh-in-situ in the 

language, the behavior of this operator within different structures is investigated. 

In Turkish, different types of embedded clauses show asymmetry in wh- 

constructions in that bare embedded clauses which are complements of verbs of 

perception and recognition disallow the question operator to move to the matrix 

Spec, CP. On the contrary, when the matrix predicate is a raising verb embedding 

a bare clause, the question operator cannot occur in the embedded Spec, CP. In 

addition, the operator yalnızca ‘only’ blocks the interaction of the wh- element 

and its operator. 

 

References 

Aoun, J & Y.A, Li. (1993a) Wh-Elements In-Situ: Syntax or LF?. LI 24-2, 199-238 

Arslan, C. (1999) Approaches to Wh-Structures in Turkish. Unpublished M.A. Thesis. Boğaziçi 

University. 

Aygen, G. (1999) Q-Particle in Turkish, Japanese and Sinhala. (in) Proceedings of the International 

Conference Havana: Cuba. 
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1. Giriş 

İkoniklik ya da görüntüsellikte (İng. iconicity) bir sözcüğün anlamı ile yapısı 

arasındaki ilişki nedensiz olmayıp fiziksel benzerliklere dayanmaktadır  (Lakoff 

& Turner 1989, Taub 2001). Örneğin, Türkçede ‘vız’ sözcüğü bir arının çıkardığı 

sesi birebir yansıtmaktadır. Metafor ise, iki kavram alanı arasındaki kavramsal 

ilişkileri ve eşlemeleri temel almaktadır (Lakoff & Johnson 1980). Örneğin, ‘yeni 

yıla yaklaşmak’ dilsel ifadesinde hedefteki soyut olan ZAMAN kavramı somut 

olan HAREKET kavramı çerçevesinde kavramsallaştırılmaktadır. Taub (2001)’a 

göre, konuşma dillerine göre sözvarlığının daha çok gösterimsel olduğu işaret 

dilinde, sözcüklerin hem gösterimsel hem de metaforik açıdan “Çift Eşleşme 

(İng. double-mapping) Varsayımı” ile incelenmesi gerekmektedir. Bu süreçte 

metaforik eşleşme, soyut kavramdan somut kavrama; gösterimsel eşleşme ise 

somut kavramdan dilbilimsel biçime doğrudur. Bu çalışmanın amacı, Kavramsal 

Metafor Kuramı (Lakoff & Johnson, 1980) açısından Türk İşaret Dili’ndeki 

(TİD) ZAMAN HAREKETTİR metafor yapısına ait dilsel metaforları, Çift 

Eşleme Varsayımı (Taub, 2001) kapsamında incelemek,  Türkçe ile 

benzerliklerini ve farklılıklarını dilbilimsel gözlem tekniğiyle ortaya koymaktır. 

Türk İşaret Dili Araştırma Projesi kapsamında 26 farklı ilden elde edilen 

derlemden rastgele seçilen 128.847 sözcüklük örneklemden oluşan çalışma 

kullanılarak belirlenen 10 farklı ZAMAN metaforu incelenmiştir.  Elde edilen ilk 

bulgular,  TİD ’de ZAMAN HAREKETTİR kavramsal metaforunun yaygın 

biçimde kullanıldığı, sadece sözlüksel biçimin aksine biçimbilimsel 

görünümlerde, biçimlenme süreçlerinin kavramsal metafora benzer yapılanma 

sergilediğini göstermektedir (Bkz. Dikyuva, Makaroğlu & Arık, 2015). TİD ile 

birlikte Spread The Sign sitesinden 26 farklı işaret dilinde ZAMAN 

HAREKETTİR kavramsal metaforun görünümleri incelenmiştir. 

Türkçede ZAMAN metaforlarının kavramlaştırılmasında HAREKET 

EDEN ZAMAN ve HAREKET EDEN DENEYİMCİ görünümleri bulunmasına 

karşın, TİD 'de deneyimci her zaman sabittir, hareket eden zamandır. Geçmişe 

yönelik sözcükler (ÖNCE, DÜN gibi) deneyimcinin arkasında yer almaktadır. 

Gelecek ise deneyimcinin önünde ve ileriye doğru hareket ile gösterilmektedir. 

Bunun yanı sıra, üç boyutlu iletişim kanalına (İng. modality) sahip olan TİD’ de 

zamanın sunumunda hiyerarşik bir derecelendirme bulunmakta ve ÖNCE ve 

mailto:yasmingucluturk@yahoo.co.uk
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DAHA^ÖNCE sözcüklerinin/işaretlerinin uzamda gerçekleştirdiği hareket, biçim-

sesbilimsel açıdan farklılaşmaktadır. 

 

2. Yöntem 

Türk İşaret Dili Araştırma Projesi kapsamında 26 farklı ilden elde edilen 

derlemden rastgele seçilen 128.847 sözcüklük örneklemden oluşan bu çalışmada, 

işaret dillerinde video açımlayıcısı (İng. annonator) işlevinde kullanılan ELAN 

programı kullanılarak ZAMAN HAREKETTİR kavramsal metaforu kapsamında 

belirlenen 10 farklı sözcük incelenmiştir: ÖNCE, SONRA, ŞİMDİ, ESKİ, GEÇMİŞ, 

GÜN, AY, YIL, HAFTA, GELECEK. Bu incelemelerin devamında Spread the Sign 

sitesinden 25 farklı işaret dillerinde ZAMAN HAREKETTİR kavramsal 

metaforunun görünümleri karşılaştırmalı gözlem tekniği ile incelenmiştir. 

 

3.  Bulgular ve Değerlendirme  

Spread the sign sitesinde (bkz. https://www.spreadthesign.com/tr/) bulunan 25 

farklı işaret dilleri ZAMAN HAREKETTİR kavramsal metaforu kapsamında 

belirlenen ve yöntemde bahsedilen 10 sözcüğün bu işaret dillerindeki 

görünümlerinin incelenmesi sonucunda aşağıdaki bulgular elde edilmiştir. (3.2-

3.7) 

 

3.1 TİD’ de Kavramsal Metafor Kullanım Sıklığı  

Türk İşaret Dili Araştırma Projesi kapsamında 26 farklı ilden elde edilen 

derlemden rastgele seçilen 128.847 sözcüklük örneklemden oluşan bu çalışmanın 

incelenmesi sonucunda, ŞİMDİ sözcüğü 754 ile ensık kullanılan sözcük 

olmuştur. 

Tablo 1. Belirlenen 10 sözcüğün Türk İşaret dilinde kullanım sıklığı 

 

 

3.2 İşaret Dillerindeki Geçmiş ve Gelecek Görünümü 

TİD, Avustralya İşaret Dili, İngiliz İşaret Dili, Bulgar İşaret Dili, Çek İşaret Dili, 

Estonya İşaret Dili, Alman İşaret Dili, Avusturya İşaret Dili, Litvanya İşaret Dili, 

Hırvatistan İşaret Dili, İtalyan İşaret Dili, Romanya İşaret Dili, Rusya İşaret Dili, 
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Ukrayna İşaret Dili, Fransız İşaret Dili, Japon İşaret Dili, İspanyol İşaret Dili, 

Polonya İşaret Dili, İsviçre İşaret Dili, Brezilya İşaret Dili, Portekiz İşaret Dili, 

Hint İşaret Dili, Amerikan İşaret Dili, Letonya İşaret Dili ve İzlanda İşaret 

Dili’nde kullanılan işaretler incelenip aralarındaki benzerlik ve farklılıklar ile 

örüntüler tespit edilmiştir. Bu tespitler sonucunda ZAMAN HAREKETTİR 

kavramsal metafor kullanımlarında gelecek kavramları deneyimcinin önünde yer 

almakta ve geçmişe ait kavramlar ise deneyimcinin arkasında yer aldığı ortaya 

konulmuştur.  

 

3.3 Uzamsal Dünya ve Dilbilimsel Dünya Varsayımı 

İşaret dilleri görsel ve hareketsel modaliteye sahip olduğundan dolayı zamana 

ilişkin gösterimler birebir uzamsal olarak ifade edildiğinden, karşıdaki birey de 

zamanı uzamsal bir biçimde algılamaktadır, bu olgu için uzamsal dünya (İng. 

Spatial World) terimi kullanılmıştır. Konuşma dillerinde ise sesli ve işitsel 

modaliteye sahip ve tek boyutlu olduklarından, zihinde sözcüksel olarak 

algılanmakta, bu olgu dilbilimsel dünya (İng. linguistic world) terimi ile ifade 

edilmiştir. 

 

3.4 ZAMAN HAREKETTİR Kavramsal Metaforun Görünümü 

ZAMAN HAREKETTİR kavramsal metaforunun iki görünümü bulunmaktadır: 

Birincisinde deneyimci sabit kalmakta zaman ise hareket etmekte; ikincisinde 

zaman sabit kalmakta deneyimci ise hareket etmektedir (Lakoff 1992). Buna 

karşın, işaret dilleri deneyimci merkezli dillerdir. Modalitesinden dolayı ise bütün 

olaylar ve anlatımlar işaretçinin etrafında gerçekleştiğinden zamana ilişkin 

kavramsal metaforlarda deneyimci ya da işaretçi her zaman sabittir, bunu işaret 

dillerinin incelenmesi sonucunda ortaya çıkan görünümlerde işaretçinin sabit 

olup “şimdi”yi gösterdiği ve zamanın işaretçiye göre ifade edildiği görülmektedir 

(bkz. 3.5-3.7).  

 

3.5 İşaret Dillerinde Zaman Dilimleme 

 

Şekil 1. TİD- ÖNCE  Şekil 2. TİD- ÖNCE kısa bir süre önce.  
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Şekil 3. TİD- ÖNCE, biraz daha  Şekil 4. TİD- ÖNCE, daha uzun süre önce. 

uzun süre önce  

 

3.6 İşaret Dillerinde Zaman Kavramının Hiyerarşik Sınıflandırması 

İşaret dillerindeki geçmişe dair hiyerarşik zaman dilimlemesi, işaret dillerindeki 

ÖNCE ve GEÇMİŞ sözcüklerinin incelenmesi sonucu ortaya konmuştur. 

GEÇMİŞ sözcüğü için işaret dillerinde hiyerarşik zaman dilimleme olanağının 

iki ana görünümü bulunmaktadır: Yavaş hareket (Şekil 5), parçalı hareket. 

TİD, İngiliz İşaret dili, Amerikan İşaret dili, İzlanda İşaret Dili, Polonya İşaret 

Dili ve Rus İşaret Dili, yavaş hareketlerle zamanda hiyerarşik görünümler 

sağlanmaktadır. Şekil 5’te TİD’ de görüldüğü gibi yavaş ve uzun hareketler 

zamanda daha eskiye işaret etmektedir (diğer diller için bkz. 

https://www.spreadthesign.com/tr/). Parçalı hareketler ise iki alt türe ayrılmıştır: 

tekrarlanmış hareket (Şekil 6) ve dairesel hareket (Şekil 7). Estonya İşaret dili, 

Çek İşaret dili, Avusturya İşaret Dili, Alman İşaret Dili, İtalyan İşaret Dili, 

Letonya İşaret Dili, Brezilya İşaret Dili, İspanyol İşaret Dili, Ukrayna İşaret 

Dilleri tekrarlanmış hareket kullanmakta; ne kadar çok tekrarlanırsa hareket o 

kadar daha önce olan bir zamana işaret etmekte. Fransız İşaret dili ve Litvanya 

İşaret dili zamanı dairesel hareketle göstermekte. 

Aynı şekilde SONRA ve GELECEK sözcükleri incelenmiş ve iki ana 

görünümü bulunmuştur: Hareket ve parçalı hareket. Hareket iki alt türe 

ayrılmaktadır: Yavaş hareket (Şekil 8) ve hareket+devinim (Şekil 9). 

Hareket+devinim’de, baskın kol öne doğru yavaş hareketle ilerletilirken, 

parmaklar geçen zamanın geçtiğini işaret ederek tek tek kapanmaktadır. Bu Japon 

İşaret dili ve Letonya İşaret dilinde görülmekte. Yavaş hareket: Fransız İşaret 

Dili, İzlanda İşaret Dili, İspanyol İşaret Dili, Polonya İşaret Dili, İsveç İşaret Dili. 

Parçalı hareketler iki alt türe ayrılmaktadır: Tekrarlanmış hareket (Şekil 10) ve 

dairesel hareket (Şekil 11). Tekrarlanmış hareket sınıflandırmasında TİD, 

Amerikan İşaret dili, İngiliz İşaret dili, Bulgar İşaret Dili, Çek İşaret Dili, Hırvat 

İşaret Dili, Hindistan İşaret Dili, Estonya İşaret Dili, Avusturya İşaret Dili, Alman 

İşaret Dili, İtalyan İşaret Dili, Litvanya İşaret Dili, Rus İşaret Dili, Ukrayna İşaret 

Dili bulunmaktadır. Dairesel hareket sınıflandırmasında ise Portekiz İşaret Dili 

bulunmaktadır. 



Türk İşaret Dilinde Zaman İlişkin Kavramsal Metaforlar 

15   

                      

Şekil 5. Yavaş hareket: TİD- GEÇMİŞ Şekil 6. Tekrarlanmış hareket: Estonya İşaret 

dili- GEÇMİŞ 

   

Şekil 7. Dairesel hareket: Fransız   Şekil 8. Yavaş hareket: Fransız İşaret Dili- 

İşaret Dili- GEÇMİŞ    GELECEK 

 

    

Şekil 9. Hareket+devinim:Japon İşaret  Şekil 10. Tekrarlanmış hareket: Amerikan  

Dili – GELECEK     İşaret Dili – GELECEK 
 

   

Şekil 11. Dairesel hareket: Portekiz   Şekil 12. İşaret anı, Brezilya İşaret Dili-  

İşaret Dili- GELECEK   ÖNCE 
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3.7 İşaret Dillerinde Zaman Çizgisi Sınıflandırması 

İşaret dillerinde zaman çizgisi farklı şekillerde gösterilmektedir. ŞİMDİ zaman 

kavramı ise işaret dillerinde zaman çizgisinin ortasında bulunmakta, zamanlar 

belirtilirken gelecek ve geçmiş zaman kavramları ŞİMDİ’ye göre 

konumlanmaktadır. İşaret dillerinde zaman çizgisi ya birebir gösterilmekte ya da 

deneyimcinin etrafında gösterilmektedir. ÖNCE için zaman çizgisinin üç farklı 

görünümü bulunmaktadır: İşaretçi/deneyimci, İşaret anı (Şekil 12) ve Zaman 

çizgisi (Şekil 13). İşaretçi görünümün altında deneyimci (Şekil 14) ve soyut 

işaretçi (Şekil 15) görünümleri bulunmaktadır.  Şekil 12’de görüldüğü gibi 

zaman çizgisi deneyimcinin etrafında gerçekleşmektedir. ŞİMDİ ise 

deneyimcinin işaret yaptığı andır ve ÖNCE bu andan önce gelmektedir. Bu tür 

görünümler Brezilyan İşaret Dili’nde bulunmaktadır. Şekil 13’te görüldüğü gibi 

işaretçi zaman çizgisinde bir noktayı kesmektedir. Bu nokta ŞİMDİ’ye işaret 

etmektedir ve o noktadan önce gelen zaman ise ÖNCE’dir. Bu görünüm, Çek 

İşaret Dili, İspanyol İşaret Dili, İngiliz İşaret Dili, Fransız İşaret Dili gibi işaret 

dillerinde bulunmaktadır. Şekil 14’te deneyimcinin kendisi ŞİMDİ’ye işaret 

etmekte ve deneyimcinin arkasında geçmiş zaman bulunmaktadır. Bu 

görünümler TİD, Amerikan İşaret Dili, Avustralya İşaret Dili, Fransız İşaret Dili 

(Bu dilde iki kullanım görülmekte), İspanyol İşaret Dili (Bu dilde iki kullanım 

görülmekte) gibi dillerde görülmektedir. Şekil 15’te deneyimci, işaretçiyi -yani 

kendisini- parmaklarıyla simgeler ve kendisinden önce bulunan alan ÖNCE’ye 

işaret eder.  Bu görünüm İngiliz İşaret dilinde bulunmaktadır. 

SONRA için zaman çizgisinin üç görünümü bulunmaktadır: Deneyimci 

(Şekil 16), işaret anı (Şekil 17) ve zaman çizgisi (Şekil 18). İngiliz İşaret Dili, 

Portekiz İşaret Dili, İspanyol İşaret Dili’nde deneyimci görünümler 

sergilenmektedir. Japon İşaret Dili ve Amerikan İşaret Dili, işaret anı 

görünümleri sergilemektedir. TİD, İtalyan İşaret Dili, Çek İşaret Dili ve diğer 

diller de zaman çizgisi işaret görünümleri sergilemektedir. 

 

           

Şekil 13. Zaman çizgisi, İngiliz İşaret  Şekil 14. Deneyimci, TİD- ÖNCE 
Dili- ÖNCE  
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Şekil 15. Soyut İşaret, Hindistan  Şekil 16. Deneyimci, İngiliz İşaret  

İşaret Dili- ÖNCE   Dili- SONRA 

 

   

Şekil 17. İşaret anı, Amerikan  Şekil 18. Zaman çizgisi, TİD- SONRA 

İşaret Dili- SONRA 

 

 

4.  Sonuç 

Türk İşaret Dili’nde ZAMAN HAREKETTİR kavramsal metaforu kapsamında 

bulunan ve belirlenmiş olan 10 sözcüğün kullanım sıklığına bakıldığında, ŞİMDİ 

sözcüğü TİD’ de en çok kullanılan sözcük olarak görülmektedir. 128.847 

sözcükten 3,447 sözcük, belirlenen 10 sözcükten birisini içermektedir.  

Konuşma ve işaret dilleri arasında görülen farklılıkların temel 

nedenlerinden birisinin modalite farklılıkları olduğu düşünülmektedir. Bu 

çalışmada Türkçe ve TİD arasında ortak çalışma yapılmıştır. Bu çalışma ile 

konuşma ve işaret dilleri arasındaki farklar ortaya konulmuştur. İletişim aracının 

farklılaşmasının algısal ve gösterimsel olarak da farklılıklar gösterdiği açıktır. 

Konuşma dilleri işitsel ve sesletimsel modalitelere sahip olduğundan dolayı 

zamana ilişkin metaforların kullanımındaki görüntüler tamamen dilbilimsel 

boyutlarda görülmektedir. Zaman aktarılırken Türkçede “şimdi”ye vurgu 

yapılmamaktadır, “önce”, “sonra” ve diğer zamanlar doğrudan ifade 

edilmektedir. ZAMAN HAREKETTİR kavramsal metaforunun iki görünümü 

varken, işaret dillerinde sadece tek bir görünümü vardır. Bu kavram 

kapsamındaki kullanımlarda deneyimci sabit kalmakta ve bahsedilen zaman 

deneyimciye doğru hareket etmektedir (Lakoff, 1992). 

TİD’ de zaman kavramına ait bir sözcüğe başka bir sözcük eklemeden 

sadece biçimbilimsel değişiklikle, zaman çizgisindeki belirli noktalarda zaman 

dilimlenebilir. Örneğin, ÖNCE işareti, kısa hareketle yapıldığında yakın geçmiş 
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anlamı taşırken, arkaya doğru biraz daha uzun bir hareket yapıldığında daha eski 

bir zaman anlamını taşımaktadır. Fakat Türkçede aynı anlatımı yapmak için önce 

kavramın yanına sıfat, edat vb. sözcük getirilmesi gerekmektedir. Bu zaman 

dilimlemesinin incelenmesi sonucunda hiyerarşik bir görüntü sergilemekte ve 

farklı görünümlerle ortaya konmaktadır. Bulgular kısmında görüldüğü gibi, 

genellikle, zaman döngüsünü ifade eden dairesel hareketler, tekrarlanan 

hareketler ve yavaş-uzun hareketler biçiminde görünümler sergilemektedir. İşaret 

dilleri konuşma dillerinden daha fazla ikoniklik bulundurduğundan dolayı zaman 

çizgisi işaretlerindeki kavramsal metafor kullanımları birebir görülebilmektedir. 

Bu çalışma kapsamında bu görünümler bulgularda belirtilen sınıflandırmalarla 

ortaya konulmuştur. Bu sınıflandırmalara bakarak, İşaret dillerinde zaman çizgisi 

bir şekilde uzamsal ya da kol kullanılarak zaman çizgisinin çizildiği görülmekte, 

ve metaforik kullanımların bu çizgi üzerinden deneyimcinin konuştuğu ana ya da 

işaretçiyi göre zamana gönderim yapılmaktadır.  

Bu çalışmada görüldüğü gibi Türkçe ve TİD’ de modalite farklılığının 

var olması, metafor kullanımlarında birçok farklılığa yol açmaktadır. Türkçedeki 

metaforlar tümce ve öbek boyutunda var olmakta ve incelenmektedir, fakat TİD’ 

de metaforlar daha çok sözcük boyutundadır, bundan dolayı TİD’ de sözcükler 

incelenmektedir. TİD’ de ve bütün işaret dillerinde ikoniklik, konuşma dillerine 

göre daha fazla görülmektedir, bundan dolayı algıda ve gösterimde yani iletişimin 

iki ucundaki birey kavramsal metaforları ikonik olarak uzamsal bir biçimde 

sergilemektedir. Bu yüzden böyle algılandıkları düşünülmektedir.  

Bütün işaret dilleri aynı modaliteye sahip olmalarına karşın bu diller 

arasında da görünüm farklılıkları görülmektedir. Bu görünüm farklılıkları ile 

sınıflandırma yapma olanağı sağlanmıştır. Diğer işaret dilleri ile TİD 

karşılaştırıldığında, şöyle bir görünüm ortaya çıkmaktadır; deneyimci zaman 

çizgisini TİD uzamsal boyutta göstermekte, ŞİMDİ kavramını temsil etmekte ve 

geçmiş arkada, gelecek ise önde bulunmaktadır. Bununla beraber TİD’ in gelecek 

kavramında ikinci bir kullanımı da bulunmaktadır. Bu ise zaman çizgisini 

deneyimci önünde göstermekte ve zamanda bir noktayı ŞİMDİ olarak işaret edip, 

onun önünü ya da arkasını göstermektedir. Zaman bölümlemesindeki hiyerarşi 

görünümünde geçmişi yavaş hareketle gösterirken, geleceği tekrarlanmış hareket 

ile göstermektedir. 
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Giriş 

Toplumda işaret dilleri hakkında çok sayıda ön yargıya rastlanılmaktadır. 

Bunlardan en yaygın olan ise dünyada tek bir işaret dili olduğudur. Oysa 

Ethnologue Veri tabanında (20th edition, 2017) şimdiye kadar kaydedilmiş 142 

işaret dili bulunmaktadır ve tıpkı konuşma dilleri gibi işaret dilleri de kimi 

evrensel görünümler sunmasına karşın her biri kendine özgü dilbilgisel 

görünümler taşımaktadır. Diğer bir deyişle tek işaret dili olmadığı gibi her işaret 

dili kendine özgüdür ve kendi içinde de çeşitlilikler barındırmaktadır. Dahası 

işaret dilleri arasında Nikaragua İşaret Dili gibi geçmişi yarım yüzyılı 

geçmeyenler bulunur. (Goldin-Meadow & Feldman, 1977) ve bunlar üzerine 

yapılan çalışmalar dillerin ortaya çıkışı gelişimi, değişimi, çeşitliliği hakkında 

önemli veriler sunmaktadır. Ayrıca dil edinimi, öğrenimi, dil etkileşimi gibi 

alanlar açısından bakıldığında farklı iletişim kanalına (İng. modality) sahip işaret 

ve konuşma dilleri arasında birçok benzerliğe rastlanılmaktadır. (Pfau, Steinbach 

& Woll, 2012).  

Kaynağı kestirilemeyen doğal diller, belirli konuşucu topluluğunun 

ihtiyaçları seçimleri ile uzlaşma sonucu şekillenir ve bir sistem özelliği 

gösteririler. İşaret dillerinin jest ve mimiklerden ibaret olduğu düşüncesi çok 

sayıdaki önyargıdan biridir. Buna karşın işaret dilleri, ellerin, üst gövde ve yüzün 

kullanıldığı, konuşma dilleri gibi karmaşık bir görünüm sergileyen, dilbilgisel ve 

anlamsal yapıları bulunan doğal dillerdir (Dikyuva, Makaroğlu & Arık, 2015). 

Dolayısıyla sözlüksel çeşitlilik, sadece konuşma diline özgü bir durum olmayıp 

işaret dillerinin de temel özelliğidir (Stamp ve diğ, 2014).  

Türk İşaret Dili konuşma dili Türkçenin baskın dil olduğu Türkiye’de 

sağır toplum tarafından kullanılmaktadır. Sağır toplumu, bir yerin baskın 

toplumunun ve kültürünün bir parçası olmakla birlikte, kendi içlerinde 

örgütlenen, gündelik iletişimde işaret dillerini kullanan bireylerin oluşturduğu 

topluluğa verilen adlandırmadır. Türkiye’de Sağır toplumu,çok zengin bir alt-

kültüre sahiptir.(Dikyuva & diğ., 2015, s.87) Türk İşaret Dili Araştırma Projesi 

(Dikyuva, & diğ., 2015) kapsamında 26 ilden elden edilen derlem kullanıldığı bu 

çalışmada, rastgele örneklem yöntemiyle seçilen 33 farklı sözcük/kavram 

incelenerek TİD’in sözlüksel çeşitlilik görünümü toplumdilbilimsel açıdan 

incelenmektedir. Ayrıca alanyazındaki sözlüksel çeşitlilik olguları göz önünde 
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bulunarak farklı iletişim kanalı sunan TİD’in sözlüksel çeşitliliğinde Sağır 

Toplumuna ait etmenlerin görünümü araştırılmaktadır.  

Türk İşaret Dilinde sözcüksel çeşitlik ve toplumdilbilimsel faktörler 

arasındaki ilişkiyi ilk kez araştıran çalışmanın amacı, toplumdilbilimsel çeşitliliği 

bütün açılarıyla ele almak değil örneklemden rastgele seçilen 33 

sözcüğün/kavramın değişkeleri ile bunların toplumdilbilimsel nedenlerini coğrafi 

farklılıki yaş ve okul geçmişi çerçevesinde incelemektir.  

 

1. Kuramsal Çerçeve 

Dil tek başına değil de o dili kullanan insanların dünya bilgileri, dili neyi 

aktarmak için kullandıkları düşünülerek araştırılmalıdır (Stokoe, 1994, s. 333). 

Dolayısıyla dil soyut anlamda bir araştırma nesnesi olmasının ötesinde onu 

kullanan her bireyin performansı ile yeniden üretilen bir olgudur. Bu yeniden 

üretimlerdeki çeşitlilik elbette bireylerin rastgele üretimleri değil belirli sınırları 

bulunan bir çeşitliliktir (Wardhaugh, 2006). Toplumdilbilimin dilbilime 

kazandırdığı bakış açısına göre dilin kendisi kadar onun nasıl kullanıldığı da 

önemlidir, ayrıca bu kullanımların seçiminde belirleyici olan toplumdilbilimsel 

etmenler çok önemli bir yer tutar. Bu etmenlerin sebep olduğu çeşitlilik ise tüm 

doğal dillerde gözlemlenmesi beklenen bir olgudur. 

Dilsel çeşitliliğe dair, bugün klasik kabul edilen, ilk çalışmalar dilbilgisel 

düzeydeki çeşitliliği sesbilimsel ve sözcüksel çeşitliliğin önüne koymuştur 

(Wardhaugh, 2006). Sonraki dönemlerde ise dilde değişkelerin varlığını 

kanıtlamaya ve bunları çözümlemeye dönük çalışmalarıyla Amerikalı dilbilimci 

William Labov, dil değişimi alanının öncüsü olmuştur. Yine Labov’un 

görüşlerini destekleyen toplumdilbilimci Peter Trudgill’in özellikle lehçebilim 

alanında önemli çalışmaları bulunmakta,  bir yandan dil değişimi, dilde 

çeşitliliğin doğasını araştırırken diğer taraftan bu süreçlerde etkili olan toplumsal, 

kültürel etmenleri incelemektedir. 

Bu çalışmanın konusu olan sözcüksel çeşitlilik kavramı, dilde 

eşanlamlılıkla ilişkilendirilebilir. Dilbilim Sözlüğünün getirdiği tanıma göre bir 

dil biriminin, değerinde herhangi bir değişiklik olmadan büründüğü biçimlerden 

her birine değişke (İng. variant) denir. Değişke aynı birimin çeşitli 

gerçekleşmeleridir ve o birimin dağılım alanını ortaya koyar (İmer, Kocaman & 

Özsoy, 2011, s.82). 

Eşanlamlılık ise sözcüklerin anlam bakımından denk olması olarak 

açıklanabilir ve konuşma dillerinde gerçekten var olması güç bir kavramdır. 

Genellikle ödünç sözcüklerin aynı kavram karşılığında kullanılması olarak 

gerçekleşir. Dilbilim Sözlüğünde ise eşanlamlılık (İng. synonymy), sözcük ve 

tümcelerin özdeş anlamlı olmaları durumu olarak tanımlanmıştır. 

Anlambilimciler tam eşanlamlılığın söz konusu olmadığını, çünkü böyle bir 

durumun ancak iki sözcük bütün bağlamlarda birbirinin yerine kullanılabilirse 

olanaklı olabileceğini öne sürerler; örn. beyaz ve ak: beyaz peynir, *ak peynir ya 
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da kara ve siyah: kara toprak, * siyah toprak. Konuşma dillerinde aynı anda 

kullanılmaya devam eden eşanlamlı sözcükler zaman içinde anlamsal farklılaşma 

geçirir ve farklı bağlamalarda kullanılır duruma gelebilirler. (İmer ve diğ., 2011, 

s.118). 

İşaret dilinde eşanlamlılık gösteren sözcükler arasında anlam ayrımı 

yapmaksa güçtür, birden fazla işaret aynı göstergeyi belirtebilir. Farklı illerdeki 

CUMARTESİ sözcüğü aynı günü/kavramı gösterirken birbiri yerine 

kullanılabilirler ve her iki kullanımda anlam değişmez. Farklı yaşlardaki 

kullanıcılar, ANNE sözcüğü için var olan değişkeleri bilmektedir ancak 

toplumdilbilimsel etmenler sebebiyle kullanmayı seçtikleri bir değişke 

bulunmaktadır. Bu kullanımsal çeşitlilik Dilsel Çeşitlilik (İng. Language Variety) 

bağlamında incelenir. İşaret dilleri de konuşma dilleri gibi doğal diller 

olduğundan bu dillerdeki çeşitlilik araştırılmaya değerdir.  

Türk İşaret Dili sözvarlığında, sesbilimsel açıdan farklılık gösteren 

CUMARTESİ kavramının iki değişkesi görülmektedir. Bu işaretler sesbilimsel 

olarak farklı görünümde olsa da aynı kavramı temsil eden, Türkçedeki ak - beyaz 

sözcük çifti gibi sözlüksel çeşitlilik örneğidir. İlki, CUMARTESİ işaretinin 

İstanbul’da kullanılan, ikincisi ise Ankara’da kullanılan değişkesidir. Öte yandan, 

yanlış bilinen yargıların aksine TİD’de bölgelere göre dilbilgisel düzlemde 

farklılığın aksine sözcük düzeyinde farklılıkların bulunduğu araştırmalarla ortaya 

konmuştur (Dikyuva &diğ., 2015). 

Bir doğal dilin kullanıcıları, sözcük düzeyindeki çeşitliliğin farkında 

olarak değişkelerden birini kullanmaya eğilimlidir. Bu nedenle dili tek başına 

değil dili kullanan insanların dünya bilgileri, dili neyi aktarmak için kullandıkları 

düşünülerek araştırılmalıdır  (Stokoe, 1994). Bu bağlamda işaret dillerinde 

sözcüksel çeşitlilik, sıklıkla işaretçinin (İng. signer / işaret dili konuşucusu) yaş, 

cinsiyet, etnik köken, bölge, ya da eğitim öyküsüyle sistematik bir şekilde 

bağlantılı olup sözcük seçimleri, birçok işaret dilinde toplum dilbilimsel 

çeşitliliğin açık örneğini sunmaktadır (Pfau, Steinbach, ve Woll, 2012). Bu 

doğrultuda, TİD’in sözlüksel çeşitliliği üzerine yapılacak herhangi bir 

çalışmanın, toplumdilbilimsel incelemeye ihtiyaç duymakta olmasının yanı sıra 

çalışma sonuçlarının toplumsal olguların dil üzerindeki etkisini ortaya koyacak 

birçok bulgu sunacağı düşünülmektedir.  
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1.1. Bölgesel Farklılığın Sözcüksel Çeşitliliğe Etkisi 

 

 

Şekil 1. CUMARTESİ, SALI, İSTANBUL işaretlerinin İzmir ve İstanbul şehirlerinde kullanılan 

değişkeleri 

 

İşaret dillerine yönelik dilbilimsel çalışmaların başlamasından itibaren 

Sağır toplumlarında önemli oranda bölgesel kaynaklı sözcüksel çeşitlilik 

bulunduğu gözlenmiştir. Italyan İşaret Dili, Brezilya İşaret Dili, Güney Afrika 

İşaret Dili ve Filipin-Hint-Pakistan İşaret dil bölgesel etmenlerinde sözcüksel 

çeşitliliğe etki ettiği örneklerden bazılarıdır. (Schembri & Johnston, 2012 s.797)  

Ayrıca nispeten daha küçük ülkelerde, coğrafi bölgeler arasında sözlüksel çeşitlik 

olgularına da sıklıkla rastlanmakta, örneğin Hollanda İşaret Dili bu açıdan 5 farklı 

ağız sergilemektedir. (Schermer, 2004)  

Bölgesel düzeyde TİD’de sözcük farklılıkları olup, bu tüm doğal dillerde 

görünen bir olgudur. Bu açıdan, İzmir ve Ankara’da kullanılan yaş sözcüğü 

eşanlamlı olarak değerlendirilmektedir. Öte yandan bir yerin, parçası olduğu 

ülkedeki coğrafi konumu diğer şehirlere göre izole ya da etkileşimde olup 

olmaması sözcük değişkelerinin artmasına ya da belirli bir yerde görülürken diğer 

bölgelerde kullanılmamasına sebep olabilmektedir. Aynı kavramsal anlama sahip 

ancak farklı sesbilimsel görünümlere sahip bu değişkelerin sözvarlığında aynı 

anda bulunması TİD kullanıcılarının yalnız kendi şehirlerinde kullanılan 

değişkeyi bildiği anlamına gelmemektedir.  
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Şekil 2. TİD’de sözlüksel çeşitlilik:  YAŞ (İzmir), YAŞ (Ankara) (Dikyuva, Makaroğlu ve 

Arık, 2015) 

Ayrıca sözcüksel çeşitlilik karşılıklı anlaşmayı engelleyen bir kavram 

değildir. Bu durum, kuruyemiş olarak tüketilen ayçiçeği tohumu için İzmir ilinde 

“çiğdem”, diğer illerde ise “çekirdek” sözcüğü kullanılması karşın Türkçe 

konuşucuların her iki sözcüğü bilmesi ama bunlardan bir tanesini dil üretimde 

kullanması durumuna çok benzerdir. Bu doğrultuda sözlüksel çeşitlilik olgusu, 

farklı bölgelerdeki konuşucuların iletişimi engelleyecek bir durum olmanın 

aksine toplumdilbilimsel yansımanın bir yansıması olarak düşünülebilir. 

1.2. Yaşın Sözcüksel Çeşitliliğe Etkisi  

Sağır bireylerin işaret dili edinim yaşları birçok değişiklik göstermekle beraber, 

bireyin ailesinin Sağır veya işiten aileye sahip olması dil girdisine, dolayısıyla dil 

edinim sürecine doğrudan etkisi bulunmaktadır (bkz. Pfau, Steinbach ve Woll, 

2012).  Konuşma dillerinde gözlemlenen olguya benzer şekilde, işaret dilleri de 

kuşaklar arası aktarımla varlığını sürdürmektedir. Fakat bu aktarım sürecinde, 

kuşakların sözcük tercihleri, diğer bir deyişle sözvarlığı görünümleri değişiklik 

göstermektedir. Bunun nedeni sadece dilsel etmenlere bağlı olmayıp teknolojide, 

yaşam biçiminde vb. gözlemlenen değişiklikler sözvarlığına doğrudan etkisi 

bulunmaktadır. Kuşaklar arasında yani farklı yaş gruplarında sözlük seçimi, 

toplumbilimsel açıdan bu kuşakları tanımlayan bir gösterge haline 

gelebilmektedir.  

Aşağıdaki örnekte, burun bölgesinde üretilen İSTEMEK1 sözcüğü, daha 

eski kuşaktan olan TİD konuşucuları tarafından tercih edilirken, göğüs 

bölgesinde üretilen İSTEMEK2 sözcüğü daha genç kuşak tarafından 

kullanılmaktadır. Böylece sözvarlığında kuşaklar arası kimi değişimler 

görülmekte ve yaşı büyük konuşucular ile daha genç konuşucuların kullandığı 

sözcükler değişebilmektedir. 

 



Gül Hüyüktepe 

26 

İSTEMEK fiili de buna örnektir. Genç kuşakların vücudun üst bölümüne 

elin başparmağıyla işaret ederken eli aşağı hareket ettirirken, yetişkin ve orta yaşlı 

kullanıcıların elin işaret parmağıyla buruna dokunarak bu işareti ürettikleri 

görülmektedir. Benzer biçimde, geçmişte baba sözcüğü, babanın çoğunlukla 

bıyığa sahip olması ve bunun toplumsal bir özelliği tanımlaması nedeniyle bıyığı 

göstermeye dayanan bir görünümde iken toplumbilimsel değerlerin ya da 

özelliklerin değişmesi nedeniyle kavramın bu değişkesi sadece daha yaşlı kuşak 

tarafından kullanılır hale gelmiştir.  

 

 

Şekil 3. TİD’de  istemek1 ve  istemek2 (Dikyuva, Makaroğlu ve Arık, 2015) 

1.3.Eğitim Geçmişinin Sözcüksel Çeşitliliğe Etkisi 

Sözcüksel çeşitliliğe neden olan etmenlerden birisi de eğitim olup Sağır 

öğrencilerin kendilerine ait,  işiten öğrencilerden farklı okullarda eğitim görmesi 

bu okulları bir tür “ekol” haline getirmiştir.  Birleşik Krallık’ta Sağır okullarında 

eğitimini tamamladıktan sonra iş hayatına geçen Sağır bireylerin okulda 

kullandıkları ve sadece bu okullara özgü olan kimi işaret değişkelerin yerel 

toplum içerinde kullanmaya devam ettiklerini göstermektedir (Stamp, Schembri, 

Fenlon, Rentelis, Woll & Cormier, 2014). Bu durum, okulların sadece bir eğitim 

yuvası görevinden farklı olarak kişinin dilsel profili etkilediğini ve 

toplumdilbilimsel bir etki yaptığını göstermektedir. 

Ülkemizde ise Sağır bireylerin çoğu, Türk İşaret Dilini okula başladıktan 

sonra akranlarından öğrenmeye başlamakta, bunun temel nedeni ise Sağır aileye 

sahip olan Sağır öğrencilerin sayısının çok az olmasıdır (Dikyuva ve diğ., 2015). 

Bu durum, yerel toplum tarafından işaretlenen değişkenin aksine okul içerisinde 

kendine özgü bir sözcük tercihi olduğunu da göstermektedir. Ülkemizde önceki 

yıllarda birçok Sağır okulunun yatılı şekilde öğrenim göstermesi de okul 

içerisinde, kapalı bir dil topluluğu oluşmasına etken olabileceği düşünülmektedir.  

TİD’i anadili olarak öğrenen sağır sayısı oldukça düşüktür. Pek çok sağır 

birey TİD’i işitme engelliler/sağırlar okullarına başladıklarında ve/veya işitme 
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engellilere/sağırlara ait derneklerde aktif olarak yer aldıklarında sağır ebeveyni 

bulunan akranlarından öğrenebilmektedirler. 

İngiliz İşaret Dili (BSL) açısından okulların sözcük çeşitliliğine 

etkisinden söz edilmektedir.( Stamp ve diğ., 2014) Türk İşaret Dili üzerinde okul 

ve okullaşma oranları göz önünde bulundurulduğunda ise bu etkiden söz etmek 

olası değildir. 

Konuşma dilleri açısından bakıldığında, çocukların anadilini 

ebeveynileri aracılığıyla edinilen dil olarak kabul edilmektedir. Buna karşın, 

Sağır çocukların büyük bir kısmı işiten ebeveynlere sahiptir (Mitchell ve 

Karchamer, 2004). Bu nedenle, fizyolojik olarak Sağır çocuklar düşünüldüğünde, 

edinebilecekleri anadili ya da diğer bir deyişle birincil dili, okuldaki 

akranlarından edindikleri işaret dili olmaktadır. Yukarıda belirtildiği gibi 

okulların kapalı bir dil topluluğu sunması hem sözlükselleşme hem de sözcük 

değişkeleri açısından ilginç görünümler sunabilmektedir. Örneğin Niğde ilindeki 

Sağır okulunun öğlen yemeği mönüsünde çok fazla pilav yemeğinin çıkması, 

Sağır öğrencilerin bir metafor oluşturmasına neden olmuştur. Böylece PİLAV 

sözcüğünün işareti, AYNI sözcüğü yerine kullanır hale gelmiştir. Bu nedenle 

eğitim, ya da diğer bir deyişle okullardaki kapalı dil topluluğunun etkisi, sözcük 

seçiminde yerel kullanımdan farklılaşmalara neden olmaktadır. 

 

2. Yöntem 

Bu çalışmada Türk İşaret Dili 2000-15 veri tabanından seçilen 33 işaretin illere 

göre dağılımının, Ek-16 İşaret değişkelerinin sıklık bilgileri veri tabanından 

faydalanılarak analiz edilmesi ve toplumdilbilimsel etmenlerden yalnız coğrafi 

bölge, yaş ve okul geçmişi yönünden eldeki verilere dayanılarak incelenmiştir. 

Türk İşaret Dili 2000-15 Veri Tabanı 26 ilden (Muğla, Denizli, İzmir, Balıkesir, 

Çanakkale, Edirne, İstanbul, Kocaeli, Bursa, Eskişehir, Ankara, Kayseri, Sivas, 

Samsun, Trabzon, Rize, Erzurum, Kars, Van, Batman, Diyarbakır, Şanlıurfa, 

Adana, Mersin, Konya, Antalya) 12-50 yaş aralığında, 63’ü erkek;50’si kadın 113 

Türk işaret dili anadil kullanıcısından yarı yapılandırılmış yöntemle 

gerçekleştirilen görüşmelerden toplanan dil örneklerini kapsamakta,  6.240 

dakikadan ve tahmini olarak 800.000 sözcükten oluşmaktadır. Örneklem veri 

tabanı ELAN programı ile çözümlenmiş ve tüm dokümantasyon çalışmaları 

tamamlanmış 165.000 sözcükten oluşmaktadır. (Dikyuva ve diğ., 2015).  

 

3. Bulgular ve Tartışma 

Türk İşaret Dili’nden seçilen otuz üç sözcük Tablo 1’teki gibi sıralanmıştır. Tablo 

incelendiğinde her işaretin değişkeleri, kullanıldığı il ile veri tabanında geçtiği 

süre bilgilerine ulaşılabilmektedir. İlerleyen kısımlarda verilen tablolardan elde 

edilen katılımcı bilgilerinin kullanımı değişkenin kullanıldığı bölge, 

kullanıcıların yaş ve eğitim bilgilerine dair genellemelerin yapılmasına olanak 

sağlamaktadır.  
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Tablo 1. Türk İşaret Dili Sözcük Değişkeleri 2000-25 Veri Tabanından Seçilen Sözcükler ve 

Değişkeleri (Tablonun büyüklüğü sebebiyle aşağıda yalnız ilk satırları görülmektedir.) 
 

Sözcük No- 

Değişke No 
Sözcük/İşaret Sıklık Dosyalar 

0001-02- BEN 5820 65-005,01-002,01-008,01-010,06-003,06-… 

0001-01- BEN 2740 53-008-AB,61-010,06-004,10-003,26-014,… 

0001-03- BEN 120 01-002,01-008,01-010,06-003,06-004,… 

 

Tabloda ilk sütün ilgili kavramın ve hangi sessel değişkesi olduğunu 

göstermektedir. Örneğin;  01-01 BEN (işaret parmağı ile olan biçimi). Üçüncü 

sütun ilk sütunundaki değişkenin görülme sıklığını göstermektedir. Dördüncü 

sütun ise ilk sütunundaki sessel değişkelerin hangi ilde ve hangi dosyada 

olduğunu göstermektedir. Örneğin; 06-02 Ankara  ilinden toplanan ikinci dosya 

(yani 10-20 dk arası, ki  her dosya 10 dk olarak hazırlanmıştır.) 

 

Tablo 2. Saha çalışması yapılan bölgeler ve bu bölgelerdeki iller 

1. Bölge   Muğla, Denizli, İzmir, Balıkesir, Çanakkale 

2. Bölge  Edirne, İstanbul, Kocaeli, Bursa 

3. Bölge  Eskişehir, Ankara, Kayseri, Sivas 

4. Bölge  Samsun, Trabzon, Rize, Erzurum, Kars 

5. Bölge  Van, Batman, Diyarbakır, Şanlıurfa 

6. Bölge  Adana, Mersin, Konya, Antalya 

 

Coğrafi Bölgenin sözcüksel çeşitliliğe etkisi açısından TRAFİK 

sözcüğü/işareti incelendiğinde 6 ayrı değişkenin bulunduğu fark edilecektir. Bu 

değişkelerden TRAFİK1 değişkesi en sık kullanılan değişkedir. Bu değişkenin 

kullanıldığı iller sırasıyla Ankara (3.bölge) Mersin (6. Bölge) Eskişehir (3. Bölge) 

İstanbul (2. Bölge) Trabzon (4. Bölge). Bu değişke 1. Bölge dışında tüm 

bölgelerde görülmektedir. Sık kullanıldığı şehirlerin tamamı trafik olgusunun 

günlük hayatı etkilediği büyük ve kalabalık şehirlerdir. Diğer değişkelere 

bakıldığında örneğin TRAFİK5 değişkesi Denizli ilinde kullanılmakta, bunun 

yanında İstanbul değişkenin kullanıldığı bir diğer ildir, daha önce de vurgulandığı 

gibi bir bölgede birden fazla değişkenin aynı anda kullanımda olması olasıdır. 

Yukarıda sıralanan bulgulara bakılarak bir değişkenin kullanıldığı şehirlerin bu 

değişkenin seçilmesinde etkisi olduğu değişkeler ile dil kullanıcılarının 

bulunduğu bölge arasında bir ilişkinin varlığından söz edilebilir.  

Seçilen sözcüklerde bir diğeri olan DENİZ sözcüğü iki farklı değişkeye 

sahiptir bunlardan DENİZ1 değişkesi ellerin dalgalandırılmasıyla üretilirken 

DENİZ2 değişkesi büyükçük hareketle üretilir yüzme eylemi ile gösterilir. 

Değişkelerin kullanıldığı bölgelere baktığımızda DENİZ1 değişkesi çoğunlukla 

deniz kıyısında ya da yakınında olan şehirlerde (Denizli, Adana, Çanakkale, 

Edirne, Mersin, İstanbul, Rize, İzmit, Muğla, Rize ve diğ.) kullanılırken DENİZ2 

değişkesi daha çok denize uzak sayılabilecek şehirlerde kullanılmaktadır 
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(Ankara, Erzurum, Eskişehir, Kars, Kayseri, Konya, Sivas ve diğ.) Bu bulgular 

yine coğrafi bölgenin sözcüksel çeşitliliği etkilemektedir. 

Tablo 3. Bölgelere Göre katılımcıların yaş aralıkları 

 12-19 20-35 36-50 50 ve üstü Toplam 

1. Bölge 2 11 4 7 24 

2. Bölge 2 12 2 0 16 

3. Bölge 1 12 4 0 17 

4. Bölge 2 15 3 1 21 

5. Bölge 1 15 2 0 18 

6. Bölge 4 10 4 0 18 

Toplam 12 71 19 8 113 

 

Beş ayrı değişkesi bulunun İSTEMEK eyleminin İSTEMEK-1 ve 

İSTEMEK -2 değişkelerinden ilki yaygın olarak genç kuşak kullanıcılar 

tarafından kullanılırken İSTEMEK-2 değişkesi daha çok orta yaş ve üstü 

kullanıcılar tarafından kullanılmaktadır. İSTEMEK-2 değişkesi veri tabanında 3. 

Bölge içinde sayılan Kayseri ve Sivas illerinde kaydedilmiştir. Bu bölge 

katılımcılarının çoğunluğu 20-35 yaş aralığında olduğundan yaş ve değişke 

arasında anlamlı bir ilişki yoktur. 

Bu noktada veri tabanı çalışmasına katılan 113 katılımcının %60’ından 

fazlasının 20-35 yaş aralığında olduğunu, yalnızca 7 katılımcının 50 yaş ve 

üzerinde olduğunu kaydetmekte fayda vardır. Her ne kadar değişke ve sıklık 

bilgileri veri tabanında ayrıntılı olarak verilmiş olsa da katılımcıların kişisel 

profiline dair eldeki veriler yaş ve sözcüksel çeşitlilik arasındaki ilişkiyi 

belirlemede yetersiz kalmaktadır. Yine de özellikle gelişen teknolojinin kuşaklar 

arasında oluşturduğu farklılığın dil üzerindeki etkisi yaygın olarak kabul 

görmektedir. Sonuç olarak TİD’de yaşın sözcüksel çeşitliliğe etkisi araştırılmaya 

muhtaçtır. 

Veri toplama sürecine katılan katılımcıların öğrenim düzeylerine 

bakıldığında ilkokul, ortaokul ve lise mezunu oldukları görülmektedir. Buna 

göre, Türkiye’deki işitme engellilerinin üniversite ya da yüksek lisans-doktora 

mezunu olma oranı %2’den daha azdır ((Dikyuva, & diğ., 2015). 

Tablo 4. Bölgelere göre katılımcıların öğrenim düzeyleri 

 İlkokul Ortaokul Lise Üniversite Yüksek Lisans 

Doktora 

Toplam 

1. Bölge 4 7 13 0 0 24 

2. Bölge 2 0 11 3 0 16 

3. Bölge 0 3 11 3 0 17 

4. Bölge 3 1 14 2 0 20 

5. Bölge 2 1 9 6 0 18 

6. Bölge 0 3 11 4 0 18 

Toplam 11 15 65 18 0 113 

 

Ayrıca zorunlu eğitim süresinin değişmesi nedeniyle daha çok lise 

mezunu işitme engelli katılımcılar bulunmaktadır. Pek çok sağır birey TİD’i 
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işitme engelliler/sağırlar okullarına başladıklarında ve/veya işitme 

engellilere/sağırlara ait derneklerde aktif olarak yer aldıklarında sağır ebeveyni 

bulunan akranlarından öğrenebilmektedirler. Sağır öğrenciler bazı işaretleri daha 

çok akranlarından ve üst sınıflardan öğrenmekte, benzer şekilde öğretmenler de 

öğrencilerden birtakım işaretleri öğrenmektedirler (Dikyuva ve diğ,, 2015). 

Eğitim sürecinde yukarıda da bahsedilen etkileşimin bir çeşitlilik doğurması 

kaçınılmaz bir olgu olsa da eldeki veriler bunu göstermekte yetersizdir.  

 

4. Sonuç  

Bu çalışma ile Türk İşaret Dili 2000-25 Veri Tabanından seçilen 33 sözcük 

üzerinden dildeki sözcüksel çeşitliliğin varlığı ortaya konulması 

toplumdilbilimsel bakış açısıyla incelenmesi hedeflenmiştir.   

Burada ele alınan toplumdilbilimsel etmenler bölge, yaş ve eğitim 

durumları ile sınırlı olsa da, etnik köken, cinsiyet, sınıfsal farklılıklar, din gibi 

etmenlerin sözcüksel çeşitlilik üzerinde etkili olabildiği Amerikan İşaret Dili 

(ASL) İngiliz İşaret Dili (BSL) gibi işaret dilleri üzerine yapılmış ayrıntılı 

araştırmalarla ortaya konmuştur (Pfau ve diğ,, 2012). 

Sonuç olarak konuşma ve işaret dillerinin tamamında sözcüksel çeşitlilik 

bulunur. Bu çalışma özelinde dil kullanıcılarının yaş, okul, bölge bilgileri göz 

önünde bulundurularak veriler incelenmiş ve TİD’de sağır bireylerin dil 

kullanımlarındaki farklılıklar belirlenerek bunlarla kullanıcıların toplumsal 

özellikleri arasında ilişki kurulabileceği görülmüştür. 

Türk İşaret Dili çalışmaları, dilbilim araştırma alanları arasında görece 

yeni sayılabilecek durumdadır. Gelecekte yapılacak daha büyük ölçekli Türk 

İşaret Dili araştırmalarına katkı sağlayacağı umulan bu çalışma da Türk İşaret 

Dilinde sözcüksel çeşitlilik üzerine gerçekleştirilen ilk çalışmalardandır. Bundan 

sonraki aşamalarda katılımcıların dilsel profiline dair ayrıntılı bilgilerin 

incelenmesiyle sözcüksel çeşitlilik ve toplumdilbilimsel etmenler arasındaki 

örüntünün daha net biçimde açıklanabileceği öngörülmektedir. 
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1. Giriş 

‘Bilgisayar Ortamlı İletişim’ (BOİ), ağırlıklı olarak metin tabanlı olan, internete 

bağlanabilen bilgisayarlar veya taşınabilir telefonlar aracılığıyla gerçekleştirilen 

kişilerarası etkileşim olarak tanımlanmaktadır (Herring, 2007). Bu iletişim biçimi 

çevrimiçi platformlar aracılığıyla gerçekleşmektedir. İlk kez 2009 yılında 

kullanıma sunulan anlık mesajlaşma yazılımı WhatsApp, çok geçmeden en sık 

kullanılan çevrimiçi iletişim altyapılarından biri haline gelmiştir (Ahad ve Lim, 

2014). Yazılımın kullanıcılara sunduğu iletişimsel imkanlar yazılıma olan ilgiyi 

artırmanın yanı sıra bireylerin dilsel edimlerinde yeni ve özgün eğilimlerin ortaya 

çıkmasına imkan vermektedir. Oldukça dinamik bir platform olan WhatsApp’ın 

bu özellikleri, söz konusu edimler çerçevesinde birçok soruyu (yazılı/sözlü dil 

ayrımı; WhatsApp platformunda tanımlanabilecek türler, vb.) da beraberinde 

getirmektedir. Bu çalışmada 11 WhatsApp grubundan toplanmış dilsel edim 

verilerinin incelenmesi, bu platformun tür dağarcığının çözümlenmesi ve 

iletişimsel özelliklerinin tanımlanması amaçlanmıştır. 

 

1.1. Alanyazın 

Bilgisayarlar arası ağı kullanarak, yer ve zaman kısıtlamaları olmaksızın, 

bireylere farklı biçimlerde iletişim ortamı sunan iletişim sistemleri (Kaye, 1989) 

için bilgisayar ortamlı iletişim (Baron, 1984), elektronik ortamlı iletişim (Baron, 

2008), dijital ortamlı iletişim (Ta, 2016), internet ortamlı iletişim (Yus, 2011) ve 

internet tabanlı iletişim (Beißwenger, 2007) gibi çeşitli terimler kullanılmıştır. 

Jucker ve Dürscheid (2012), bu iletişim sistemlerine özgü dilsel üretimin söz 

konusu platformlardaki yazılı üretimle sınırlı kaldığını ve dilbilimsel incelemenin 

konusunun bu olduğunu belirterek, klavye ekran arası iletişim terimini 

önermişlerdir. Aynı makalede, iletişim biçimlerini tanımlamaya yönelik analitik 

kategoriler derlenmiş ve tartışılmış; birer sosyal medya sitesi olan Facebook ve 

Twitter bu bakış açısıyla incelenmiştir. Söz konusu analitik kategoriler, aşağıda 

açıklanmıştır: 

Eşzamanlı (synchronous) - Kısmen Eşzamanlı (quasi-synchronous) - 

Eşzamansız (asynchronous): İletişimde eşzamanlılık, üretimin anlık ve 
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karşılıklı biçimde gerçekleştirilmesidir. Alanyazında anlık mesajlaşma 

platformları eşzamanlı iletişimin gerçekleştirildiği platformlar olarak 

değerlendirilmiş olsa da (Herring 2007), Jucker ve Dürscheid, bu platformlarda 

gerçekleştirilen iletişimde üretimin tamamlandıktan sonra karşı tarafa ulaştığını, 

bu yüzden kısmen eşzamanlı olduğunu ifade etmişlerdir; bu yaklaşıma göre 

yalnızca yüz yüze iletişim, görüntülü veya sesli aramalar eşzamanlıdır. 

Eşzamansız iletişim ise ‘anlık’ bir yanıt beklentisi olmayan mektup veya e-posta 

gibi iletişim platformlarında gerçekleşir. Birlikte bulunurluk (co-presence): 

İletişimin taraflarının aynı anda iletişim ortamında bulunmasıdır. Eşzamanlı ve 

kısmen eşzamanlı iletişimin ön koşuludur ve yüz yüze konuşmanın tipik bir 

özelliğidir, ancak telefonlar veya bilgisayarlar arası ağın kullanıldığı durumlarda 

katılımcıların aynı mekanda bulunması gerekmez. Andaşlık (simultaneity): 

İletişimin iki veya daha çok katılımcısının aynı anda üretimde bulunabilmesidir. 

İletişimsel Doğrudanlık (communicative immediacy) - İletişimsel Mesafe 

(communicative distance): Alanyazında, BOİ platformlarında kullanılan dilin 

yazılı mı, sözlü mü olduğu tartışılmaktadır (Crystal, 2001; Baron, 2003). Jucker 

ve Dürscheid (2012), bu ayrımın yazılı ve sesli kod ile iletişimsel doğrudanlık 

ve mesafe şeklinde yapılmasının gerektiğini öne sürmüşlerdir. İletişim 

Edimleri-İletişim Edimi Dizileri (communicative act sequences): Söylem ve 

konuşma çözümlemelerinin terimleri olan metin-sözce ayrımı ile monolojik-

diyalojik ayrımının yerine, BOİ platformları için iletişimsel amaç taşıyan tüm 

edimler olarak tanımlanan iletişim edimi ve birden fazla iletişimsel edimin 

birbirini takip etmesi olan iletişim edimi dizisi terimlerini önermişlerdir. Jucker 

ve Dürscheid (2012), iletişim edimlerinin karşılık alarak birer iletişim edimi 

dizisine dönüşme ihtimallerinin kullanılan araca ve iletinin içeriğine bağlı olarak 

yanıt (uptake) beklentisi açısından değerlendirilebileceğini belirtmişlerdir. 

Herkese Açık (public)-Herkese Açık Olmayan (non-public): Bir üretimin 

gizlilik ayarlarının herkese açık olup olmadığını belirtmek için kullanılır. Özel 

(private)-Özel olmayan (non-private): Bir üretimin içerik bakımından belirli 

kişilere özel olup olmadığını belirtmek için kullanılır. Taşınabilir - Sabit: Tüm 

iletişim araçlarının taşınabilir hale gelmesi dolayısıyla, bu ayrımın geçerliliğini 

kaybettiğini belirtmişlerdir. Tekkipli (monomodal) - Çokkipli (multimodal): 

Stöckl’ün (2004) dil, görseller, müzik ve sesler olmak üzere dört kanal 

tanımlamasına karşılık, Jucker ve Dürscheid’a göre, BOİ platformlarındaki 

dilsel incelemeler açısından yalnızca yazılı ve görsel öğeler önem taşır. 

 

Orlikowski ve Yates’e (1992) göre tür, bir toplulukça tanınan ve 

iletişimsel bir amaç ve ortak biçimsel özellikler ile ayırt edilen eylem çeşitleridir; 

bu tanımı takip eden çalışmalarında (1994) ise, bir programlama dili geliştirme 

hedefiyle kurulmuş bir e-posta grubunun gerçekleştirdiği tüm yazışmaları 

inceleyerek organizasyonların iletişim edimlerini ve tür dağarcığını tanımlamayı 

amaçlamışlardır. Tür dağarcığı, bu bağlamda, bir topluluğun düzenli olarak 

kullandığı türler kümesi olarak tanımlanmıştır. Bu çalışmada Orlikowski ve 

Yates, iletilerde gözlemledikleri amaçları bilgilendirme, meta-yorum, öneri, soru, 

yanıt ve diğerleri olmak üzere altı sınıfa ayırmış ve on üç biçimsel özellik 

tanımlamışlardır. Veriyi bu amaç ve biçimsel özellikler açısından tarayarak her 
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bir özelliğin görülme sıklığını ve yüzdesini saptamış; sonrasında bu sonuçları 

değerlendirerek inceledikleri e-posta grubunun tür dağarcığını tanımlamışlardır.  

Church ve De Oliveira (2013), mobil anlık mesajlaşma edimlerini kısa 

mesaj (SMS) kullanımı ile karşılaştırmışlardır. Bu çalışmada, önce sekiz 

kullanıcıyla görüşmeler gerçekleştirilmiş, bu görüşmelerden alınan sonuçlar 

doğrultusunda oluşturulan anketler internet siteleri yoluyla geniş kitlelere 

ulaştırılmıştır. Bu çalışmada, WhatsApp’ın başta ücretsiz olduğu için 

yaygınlaştığı ve bundan ötürü günümüzde sıklıkla tercih edildiği görülmüştür. 

O’Hara ve diğ. (2014), antropolog Tim Ingold’un (2011) birlikte bulunuşa dair 

sosyallik hissi hakkında önerdiği dwelling kavramının dijital çağda WhatsApp ve 

benzeri platformlar için de geçerli olduğunu katılımcılarla gerçekleştirdikleri 

görüşmelerle saptamışlardır. Bu görüşmelerden, kullanıcıların WhatsApp 

yazışmalarını belirli bir amaca bağlı olmak zorunda olmayan, bütünüyle ilişkisel 

iletişim edimleri olarak algıladıkları sonucuna da varılmıştır. 

WhatsApp ve e-posta platformlarındaki ikili yazışmaların Crystal’ın 

(2001) tanımladığı sözlü ve yazılı dil özelliklerinin yeniden düzenlenmesiyle elde 

edilen bir ölçek üzerinde incelendiği öncül çalışma sonucunda (Özkazanç, 2016), 

WhatsApp platformundaki biçimsel özelliklerin türe bağlı değişkenlik 

göstermediği; platformun sınırlılıklarına, kullanıcıların biçemlerine ve karşı taraf 

ile ilişkilerine bağlı olduğu görülmüştür. 

 

1.2. WhatsApp platformunun iletişimsel özellikleri 

WhatsApp platformu 2009 yılında, SMS’e bir alternatif olarak geliştirilmiştir. 

WhatsApp’ın verilerine göre, 180’den fazla ülkede, 1 milyardan fazla kişi 

tarafından kullanılmaktadır. Platform, dizüstü ve masaüstü bilgisayarlar ve akıllı 

telefonlar için uygulamaların kurulmasıyla kullanılabilmektedir, ancak bilgisayar 

üzerinden kullanılabilmesi için uygulamanın bulunduğu telefonun da internete 

bağlı olması gerekmektedir. Church ve De Oliveira’nın (2013) çalışmasına göre, 

WhatsApp mesajları kullanıcılar tarafından günlük konuşmaya daha yakın ve 

daha doğrudan bulunmaktadır. Bu çalışmada WhatsApp’ın daha yakın sosyal 

çevreler arasında kullanıldığı ortaya konmuştur. Grup konuşmaları için de 

sıklıkla bu platform tercih edilmektedir. Bunun başlıca nedenleri, uygulamanın 

ücretsiz olması, buna bağlı olarak da internet erişimi olan ve akıllı telefon sahibi 

herkes tarafından kolayca erişilebilen bir platform olmasıdır. 

Çoklu araçlı (multiple-tool) bir platform olan WhatsApp, kullanıcılarına 

mesajlaşmanın yanı sıra sesli veya görüntülü arama ve çeşitli türlerde medya 

paylaşma imkanı sağlamaktadır. Yazışmaların içeriği yalnızca yazışmanın 

taraflarınca görülebilmektedir, ancak taraflar yazışmanın çevriyazısını e-posta 

yolu ile başkalarına iletilebilir. Kişilerin durumları ve profil fotoğrafları, 

numaralarını rehberine kaydetmiş olan herkese açıktır, bunları da gizlilik ayarları 

ile yalnızca kişinin rehberinde kayıtlı numaraların görebileceği şekilde 

düzenlemek mümkündür. Kişilere kendi rehberlerinde kayıtlı olmayan bir 
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numaradan mesaj geldiği durumda engelleme veya rehbere ekleme seçeneği 

sunulur. WhatsApp, 2017 Şubat ayında getirdiği güncelleme ile yazılı durumları 

kaldırarak Snapchat, Instagram ve Facebook gibi sosyal medya platformlarında 

kullanılan hikaye özelliğini kullanıcılarına sunmuş, ancak bir sonraki 

güncellemede yazılı durumları yeniden erişilebilir hale getirmiştir. Kullanıcılara 

WhatsApp üzerinden mesaj geldiğinde bildirim gelmektedir, ancak bildirim 

almak istemedikleri grupları sessize alabilmektedirler. 

Sohbet içinde kişilerin gönderdiği iletileri alıntılamak, kişilere “@” 

işareti ile hitap etmek; ayrıca kalın, italik veya üstü çizili yazmak mümkündür. 

Sohbet içinde sözcükle arama yapılabilir. Kullanılan biçemin iletişimsel 

doğrudanlığı kişiler arasındaki ilişkiye, noktalama ve imla kurallarına uyulması 

ise hem ilişkiye, hem de kullancının tercihine bağlıdır. WhatsApp üzerinden, 

özellikle grup yazışmalarında gerçekleştirilen iletişimin sıklıkla bildirsel olduğu 

görülmekle birlikte, bütünüyle ilişkisel sohbetler kullanımın büyük kısmını 

oluşturur.  

Bir diğer kullanıcıya veya bir gruba ileti göndermek ya da bir grubu 

kurmak tek başına bir iletişim edimidir. Bu iletişim edimlerinin neredeyse her 

zaman bir yanıt beklentisi vardır, yanıt aldığı anda da bir iletişim edimi dizisine 

dönüşür. Kullanıcıların profil fotoğrafları ve yazılı durumları monolojik birer 

iletişim edimi sayılabileceği gibi, grupların konuları ve grup simgeleri sıklıkla 

diyalojik olan iletişim edimi dizilerini başlatabilmektedir. Bunlardan kişisel 

olanların yanıt beklentilerinin düşük olduğu söylenebilir, grup konuları ve 

simgelerinin ise yanıt beklentileri grubun dinamiklerine ve yapılan değişimin 

içeriğine bağlıdır. 

WhatsApp platformu Jucker ve Dürscheid (2012) tarafından tanımlanan 

analitik kategoriler açısından incelendiğinde, en ön planda olduğu gözlemlenen 

boyut eşzamanlılıktır. WhatsApp’ın, tarafların birlikte bulunurluğu söz konusu 

olduğunda kısmen eşzamanlı olduğu söylenebilir ancak birlikte bulunurluk 

WhatsApp platformunda gerçekleştirilen etkileşimler için zorunlu değildir. 

Birlikte bulunurluğun olmadığı durumlarda iletişimin eşzamansız olduğu 

görülür. Andaşlık da WhatsApp platformunda mümkündür, taraflar birbirlerinin 

yazmakta olduğunu görürler. Kullanıcılar, karşılarındaki kişinin en son ne zaman 

çevrimiçi olduğunu sohbet ekranını açarak görebilirler ancak bu özelliği 

kapatmak mümkündür. Bunun yanı sıra iletilerin üzerinden mesaj bilgisi ekranı 

açılarak iletilme ve okunma zamanları görülebilir; bu, grup yazışmaları için de 

geçerlidir. Ayrıca ‘gönderildi’ anlamına gelen tek tik, iletildi anlamına gelen iki 

tik ve okundu anlamına gelen mavi tik, iletilerin yanında belirir. Mavi tik de 

kapatılabilen bir özelliktir. Bildirimler bu özellikleri sağlayan temel araçtır. Her 

ileti, kullanıcının cihazına yazılı ve kendi belirlediği ayarlara bağlı olarak sesli 

bir bildirimle gönderilir. Bu durumda kullanıcının, bu bildirimler kendisine 

ulaştığı durumlarda iletişim ortamında bulunduğu kabul edilir. 

Jucker ve Dürscheid’ın tanımladığı diğer özelliklerden iletişimsel 

doğrudanlık, platformda oldukça baskındır. Yazılı ve sözlü kodun 



Bilgisayar Ortamlı İletişim Çerçevesinde WhatsApp Grup Yazışmalarındaki Tür Dağarcığı 

37 

kullanılabilmesi, ayrıca medya iletilebilmesi ile platform çokkiplidir. Amacı 

dolayısıyla diyalojik olmasının yanı sıra bazı durumlarda monolojik bir boyut 

kazanır. Durumlar ve profil fotoğrafları, ayrıca çevrimiçi oluş zamanları herkese 

açık kabul edilebilirler, ancak gizlilik ayarları ile herkese açık olmayan hale 

getirilebilirler. Yazışmalar ise iki kişi veya belirlenmiş bir grup insan arasında 

özeldir.  

 

1.3. Amaç 

Bu çalışmanın birincil amacı, WhatsApp platformunda gerçekleştirilen grup 

yazışmalarının tür dağarcığını tanımlamaktır. Bu amaç doğrultusunda, WhatsApp 

platformunda gerçekleştirilen yazışmaların türsel özellikleri incelenmiştir. Bunun 

yanı sıra, WhatsApp platformunu çözümlemek için Jucker ve Dürscheid’ın 

(2012) derlediği analitik kategorilerden faydalanılarak bu platformun iletişimsel 

özelliklerini tanımlamak da amaçlanmıştır. 

 

2. Yöntem 

2.1. Veri toplama yöntemi 

Çalışmada incelenen veri, 17-29 yaş aralığında, farklı sayılarda ve birbirleriyle 

ilişkileri değişiklik gösteren bireylerden oluşan ve farklı amaçlarla kurulmuş 11 

WhatsApp grubunda gerçekleştirilen yazışmaların e-posta yoluyla, platformun 

kendi araçları kullanılarak tarafımıza gönderilmiş çevriyazılarından seçilmiş 184 

adet oturumdur. Bu gruplardan altısı sırasıyla 3, 4, 7, 7, 10 ve 28 oturumdan 

oluşmaktadır ve bu oturumların tümü değerlendirilmiştir. Çok sayıda oturum 

içeren diğer beş grubun ise tüm oturumları tanımlandıktan sonra her birinden 

rastgele yirmi beşer oturum seçilmiştir. Oturumlar tanımlanırken, Jucker ve 

Dürscheid’ın (2012) iletişim edimi dizisi ve Van Dijk’ın (1982) konusal ve 

zamansal bağlantıyı temel alan kısım (episode) tanımları temel alınmıştır. 

 

2.2. Veri inceleme yöntemi 

Oturumlar tanımlandıktan sonra bir ön inceleme ile oturumlarda gözlemlenen 

amaçlar belirlenmiş ve hangi özelliklerin incelenebileceği saptanmıştır. Bu 

incelemede, Özkazanç’ın (2016) bulguladığı gibi, biçimsel özelliklerin temelde 

platformun sınırlılıklarına ve kullanıcıların biçemine bağlı olduğu görülmüştür. 

Bu nedenle tür, bu platformda, yalnızca amaç üzerinden tanımlanmıştır. Yapılan 

ön inceleme sonucunda, oturumları başlatan iletiler biçim açısından medya, soru, 

ve önerme olarak üçe ayrılmıştır. Sorular rica (örn. “... yapar mısın?”) ve diğer 

sorular (örn. “Nerede buluşalım?”); önermeler ise bildirme (kişinin kendisi ile 

ilgili konularda, örn. “Çarşamba günü Ankara’ya geliyorum, buluşalım.”), haber 

verme (haber veren kişiyle ilgili olmayan konularda, örn. “A, WhatsApp’ı 

kapattığı için gruba yazmıyor, buluşmaya gelecekmiş.”), istek (örn. “Erken 

gelin.”) ve diğer önermeler şeklinde kategorilere ayrılmıştır. Bunun yanı sıra 
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kategoriden bağımsız olarak bir konuda bir bilgilendirmede veya teklifte 

bulunmayı amaçlayarak sorulmuş ancak bu soru olumsuz yanıt alırsa amaçlanan 

teklifin yerine getirilemeyebileceği öncül sorular da sorulduğu gözlenmiş ve 

bunlar da kaydedilmiştir. Orlikowski ve Yates (1994), temel bir amaç için 

toplanmış tek bir grubu incelemiş ve e-postalarda gözlemlenebilen biçimsel 

özelliklerin üzerinde durmuş olduklarından, onların iletilerin amaçlarını esas 

alarak oluşturdukları kategoriler bu çalışmada ilk iletinin biçimi olarak ele 

alınmıştır. 

Oturumlar, oturumu başlatan kişinin amacına göre sınıflandırılmıştır. Bu 

sınıflandırma, Church ve De Oliveira’nın (2013) çalışmalarında tanımladıkları 

amaçlarla örtüşmüştür. Söz konusu çalışmada, kullanıcılara WhatsApp ve SMS’i 

ne için kullandıkları sorulduğunda alınan yanıtlar sohbet, sosyal etkinlik 

planlama, kişisel paylaşım, insan gruplarıyla etkileşim, işle ilgili yazışmalar ve 

reklam şeklinde sıralanmıştır. İncelediğimiz veride reklam kullanımına 

rastlanmamış, insan gruplarıyla etkileşim ise grup sohbetlerinin temel amacı 

olduğundan ayrıca bir oturum amacı olarak değerlendirilmemiştir. Bunlara ek 

olarak bu çalışmada, “grubun amacı/konusu dışında istekte bulunma veya soru 

sorma” amacı da tanımlanmıştır. Türü tanımlayan özellikler uzlaşılmış amaç ve 

biçimsel özellikler olduğu ve biçimsel özellikler bu platformda türsel değil 

biçemsel değişiklikler gösterdiği için her belirgin amaç kategorisi bir tür kabul 

edilmiştir. Bu durumda, veride gözlemlenen türler sohbet, sosyal etkinlik 

planlama, kişisel paylaşım, iş ve konu dışı istekte bulunma olarak tanımlanmıştır. 

Her bir grup için ilk ileti biçimlerinin yatay düzlemde ve amaçların dikey 

düzlemde işaretlendiği bir çizelge oluşturulmuş, grupların çoğunda grubun 

kuruluş amacı ile aynı amacı taşıyan oturumların çoğunlukta olduğu gözlenmiştir. 

Belirli bir etkinliğin planlanması amacıyla açılmış gruplarda ise ya grup etkinlik 

gerçekleştirildikten sonra kapatılmış, ya da grubun kullanılış amacı zaman içinde 

değişmiştir. 

Bu nicel çalışmanın yanı sıra, oturumlarda gerçekleşen konu kaymaları, 

katılım oranları ve oturumların bitişleri de kullanıcıların farklı amaçlarla 

gerçekleşen yazışmalara yaklaşımını saptamak amacıyla nitel olarak 

değerlendirilmiştir. 

 

3. Bulgular 

Oturumlar amaçlarının yanı sıra gerçekleşen konu kaymaları, katılım oranları ve 

bitişleri açısından da incelenmiştir. Bu inceleme sonucunda, konu kaymalarının 

en sık görüldüğü türün sosyal etkinlik planlama oturumları olduğu görülmüştür. 

İş ve kişisel paylaşım oturumlarında ise konu kaymalarına genellikle 

rastlanmamaktadır. Sohbet oturumlarına grubun kişi sayısından bağımsız olarak 

2, 3 veya 4 kişinin katıldığı görülmüştür. İş türünde katılım yüksektir, tutarlı bir 

biçimde tam katılımın görüldüğü oturumlar yalnızca toplumsal olaylar 

sonrasında haberleşme amacıyla gerçekleştirilen oturumlardır. Sosyal etkinlik 
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planlama amacıyla gerçekleştirilen oturumlara katılımın yüksek olması 

beklenmiştir ancak böyle bir ilişki bulgulanmamıştır. Oturumların bitiş 

biçimlerinin herhangi bir türsel tutarlılık göstermediği görülmüştür. 

Bunların yanı sıra, yapılan inceleme sırasında dikkat çekici başka 

özellikler de bulgulanmıştır. WhatsApp platformunda iletiler sıklıkla kısa 

üretimlerden oluşmaktadır. Birbirini tanımayan kullanıcıların bir araya geldiği bir 

grupta ilk başta uzun, yapılandırılmış iletiler gönderilirken grup üyeleri arasında 

samimiyet kuruldukça bu grupta da iletilerin daha kısa üretimler halinde 

gönderilmeye başlandığı görülmüştür. Platformun anlık iletişimi kolaylaştırmak 

için geliştirilmiş olması dolayısıyla kısmen eşzamanlı etkileşimi öncelikle 

desteklemesine karşın oturumların sıklıkla eşzamansızlık özelliği gösterdiği 

gözlenmiştir. Yüz yüze gerçekleştirilen eşzamanlı iletişimde veya eşzamansız 

yazılı iletişimde gerçekleşemeyecek bir özellik olarak, tüm kullanıcıların takip 

edebildiği paralel akışlar WhatsApp platformunda gözlemlenmektedir. Bu, anlık 

mesajlaşma platformlarına özgü bir özellik olarak ele alınabilir. Biçimsel 

özelliklerin kullanımının kullanıcıların tercihlerine bağlı olmasının yanı sıra, 

kullanıcıların belirli kalıplar ve emojileri kullanarak WhatsApp platformunda 

oluşturdukları kendilerine özgü biçemlerin (belirli selamlama sözcükleri, belirli 

emojilerin kullanılması gibi) diğer grup üyeleri tarafından tanındığı 

bulgulanmıştır. Grup üyelerinin kimi zaman WhatsApp grubuna veya platformun 

kendisine dair bir üst-iletişim içinde bulundukları gözlemlenmiştir. 

Ingold’un (2011) bir arada bulunma hissi (dwelling) kavramının anlık 

mesajlaşma uygulamalarında da gözlemlenebildiğini belirten O’Hara ve 

diğerlerinin (2014) görüşlerini destekleyen bulgulara rastlanmıştır. Kullanıcılar, 

genellikle yazışmayı bitiriyor veya bir yerden ayrılıyor, çıkış yapıyor olduklarını 

hissetmemekte, bu nedenle çoğu oturum, yüz yüze konuşmalar veya ikili 

yazışmalarda gerçekleştirilmesi beklenen ilişkisel iletişim normlarına uygun 

bitişler yapılmadan sona ermektedir. Bu normlara uygun bir biçimde yazışmayı 

bitiriyor olduğunu belirten kullanıcıların sıklıkla yazışmaları başlatırken de giriş 

yaptıkları gözlenmiştir. Bu kullanıcılardan bazıları, sabit iletişim cihazlarındaki 

anlık iletişim platformlarında karşılaşılabilecek olan “Çıkıyorum,” ifadesini de 

kullanmaktadırlar. WhatsApp grupları daima orada bulunan bir sosyal alan olarak 

algılanmakta, kullanıcılar bir arama motoruna yazarak daha hızlı erişebilecekleri 

bilgilere erişmek için bu grupları kullanabilmektedirler. Kullanıcılar kimi zaman 

grup üyelerinden birine özel mesaj yoluyla ulaşmak yerine grup üzerinden 

yazmayı tercih etmektedirler. Gruplarda soruların muhatabı olabilecek birden 

fazla kişi bulunmasının olası bir sonucu olarak, kimi zaman yazılanlar/sorulanlar 

yanıtsız kalmaktadır. 
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4. Sonuç 

Bu çalışmada, WhatsApp’ın iletişimsel özelliklerini ve platformda 

gerçekleştirilen grup yazışmalarının tür dağarcığını tanımlamak için, 11 

WhatsApp grubundan alınan 184 oturum, oturumların ilk iletilerinin biçimi, 

içeriği ve amacı bakımından incelenmiş ve bulgular grupların kuruluş amaçları 

dikkate alınarak değerlendirilmiştir. Bu değerlendirme sonucunda, platform 

kullanıcılarının sosyal etkinlik planlama, sohbet, kişisel paylaşım, iş ve konu dışı 

istekte bulunma olmak üzere beş temel amacı saptanmış ve bu amaçların her biri 

birer tür kabul edilmiştir. 

Yapılan inceleme sonucunda, grupların kuruluş amaçlarının, gruptaki 

oturumların amaçlarını belirlediği gözlenmiştir. Bunun yanı sıra, oturumlara 

gösterilen katılımın ve oturumlar sırasında konu kaymalarının varlığının, 

oturumların amaçları ile bağlantılı olduğu görülmüştür. Gruplardaki yazışmaların 

biçimsel özellikleri büyük ölçüde kullanıcıların biçemlerine ve grup üyeleri ile 

ilişkilerine bağlıdır; kullanıcıların diğer kullanıcılar tarafından tanınan, 

kendilerine özgü biçemler oluşturabildiği görülmüştür. Platformun özellikleri 

kısmi eşzamanlı iletişimi desteklemeye yönelik geliştirilmiş olmakla beraber, 

kişilerin erişilebilir göründükleri her an platformu takip etmiyor olmaları, 

platformda eşzamansız iletişim özelliklerinin de gerçekleşmesine neden 

olmaktadır. Ayrıca, anlık mesajlaşma platformlarında kurulan gruplara özgü 

olarak, birbiriyle bağlantısı olmayan, gruptaki herkesin takip edebildiği ve 

katılabildiği eşzamanlı akışlara rastlanmıştır. Tüm bunlar, çoğu kullanıcının 

oturumları başlatırken bir giriş yapmaya veya oturumu belirgin biçimde 

bitirmeye gerek duymaması ve kullanıcıların WhatsApp gruplarını bir arama 

motoru üzerinden kolaylıkla erişebilecekleri bilgilere sosyal ortamlarında 

bulunan kişiler aracılığıyla erişebilecekleri bir alan olarak görmeleri ile birlikte 

değerlendirildiğinde, O’Hara ve diğerlerinin (2014) dwelling algısının bu 

platformda görüldüğü tezini desteklemektedir. 
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1. Giriş 

Bu çalışma Eleştirel Söylem Çözümlemesi (Critical Discourse Analysis, CDA) 

yaklaşımını benimseyerek kadınların futbol taraftarı olarak yer aldıkları 

stadyumlarda eril söylemlerle hangi söylem çerçevelerinde kurgulandığına 

odaklanmaktadır.  

Türkiye’de kadınlar, futbol ve toplum bağlamında cinsiyetçi söylemlerle 

kurgulanmaktadır. Söylemlerin toplumsal yapı tarafından şekillendirilirdiği ve 

sınıflandırılırdığı düşünüldüğünde, cinsiyetçi söylemlerle kurgulanan toplumsal 

düzeneklerin görünümüne erişmek olanaklıdır. Günlük hayatta sıklıkla 

karşılaşılan; “kız çocuğu öyle oturmaz,” “erkektir yapar,” ve “kadın dediğin 

evinde oturur” gibi söylemler bu çerçevede örnek olarak verilebilir. Söylemler 

birey kimliklerini, bilgi birikimini ve inançları şekillendirir ve sınırlandırır. 

Bireyler de, kendilerine sunulan ve/ya da benimsedikleri kimlikleri yaşar ve ona 

göre davranır. 

Eleştirel söylem çözümlemesi, yukarıda örneklenen ve toplumda kurgu 

olarak yer eden söylemleri, toplumsal bağlam ve söylem uygulamaları arasındaki 

ilişkiye vurgu yaparak ele alır (Huckin, 1997; Fairclough, 2001). Bu çerçevede 

eleştirel söylem çözümlemesinin temel varsayımı, “dil aynı anda gerçekliği 

yansıtır ve onu belirli bir yol olarak yapılandırır” (Gee 1999) görüşü üzerinden 

gider ve söylemin, toplumsal eşitsizliklerin (yeniden) üretilmesinde merkezi 

olduğunu savunur. Bu doğrultuda çalışma, Twitter’da kadınların bir futbol 

taraftarı olarak nasıl kurgulandığını ortaya çıkarmayı amaçlamaktadır.  

Çalışmanın bu bölümünde sırasıyla (1.1.) Twitter üzerine bu çalışma 

bağlamında açıklamalar getirilmiş, (1.2.) çalışmanın kuramsal çerçevesini 

oluşturan eleştirel söylem çözümlemesi tanıtılmış ve (1.3.) amaç ve araştırma 

soruları yöneltilmiştir. Sonraki bölümlerde ise (2) yöntem, (3) tartışma ve (4) 

sonuç bölümleri sunulmuştur. 
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1.1. Twitter 

Sosyal medya fikirlerimizi ve anlık düşüncelerimizi paylaşabileceğimiz sanal bir 

ortamdır. Sosyal medyanın en çok kullanılan türü ise mikrobloglardır. 

Mikrobloglar, kullanıcılara kısa tümceler, anlık fotoğraflar ya da kısa video gibi 

küçük içerik parçalarını paylaşmak için ortam sağlar. Bir mikroblog olan Twitter, 

bu çalışmada araştırma ortamı olarak seçilmiştir. Kullanıcıların 140 karakter ve 

bunun yanında kullandıkları görseller (Örn. Fotoğraf ve video) söylemlerin 

aktarılmasında önemli bir işleve sahiptir ve bu yönüyle toplumsal söylem 

kurgusunun görüntülenebilmesine olanak sunmaktadır. 

Söylemin toplumsal olarak kurulduğu ve yeniden oluşturulduğu (Fairclough, 

1992, s. 64) görüşünden hareketle Twitter ve toplum bağıntısı arasındaki ilişki, 

farklı ortamlarda (Örn. Televizyon, gazete, kitaplar gibi iletişimsel ortamlar) 

kurgulanan söylemin Twitter kullanıcıları tarafından aynen aktarıldığı ya da 

yeniden kurgulandığı gerçeği göz önünde bulundurulabilir. Twitter gibi sosyal 

yazılımlar kimliklerin kurgusu, geliştirilmesi ve sürdürülmesi açısından bir ortam 

sunmaktadır (Cover, 2012). Karakter sınırlı bir ortamda bu yönüyle ortaya çıkan 

söylem kurguları, alanda son dönemde yapılan çalışmalarda farklı araştırma 

soruları ile çalışılmaktadır. İnsanların dilsel kullanımları üzerinde karakter 

sınırının çok fazla etkili olduğu söylenmemekle birlikte Twitter, kullanıcılarına 

düşüncelerini toplumda var olan söylem yapıları ile ifade edebildikleri bir ortamı 

sağlamaktadır. Gönderilerde başkalarının görüşlerine yer verilmesi (Örn. 

Retweet), etkileşime dayalı hitap biçemlerinin ortaya çıkmış olması ve bir 

gönderinin birden fazla kullanıcı tarafından benimsenmesi ve yeniden üretilmesi, 

süreç içerisinde toplumun Twitter’a yerleşmesini (Heteroglossia, Bakthin, 1981) 

olanaklı kılmıştır. İnsanlar bir gönderiyi beğenip benimsemekte ya da 

eklemelerde bulunarak yeniden üretmekte özgür konumdadır. Böylece Twitter, 

gönderilerin kullanıcılarının ilgi ürünü ve bilgi birikimi olmasından dolayı, 

kullanıcılarına çoksesli bir ortam sağlayarak kültürel ideolojiyi inşa etmektedir. 

 

1.2. Eleştirel söylem çözümlemesi 

Eleştirel söylem çözümlemesi, dil aracılığıyla uygulanan baskı, ayrımcılık, güç 

ve kontrol durumlarını göstermesi açısından geçirimsiz ve ilk bakışta görülebilir 

olanaklar sunar (Wodak ve Meyer, 2001/2009, s. 10). Bu yönüyle, hegemonya 

gibi toplumsal ilişkilerin nasıl kurgulandığının görülebileceği süreçlere odaklanır 

(Fairclough, 1992) ve bu çalışma çerçevesinde kadının futbolda eril söylemlerle 

nasıl kurgulandığına yönelik sorulan araştırma sorusunun merkezinde 

bulunmaktadır. 

 

1.3. Amaç ve Araştırma Sorusu 

Bu çalışma, kadınların futbol taraftarları olarak yer aldıkları stadyumlarda eril 

söylemlerle hangi söylem çerçevelerinde kurgulandığını ve futbola erişimlerinin 
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hangi çatışma ortamında yapılandırıldığını sunmayı amaçlar. Bu doğrultuda 

aşağıdaki araştırma sorusu yöneltilmiştir: 

 Kadınların futbol taraftarı olarak yer alması Twitter’da eril söylemler 

üzerinden nasıl kurgulanmaktadır?  

 

2. Yöntem 

Kadınların Twitter’da futbol taraftarı olarak eril söylemlerle nasıl kurgulandığını 

araştıran bu çalışmanın verileri Twitter üzerinden toplanmış ve eleştirel söylem 

çözümlemesi kuramsal arka planı ile incelenmiştir. Çalışmanın bu bölümünde 

sırasıyla (2.1.) veri ve (2.2.) veri inceleme çerçevesi sunulmuştur. 

 

2.1. Veri  

Veriler, Ocak 2015 – Ocak 2017 tarih aralığında Twitter üzerinden ‘kadın 

taraftar’ ve ‘bayan taraftar’ öbeklerini içeren gönderilerden toplanmıştır. Bu 

aşamada Twitter gelişmiş arama özelliği kullanılarak belirtilen zaman 

aralığındaki gönderiler seçilmiştir. Çalışmada, ‘Kadın’ ve ‘bayan’ sözcüklerinin 

seçimi üzerine anlamsal ayrıma yönelik bir tartışma yürütülmemiştir. 

 

2.2. Veri inceleme çerçevesi 

Veriler incelenirken eleştirel söylem çözümlemesinden (Van Dijk, 1993, 

Fairclough, 1995, 2001) yararlanılmıştır. Çalışmada üçlü inceleme aşaması 

kullanılmıştır. Aşağıdaki (1), çalışmada benimsenen inceleme aşamasını 

vermektedir: 

1) Çalışmada benimsenen inceleme aşaması (Van Dijk, 1993, Fairclough, 1995, 

2001) 

A) Gönderi Metni: Dilbilimsel birimler (Örn. sözcükler, ima/sezdirim ve 

önvarsayımlar) 

B) Söylem Pratikleri: Sözcüklerden bağlamlara geçiş. 

C) Geniş Sosyal Bağlamlar: Söylem pratiklerinin futbol ve toplum 

bağlamında yorumu. 

 

Yukarıdaki (1) takip edildiğinde, ilk aşamada (A) Twitter gönderileri metin 

çerçevesinde incelenmiş ve sözcük kullanımı, sezdirim ve önvarsayım gibi dilsel 

birimler belirlenmiştir. Sonraki aşamada (B) bu dilsel birimler söylem pratikleri 

ile eşleştirilmiş ve kullanıcılar tarafından hangi bağlamların kurgulandığının ve 

aktifleştirildiğinin bulgulanması amaçlanmıştır. Son aşamada ise (C) bir önceki 

aşamada ortaya çıkan bağlamların, bu çalışmanın geniş sosyal bağlamı olan 

futbol ve toplum çerçevesinde nasıl kullanıldığının ortaya çıkarılması 

amaçlanmıştır. 
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3. Tartışma 

Bu bölüm, Twitter gönderilerinde kadınların futbol taraftarı olarak hangi söylem 

çerçeveleriyle kurgulandığının ortaya çıkarılmasını amaçlayan bu çalışmanın veri 

çözümlemesini içermekte ve bulgularını tartışmaktadır. Bu amaçla bu bölümde; 

(i) incelenen verilerden örnekler sunulmuş, (ii) hemen ardından da kadınların 

futbol taraftarı olarak kurgulandıkları söylem çerçeveleri verilmiştir. 

 

(1) +9 Stada kadın taraftar çekme itemi... (Futbolcu Görseli)1 

(2) Defans hattı Biscolata reklam setine döndü resmen.. Neyse kadın taraftar 

sayımız artar hiç degilse.. 

(1) numaralı örnekte bilgisayar oyun metinselliği görülmektedir. +9 ve 

item sözcükleri oyunlarda kullanılan terimlerdir.  İtem oyunda, oyunculara 

avantaj sağlayan bir metadır. Oyuncular bu metaları belirli deneyimleri elde 

ederek kazanır ya da satın da alabilir. Metindeki +9 ise oyunda bir metaya ait en 

yüksek değer olarak bilinmektedir. Bu çerçevede gönderi yazarı kadının erkeği 

çekici bulduğunu kurgulanmakta olup erkeğin futbolda merkez konumda 

bulunduğu söylemi vurgulanmaktadır. Başka bir deyişle, futbolda güçler eşit 

dağılmamaktadır. Benzer şekilde, (2) numaralı örnekte de kadın taraftarın 

tribünde yer almasının sebebi olarak erkek olma durumları önvarsayılan (Örn. 

Futbolcu erkek olur) futbolcular sunulmuştur. Gönderinin yazarı, gönderinin ilk 

ve ikinci tümcesi arasında neden-sonuç bağlantısı kurmakta ve kadınların futbol 

maçlarına yakışıklı erkek futbolcular için gittiğinin inşasını sürdürmektedir. Bu 

iki örneğe geniş sosyal bağlam çerçevesinde bakıldığında, ‘yakışıklı futbolcu 

tribüne kadın taraftar çeker’ ve ‘kadın taraftar görselliğe önem verir’ söylemleri 

öne çıkarılmıştır. 

 

(3) Ben daha önce sahaya taş atan, koltukları söken, saatlerce küfür eden bir 

bayan taraftar görmedim. Peki ya siz ? #KızlarFutbolİzlemesin 

(4) Bir bayanin attığı küfürlü twetlere bak böyle bayan taraftar sizin olabilir... 

 

(3) numaralı örnek bir etiket altında paylaşılmıştır (#KızlarFutbolİzlemesin). 

Bu gönderide, ‘Peki ya siz?’ ifadesi ile gönderi yazarı kendini haklılaştırmaya 

çalışmaktadır. Bu örnekte yazar, ‘taş atmak’, ‘koltuk sökmek’ ve ‘saatlerce küfür 

etmek’ eylemlerini sadece erkeklerin yapabileceğini belirterek, kadınların bu gibi 

‘şiddet içeren’ davranışları gerçekleştiremeyeceği önvarsaymıştır. Bu çerçevede 

söylem kurgusu futbolda şiddetin çoğunlukla erkeklere özgü bir 

davranış/kazanım olduğu yönünde yapılmış ve kadınların futbol tribünlerinde 

şiddet içerikli alanlarda var olamayacağı söylemi vurgulanmıştır. Söylem 

pratiğine bakıldığında ‘erkek şiddet uygulayabilir kadın uygulayamaz’ sonucuna 

                                                 
1 Örneklerde Twitter kullanıcılarının (Gönderiyi yazan kişiler)  biçemine bağlı kalınmıştır. 
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ulaşılmıştır. (4) numaralı örnekte ise bir futbol takımı taraftarının başka bir futbol 

takımı taraftarlarına yönelik yazdığı bir metin bulunmaktadır. Gönderideki 

neden-sonuç ilişkisi yazar tarafından ‘kadın taraftar küfür ederse bizim takıma ait 

olamaz’ söylemiyle sunulmuştur. Buna bağlı olarak verilen ‘böyle taraftar sizin 

olabilir’ ifadesi ile de ‘küfür eden’ kadınların futbol taraftarı olarak 

ötekileştirilmesi ve bu davranışın bir ayrıştırma aracı olarak sunuluyor olduğu 

görülmüştür. Bu iki örnek (3-4) üzerinden gidildiğinde kadınlar geniş sosyal 

bağlamda ‘kadın tribünde şiddet göstermemeli, çünkü küfür ve şiddet kadına 

yönelik değildir’ şeklinde bir konu alanı ile yansıtılmıştır. 

 

(5) Bir cezalandırma biçimi olarak " 'kadın' taraftar " .. mantıklı bir izahı olması 

namümkün. 

(6) Bu 3 temmuzun bize getirdiği embesilliklerden biri de kadın taraftarlar:) 

üstelik bilgisiz agresif ve gereksiz tribünde kadın taraftar 

 

(5) ve (6) numaralı örnekler, ülkemizde belli bir süre yürürlükte kalan bir 

uygulamaya gönderimde bulunmaktadır. Bu uygulamaya göre, taraftarlar maç 

öncesi ve maç sırasında ‘şiddet’ kapsamı içinde bir davranış gösterdiklerinde 

destekledikleri takımları bir sonraki maçında saha kapatma cezası alıyor ve 

takımlar bu cezayı ‘kadın ve çocuk’ taraftar önünde müsabakaya çıkarak 

çekiyordu. Takımların cezalandırma biçiminin kadın taraftar üzerinden 

gerçekleştirilmesine tepki olarak gönderilen (5) numaralı örnek ile (6) numaralı 

örnek zıtlık oluşturmaktadır. (6) numaralı örneğe bakıldığında, kadın taraftarların 

‘bilgisiz’, ‘agresif’ ve ‘gereksiz’ sıfatlarıyla nitelendiği görülmekte olup ceza 

alınan maçlar ile kadın taraftarların futbola ilgi duymaya başlamaları 

önvarsayımını içermektedir. Söylem pratiğinde futbola ilgi duyanların sadece 

erkekler olabileceği bağlamını oluşturan bu örnek, geniş sosyal bağlamda 

‘kadının futbolda yeri yok’ olarak kurgulanmıştır. 

 

(7) Bunu kadın taraftar olarak kınıyorum ve bu tür cinsiyet üzerinden yapılan 

göndermelerden nefret ediyorum. 

(8) Bu tip "cinsiyetçi" paylasimlardan bir kadın taraftar olarak rahatsız oluyorum. 

 

Örnekler kadınların futbol taraftarı olarak, ‘kadın taraftar’ ifadesiyle 

damgalanmasına işaret etmektedir. Çalışmanın içinde yer aldığı eleştirel duruş, 

futbol taraftarlarının erkek ya da kadın gibi kavramlar üzerinden ayrıştırılmaması 

ve bu ayrışma üzerinden taraftarların nitelenmemesi gerektiğini vurgulamaktadır. 

Bu çerçevede (7) ve (8)’de verilen gönderiler, futbol ve toplum bağlamında 

önceden yaratılmış ‘kadın taraftar’ söylemini takip eden tekrar söylemleridir. 

Alıntılanan (7) numaralı örnekte kadının damgalanması durumuna olan 

rahatsızlık dile getirilmiş gibi görülmesine karşın, gönderide bulunan kişi ‘kadın 
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taraftar’ söylemini yinelemiştir. Benzer şekilde (8) numaralı örnek yazarı da bu 

durumdan yakınmaktadır. Bu örnekleri fiziksel bağlamda örneklemek amacıyla 

Türkiye’de futbol takımlarının sahip oldukları ‘dişi kartal/dişi kanarya/dişi aslan’ 

şeklinde bir ayrım ile gelen gruplaş(tır)malar verilebilir. Bu durumun ‘kadın 

taraftarların tribünde rahat etmesi’ görüşüyle gerçekleştiği düşünülse de öyle ki 

futbolda bir takım oyunu söz konusu iken futbol tribünlerinde kurgulanan 

ayrımcılığın öne çıktığı düşünülebilir. Nasıl bugünkü futbol taraftarı söyleminde 

‘erkek taraftar’ gibi bir kavram kullanılmıyorsa ‘kadın taraftar’ kavramının da 

kullanılmamasının gerektiği düşünülmektedir. 

Yukarıdaki örneklerin incelemesi doğrultusunda Twitter gönderilerinde 

“kadın” taraftar/“bayan” taraftar aşağıdaki konu alanlarıyla kurgulanmış ve 

yansıtılmıştır: 

(i) Kadının futbolda yeri yok. 

(ii) Kadın futbolun sportif yönüyle ilgilenmez. 

(iii) Kadın tribünde küfür etmemeli çünkü küfür kadın için uygun değildir. 

(iv) “Kadın/bayan taraftar grubu” üzerinden kadının damgalanması 

 

Yukarıda verilen konu alanlarına bakıldığında, (i) ‘kadının futbolda yeri yok’ 

konu alanının (ii) ve (iii) numaralı konu alanları ile neden-sonuç ve/ya da zıtlık 

bakımından ilişkiye sahip olduğu buglulanmıştır. Başka bir deyişle, incelenen 

gönderilerde, kadınların Twitter üzerinde ‘futbolda yeri yok’ ve ‘kadın 

stadyumda küfür etmememeli, ediyorsa bu davranış kendisi için uygun değildir’ 

savları üzerinden ‘kadının futbolda yeri olmadığı’ temel savı desteklenmiştir. 

 

4. Sonuç 

Kadınların futbol taraftarı olarak eril söylemler ile hangi söylem çerçevelerinde 

kurgulandığının bulgulanmasını amaçlayan bu çalışma Twitter gönderilerine 

odaklanmıştır. Bu doğrultuda şu araştırma sorusu yöneltilmiştir; Kadınların 

futbol taraftarı olarak yer alması Twitter’da eril söylemler üzerinden nasıl 

kurgulanmaktadır? 

Yöneltilen bu araştırma sorusuna yanıt olarak; eril söylemlerin kadını  

‘kadının futbolda yeri yoktur’ söylem çerçevesiyle kurguladığını, ‘olsa bile’ 

(i) ‘Kadın futbolun sportif yönüyle ilgilenmez’ 

(ii) ‘Futbol takipçisi kadınlar küfür etmemeli çünkü küfür kadın için 

uygun değildir’ 

alt söylem çerçeveleriyle yansıtılmıştır. ‘Kadınların futbolun sportif yönüyle 

ilgilenmediği’ savı Twitter gönderilerinde ‘erkek futbolcu’ görselleri ile birlikte 

yazılan gönderilerde, ‘kadınların futbol takipçisi olarak küfür etmemesi 

gerektiği’ savı ise küfür edenin ötekileştirildiği gönderilerde sıklıkla görülmüştür. 
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1. Giriş 

Ses sembolizmi, kelimeyi oluşturan sesler ve kelimenin anlamı arasındaki 

varsayımsal sistematik ilişkidir (Hinton, Nichols, & Ohala 1994). Bu düşünceye 

göre kelimeler ve anlamları arasında rastlantısal bir bağlantı yoktur. Ses 

sembolizmi tarih boyunca psikologlar ve dilbilimciler tarafından çalışılmıştır. Ses 

sembolizmi ilk olarak Alman psikolog Wolfgang Köhler tarafından (1929) 

İspanyolca konuşulan Tenerife adasında yaptığı çalışma ile tanımlanmıştır. 

Katılımcılarına biri sivri köşeli diğeri daha yuvarlak bitişlere sahip iki görsel 

sunan ve görselleri takete ve baluba kelimelerinden biri ile adlandırmasını isteyen 

Köhler, çalışmanın sonucunda sivri köşeli cisme takete ismi verilme eğiliminin 

daha fazla olduğunu ve yuvarlak bitişlere sahip cisme ise baluba ismi verilme 

eğiliminin daha fazla olduğunu gözlemlemiştir. 

Köhler’den yıllar sonra, Hindistan’da Tamilce ve İngilizce konuşan 

katılımcılar ile aynı deney, Ramachandran ve Hubbard tarafından (2001) sadece 

kelimeler bouba ve kiki olarak değiştirilerek tekrar yapılmıştır. Bu deney sonucu 

aynı Köhler’in aldığı sonuçlar gibi sivri köşeli şeklin kiki, yuvarlak bitişlere sahip 

şeklin ise bouba olarak adlandırılma eğilimi daha fazla olmuştur. 

Son zamanlarda, Daphne Maurer’in ekibiyle yaptığı çalışmalar da (2006) 

hemen hemen aynı sonuçları vermiştir. Fakat Maurer araştırmasını 0.5-2 yaş 

arasındaki bebekler ile yapmıştır. Bebekler kesinlikle okuma bilmemektedir. Bu 

durumlar içerisinde bile sonuçlar aynıdır. 

2011 yılında ise Rendall ve Nielsen, ayrıntılı bir şekilde ünsüzleri de ele 

alıp bu araştırmayı daha kapsamlı bir şekilde çalışmışlardır ve sonucunda ünsüz 

ve ünlülerin ses sembolizminde aynı önemi taşıdığını söylemişlerdir. 

Bu çalışmalar sonucunda kelimeler ve anlamları arasındaki varsayımsal 

bağlantıyı inceleme şansı sunulmuştur. Okumakta olduğunuz çalışmada ise ses 

sembolizmi Türkçe içinde işlenmiştir. 
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1.1. Amaç ve Araştırma Soruları 

Çalışmanın amacı Türkçe içerisindeki ses sembolizmine olumlu/olumsuz anlam, 

yakınlık/uzaklık, güç ve güven bağlamında, yazı sistemi üzerinden bir görüş 

getirmektir. Bu çerçevede aşağıdaki araştırma soruları sorulmuştur; 

 

1. Seslerin kültürel alandaki sembolik anlamları Türkçe konuşucularının 

algısında belirginlik gösteriyor mu? Eğer gösteriyorsa; 

2. Ünlüler ile uzaklık, güven ve güç ilişkisi nasıl gerçekleşmektedir? 

 

2. Yöntem 

Katılımcılara, Türkçe’de ses sembolizminin etkisini ölçmek üzere 

uzaklık/yakınlık, olumlu/olumsuz anlam, güç ve güven bağlamında 12 soru 

sorulmuştur ve cevapları ise tamamen anlamsız ve birbirlerinden farklı olan ve 

herhangi bir çağrışım yaratmayacak kelimelerden oluşturulmuştur. Bu sorular 

Google Forms üzerinden çevrimiçi anket ile katılımcılara (N=222) likert ölçeği 

(1:5) ve seçim/kategori (güven, uzaklık, güç) tekniği kullanılarak sunulmuştur. 

Soruların içerisinde görsel uyaranlar kullanılmıştır fakat görsel uyaranlar   

herhangi bir fikir farklılığı yaratılmayacak şekilde tamamıyla aynı görsellerle 

sunulmuştur ve katılımcıların cevapları üzerinden grafikler oluşturulmuştur. 

Toplanan veriler R istatistik yazılımı kullanılarak; Kategorik veriler çoklu uyum 

analizi, likert ölçeği ile oluşturulmuş sorular ise faktör analizi ile incelenmiştir. 

Bu nicel incelemeler korelasyon, kümelenme ve kutu grafikleri ile 

görselleştirilmiştir.  

 

2.1. Likert Ölçeği 

Şekil 1’deki likert ölçeği ile katılımcılara verilen tamamen anlamsız şekilde 

oluşturulmuş ve herhangi bir çağrışım yapmayacak “belike, katuma, rekiti, 

nubato, kugoga” kelimelerinin, 1 olumlu ve 5 olumsuz olmak üzere 

değerlendirilmesi istenmiştir. 

 

Şekil 1. Likert ölçeği ile 1 olumlu 5 olumsuz olmak üzere değerlendirme soruları 
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2.2. Seçim/Kategori (Uzaklık, Güven, Güç) 

Şekil 2’de görüldüğü üzere herhangi bir yanıltma yaratmayacak görsel uyaran 

kullanılarak oluşturulan seçim sorularında, katılımcılardan kendilerine göre en 

yakın gelen şehri seçmesi istendi. İlk soru, cevabı öğrenmek amaçlıydı. 

 

 

 

 

 

Şekil 2. Görsel uyaran – Uzaklık 

Şekil 3’te ise cevap test edildi ve sonucun kesinliğini kontrol edildi. 

 

 

 

 

 

 

Şekil 3. Uzaklık bağlamında görsel uyaranlı seçim sorusu 

Şekil 4 ve 5’te katılımcılara güven bağlamında iki soru yöneltildi.  

 

Şekil 4. Güven bağlamında görsel uyaranlı seçim sorusu 
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Şekil 5. Güven bağlamında görsel uyaranlı seçim sorusu 

Şekil 6’da ise güç bağlamında bir soru yöneltildi. Fakat bunda görsel 

uyaran kullanılmadı. 

 

 

 

Şekil 6. Güç bağlamında seçim sorusu 

 

3. İnceleme-Tartışma 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 7. Çoktan seçmeli sorular üzerinden oluşturulmuş çoklu uyum grafiği 

Şekil 7’de bulunan çoklu uyum grafiği ile katılımcıların kelimeleri seçerken sahip 

oldukları yönelimler ortaya çıkarılmıştır. Uzaklık yakınlık ilişkisinin sorulduğu 

sorularda bulunan ve şehir adı olan kelimeler bele ve tili yakınlık, kogo ve bolo 
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ise uzaklık kategorisi açısından tabloda birlikte görülmektedir. Güven 

kategorisinde yer alan sorularda ise sırasıyla bakkal, tur, birlikte seyahat etmek, 

borç vermek soruları ile verilen kelimeler kompe, rano tur, barkun tomrık ve 

gonta çudın kelimelerinin ve kelime gruplarının bir arada bulunduğu 

görülmektedir. Bu sonuç ile rahatlıkla arka seslerin güven kategorisi açısından 

katılımcıların yöneliminde etkin rol oynadığı yorumu yapılabilir. Güç 

kategorisinde yer alan futbol takımı norasda ve boksör rıgo anket sonuçlarında 

kazanan olarak yer alıp grafikte de birlikte görülmektedirler. Sorularda bu iki 

kelimenin rakibi olarak verilen kelimeler yine futbol takımı rödensi ve diğer 

boksör peji ise katılımcıların seçimine göre yenilen ya da güçsüz görülen 

konumda yer alır. Arka sesler ve ön seslerin katılımcıların seçimlerinde 

oynadıkları rol açıkca görülmektedir ki arka seslere sahip kelimeler, kelime 

öbekleri güçlü konumundadır. Yine güven  kategorisinde sorulan fakat 

sonuçlarda farklı bir konumda görülen makyaj markasına yönelik soruda ilk 

marka olan ve arka sesler içeren latso kelimesi güç kategorisinden ve güçlü 

konumundaki norasda ile birlikte, ikinci marka olan lötsi ise norasda kelimesi ile 

aynı kategoride yer alan güçsüz konumundaki rödensi kelimesi ile birlikte 

görülmektedir. İlgiçtir ki katılımcıların güveninin ölçülmek istendiği bu sorunun 

sonucunda güç algısı ortaya çıkmıştır. Grafikte görülen eylem sorusu herhangi 

bir kategori içerisinde yer almamıştır. Nedeni ise anket sorusundan kaynaklanan 

bir eksiklik ile kategori belirtilmemiş olmasıdır. Örneğin anket sorusu “Hangi 

eylem olumsuz anlam içermektedir?” olarak sorulmuş olsaydı kelimeler ile ilgili 

yoruma sahip olunabilirdi fakat bu olağan durumda kelimler ile yorum yapmak 

söz konusu değildir. 

Tablo 1. Likert ölçeği üzerinden faktör analizi 

 Olumlu Olumsuz 

belike .458  

katuma  .997 

rekiti .890  

nubato   

kugoga  .386 

 

Tablo 1’de yer alan 2 faktörlü Likert ölçeği 1:5 ile anket sorusunda 1’den 

5’e kadar 1 olumlu 5 olumsuz olacak şekilde sıralanmış kelimeler belike, katuma, 

rekiti, nubato ve kugoga bulunmaktadır. Tabloda da görüldüğü gibi önsesler 

içeren kelimeler belike ve rekiti katılımcılara olumlu, arka sesler içeren kelimeler 

katuma ve kugoga olumsuz anlam çağrıştırmıştır. Tablo ile seslerin, ses 

sembolizminin olumluluk ve olumsuzluk üzerindeki etkisi çok net bir sonuçla 

olmasa da kolayca yorumlanbilen bir şekilde görülebilir. 
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Şekil 8. Likert ölçeği üzerinden Korelasyon analizi 

Şekil 8’de yine Likert ölçeği 1:5 ile verilmiş anket sorusu cevaplarının 

korelasyonu görülmektedir. Korelasyon 2 ya da daha fazla değişken arasındaki 

ilişki, bağlantıdır. Verilen tablo ile katsayısı 1’e yakın olan kelime olumlu, 1’e 

uzak katsayıya sahip kelime ise olumsuz olarak adlandırılabilir. Anket sonucunda 

elde edilen verilerde açıkca bir fark görülmese bile önsesler içeren belike ve rekiti 

kelimeleri 0.45 katsayısı ile olumlu, arka sesler içeren katuma ve nubato 

kelimeleri 0.09 katsayısı ile olumsuz olarak yorumlanabilir.  

 

Şekil 9. Likert ölçeği üzerinden kümelenme analizi 

Şekil 9 ile olumlu olumsuz faktörlerinin 5’li Likert ölçeği ile ölçüldüğü 

anket sorusunun sonuçlarının analizi görülmektedir. Bu tabloda Kümelenme 

yöntemi ile tablo 1’de yapılan faktör analizi bulunmaktadır. Arka ve ön sesler 

içeren kelimelerin 1 olumlu 5 olumsuz olacak şekilde verildiği anket sorusunun 

kümelenme ile ortaya çıkan veri sonuçlarında yeniden kugoga ve katuma 

sözcülerinin 0.56 ile birlikte, belike ve rekiti kelimelerinin ise 0.62 ile birlikte 

kümelendiği görülmektedir. Şekil 9 ile katılımcıların arka sesler bulunduran 

kelimeleri olumsuz bulduğu ve aynı yönelimle oyladığı, önses içeren kelimeleri 

olumlu bulduğu ve aynı yönelimle oyladığı sonucu ortaya çıkmaktadır. 
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Şekil 10. Likert ölçeği üzerinden kutu grafiği analizi 

 

Şekil 10’da kutu grafiği görülmektedir. Kutu grafiği ile katılımcıların 

seçimlerinin yoğunlukları belirtilmiştir. Grafiğin sol tarafında bulunan 1 ve 5 

arasındaki rakamlar Likert ölçeği 1:5 ile ölçülen olumluluk ve olumsuzluk 

anlamlarını ifade etmektedir. Kelimeler belike 2.21, rekiti 2.25 ile 1’e daha yakın 

yani olumlu, katuma 3.71, kugoga 3.78, nubato 3.44 ile 5’e daha yakın yani 

olumsuz anlama sahip olarak görülmüş ve katılımcılar tarafından bu yönelim ile 

oylanmıştır. 

 

4. Sonuç  

Çalışmanın sonucunda elde edilen verilere göre Türkçe konuşucularının algısında 

ses sembolizmi etkisinin görüldüğü söylenebilir. Arka ve ön sesler konuşucuların 

seçimlerini yönlendiyor olabilir. Çalışmada, arka sesler güçlü, güvensiz, uzak, 

olumsuz; ön sesler güçsüz, güvenli, yakın, olumlu anlamları ile ortaya çıkmıştır. 

Çalışmanın kesin sonuçlar vermek açısından yetersiz kalmış olabileceği 

görülmüş olup bir sonraki aşamasında katılımcılardan sanal ortamda veri 

toplamak ve yalnızca yazılı girdi vermek yerine yüz yüze bir mülakat ve sesli 

girdi  ile veri toplanması kararlaştırılmıştır. Bu çalışma ile çok kesin sonuçlar elde 

edilememiş olsa bile yorumlanabilirliği yüksek ve kesinliğe yakın sonuçlar elde 

edilmiştir. 
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1.Introduction 

Thanks to technological advancements occurred in recent years, communication 

via e-mail has become an important part of our lives. People prefer e-mailing in 

various areas such as business, education, health, daily chatting, etc. In 2006, 

Stein said although e-mail mediated communication is widely used, it is kind of 

a new trend; thus, people do not have a concrete outline how to construct an e-

mail in their minds. 8 years later, Yuan-scan Chen’s study (2014) supported 

Stein’s idea by proving writing intact e-mails is still problematic in Chinese 

second language learners of English. 

Lack of standard/concrete outlines leads alternations in e-mail writing; 

however, some alternations may be problematic both for the writers and the 

receivers because many people hesitate what to write or do not know how to write 

(Yuan-scan Chen, 2014). The most common hesitation in e-mail writing is about 

how to open and close the e-mails. The writers’ doubt using these forms are 

caused mainly by the opening and closing structures. Differences in addressing 

may be because of the writers’ lack of not only the structural, but also the 

pragmatic competence of the language. This lack of competence is not necessarily 

in L2, it can also be seen in L1. 

This study aims to examine the differences between the Turkish and 

English e-mails written by the students of a state university in Turkey, whose 

native language is Turkish. 

The research questions are: 

1.What forms of openings and closings do the students (non-native speakers of 

English) use in their Turkish e-mails written to faculty members who are native 

speakers of Turkish, and in their English e-mails to the faculty members who are 

non-native speakers of Turkish? 

2. What can be the reason behind the alternations of the openings and closings in 

Turkish and English e-mails? 
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2.Literature Review 

Face to face communication has fallen from grace and given its place to 

computer-mediated communication with the progress in technology. The main 

advantage of the interactions through e-mail is that it is very rapid (Baron, 2010). 

However, this advantage is accompanied by some weaknesses caused by different 

reasons such as inadequate or no instruction of the pragmatics in the target 

language in which e-mails are written (Gains, 1999; Chen, 2006; Glater, 2006), 

constructing inappropriate, impolite or inconceivable grammatical forms 

(Economidou-Kogetsidis, 2010), cultural differences in the context where non-

natives are writing in English (Ai-Hwa Chen, 2004; Economidou-Kogetsidis, 

2010; Yuan-scan Chen, 2014). 

In terms of pragmatics, Glater (2006) emphasizes that although e-mail 

facilitates rapid communication, it erases the necessary boundaries among people 

because they do not know how to address to his/her superior; how to ask, suggest 

or request something in the appropriate form and manner; therefore, they have 

difficulty in writing e-mails. This difficulty can easily be seen in the openings 

and closings of the e-mails. Let alone the hesitation what to write in the openings 

and the closings of the e-mails, some people even miss these components. Gains 

(1999), conducted a research by collecting e-mails sent in a UK insurance 

company. He reports that 92% of the e-mails does not have an opening and 8% 

of them does not have a closing. 

Many research has been done on the effect of the hierarchical order in 

terms of e-mail greetings and closings. Baron (2000), Kling (1996), and Murray 

(1995) state that people do not have difficulty writing e-mails to their friends, but 

they do when writing to people with a higher status (as cited in Chen, 2006, p. 

35).  For example, Holmes and Stubbe (2003) state that when people write to 

someone with greater status, they try to be as polite as possible (as cited in 

Economidou-Kogetsidis, 2010, p.3193). In other words, the bigger the gap 

between the statuses, the more politely people tend to write their e-mails (Holmes, 

2009). 

There have been a few studies among the university students and the 

faculty members in terms of how power relation between them affect their e-mail 

writing. One of the early studies was conducted by Hartford and Bardovi-Harlig 

(1996). They studied with the e-mails written by the students to their instructors, 

and focused on the instructors’ evaluations on those e-mails. It can be generally 

concluded that the instructors get disappointed with their students’ lacking the 

institutional manner of writing. Similarly, Ai-Hwa Chen (2004) studied with 

Taiwanese and American university students, and examined their e-mails to their 

instructors. She concluded native speakers of English write their e-mails in an 

indirect manner, while Taiwanese, who are non-native speakers, do in a more  
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direct way. Félix-Brasdefer’s (2012) study also shows that there are varieties in 

the openings of the e-mails caused by pragmatic deficiencies and non-native’s 

concerns about the appropriate forms (as cited in Yuan-scan Chen, 2014, p. 133). 

Maria Economidou-Kogetsidis (2010) studied on the pragmatic 

competence of the non-native speakers. She examined the English e-mails of both 

Greek students who are non-native speakers of English and of native students. 

Her results show that both natives and non-natives struggle to form an appropriate 

grammatical structure in terms of syntactic features. She suggests direct 

instruction is necessary for both groups. This necessity is taken into consideration 

by the content and curriculum development committee of Turkish Ministry of 

National Education and Kiray’s (2013) study examines the writing activities of 

9th and 10th graders’ course books organized in order to develop “genre 

awareness” in English with this regard. 

Economidou-Kogetsidis (2010) also found that non-native students make 

their request in a direct way; in other words, they do not modify and soften their 

languages, thus these e-mails are considered as impolite by the receivers. She 

argued that this directness and moderation in e-mail writing are not only caused 

by the non-natives’ lack of pragmatic competence, it is also because the new 

generation is accustomed to online communication which has no structural 

model. 

Pragmatic competence is also influenced by cultural aspects. In Bjorge’s 

(2007) study, non-native students who are raised in an Eastern culture, in which 

hierarchical differences are obvious, are inclined towards using more indirect 

address forms, while students who are raised in a Western culture are predisposed 

to use more direct address forms (as cited in Yuan-scan Chen,2014,p.133). 

Moreover, sometimes the address forms in the native language have no 

equivalent in the target language. For example, “Dr.” has no correspondence in 

Greek (Economidou-Kogetsidis, 2010). And that some address forms can be 

acceptable in their own culture, but not acceptable in the target one as in the 

example of Chinese. “Teacher” is accepted as an appropriate address form in 

Chinese culture, while in English it is not (Yuan-scan Chen, 2014). 

 

3.Methodology 

This study examines what forms of address the students use in their Turkish e-

mails written to faculty members who are native speakers of Turkish, and in their 

English e-mails to the faculty members who are non-native speakers of Turkish. 

In order to explore the alternations of the forms in terms of formality in Turkish 

and English e-mails, we looked at the openings and the closings of the e-mails 

written by those students. 

 

The data is collected from the students of a state university in Turkey 

which is an English-medium university. The data consisted of 76 e-mails from 38 
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native Turkish and non-native English students, 12 males and 26 females. Each 

student forwarded 2 e-mails: one Turkish e-mail to a faculty member who is a 

native speaker of Turkish, and one English e-mail to a faculty member who is a 

non-native speaker of Turkish. The age spectrum is 20-23. 

The participants forwarded their authentic e-mails to us, therefore the 

data we collected is “available for analysis without the presence of the researcher 

biasing the data collection process” (Herring, 2002:145). It has been assured that 

all e-mails would be used for research purposes only and all personal information 

would be kept in private. 

The openings and the closings of the e-mails were taken into 

consideration. The software Antconc3.4.4 was used to identify the phrases and 

their frequencies. 

After reaching quantitative findings, we thought it is necessary to find 

out the reasons behind our participants are inclined to use such patterns. 

Therefore, we interviewed with some of our participants. 

 

4.Results 

The openings and the closings of the 76 e-mails from 38 native Turkish and non-

native English students are examined. 

 

4.1 Turkish E-mails 

4.1.1 Openings of the Turkish e-mails 

While examining the Turkish e-mails, formality and informality are taken into 

account accordingly: 

Formal salutation words: Merhaba ‘Hello’, İyi günler ‘Good afternoon’, İyi 

akşamlar ‘Good evening’, and etc. 

Informal salutation: Selam ‘Hi’ 

Formal addressing forms: İsim+Hocam ‘FN+Professor (as a deferential form)’, 

İsim+Hanım ‘FN+Madam (as a deferential form), Sayın+XX ‘Dear+another 

addressing form’ 

Informal addressing forms: Hocam ‘Professor’ 

Table 1. The percentages of the forms used in the openings of the Turkish e-mails 

Openings Formal Informal Total 

zero opening   .% 

only a salutation word 7.9% .% 7.9% 

only an addressing form 2.65% 2.65% 5.3% 

both salutation words and addressing 

forms 

10.52% 76.28% 86.8% 

Total 21.07% 78.93% %100 
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4.1.1.1 Turkish E-mails with zero opening 

All the Turkish e-mails examined have an opening. 

4.1.1.2 Openings with only a salutation word 

7.9% of the Turkish e-mails has an opening with only a salutation phrase. All the 

salutations are formal. 

 

4.1.1.3 Openings with only an addressing form 

Two mails (5.3%) have openings with only an addressing form, one of them has 

a formal addressing form. 

 

4.1.1.4 Openings with both salutation words and addressing forms 

86.8% of the Turkish e-mails has an opening with both salutation phrase and 

addressing form. All of them have formal greetings words. However, when it 

comes to addressing forms, only 12.12% of them has formal ones. 

 

4.1.2 Closings of the Turkish e-mails 

While examining the closings of the Turkish e-mails, whether a farewell word 

or/and sign is used or not is taken into consideration. All the farewell words are 

formal; nonetheless, there are some nuances in terms of using them, these nuances 

will be discussed in the discussion part. 

Table 2.The percentages of the forms used in the closings of the Turkish e-mails 

Closings Formal Informal Total 

zero closing   10.5% 

only a farewell word 34.2% .% 34.2% 

only a sign   .% 

both farewell words and signs 55.3%  55.3% 

Total 89.5%  100% 

 

4.1.2.1 Turkish E-mails with zero closing 

10.5% of the Turkish e-mails has no closing at all. 

 

4.1.2.2 Closings with only a farewell word 

34.2% of the Turkish e-mails has a closing with only a farewell phrase, without 

a sign.  

 

4.1.2.3 Closings with only a sign 

None of the emails has only a sign in the closing. When one uses her or his name 

in the closing, s/he also uses a farewell word. 
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4.1.2.4 Openings with both farewell words and signs 

55.3% of the Turkish e-mails has a closing with both a farewell word and a sign. 

 

4.2 English E-mails 

4.2.1 Openings of the English E-mails 

While examining the English e-mails, formality and formality is considered 

accordingly: 

Formal salutation words: Good afternoon, Good evening, and etc. 

Informal salutation: Hello, Hi, Hey Informal addressing forms: Mr./Ms/Miss+SN 

Formal addressing forms: Dear+FN, Dear+SN, Dear+Sir/Madam, Dear+Title+SN 

(according to Economidou-Kogetsidis (2011)) 

 

Table 3:The percentages of the forms used in the openings of the English e-mails 

 

4.2.1.1 English E-mails with zero opening 

Two of the English e-mails (5.3%) has no opening. 

 

4.2.1.2 Openings with only a salutation word 

28.5% of the English e-mails has an opening only with salutation word. 20% of 

these salutation words is formal and 80% of them is informal. 

 

4.2.1.3 Openings with only an addressing form 

55% of the E-mails has an opening only with addressing forms. 42.1% of these 

openings has formal and %12.9 has informal salutation forms. 

 

4.2.1.4 Openings with both salutation words and addressing forms 

11,2% of them has both a salutation word and addressing form. None of them has 

formal salutation word. However, in addressing forms 75% of them has a formal 

and 25% has an informal opening. 

 

 

 

Openings Formal Informal Total 

zero opening .% .% 5.3% 

only a salutation word 5.2% 23.3% 28.5% 

only an addressing form 42.1% 12.9% 55% 

both salutation words and addressing 

forms 

7.8% 3.4% 11.2% 

Total 55.1% 39% %100 
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4.2.2 Closings of the English E-mails 

While examining the closings of the English e-mails, whether a farewell word 

or/and sign is used or not is taken into consideration. 

Informal: Thank you, Thanks, Thank you in advance, Thank you so much for your 

attention/ understanding, Bye, Goodbye, See you etc. 

Sign: FN/FN+S 

Formal Signing-off Words: Bests, Best Regards, Kind Regards, Sincerely, Good night 

 

Table 4: The percentages of the forms used in the closings of the English e-mails 

Closings Formal Informal Total 

zero closing .% .% 15.7% 

only farewell words 23.6% 26.4% 50% 

only a sign .% .% .% 

both farewell words and signs 34.% .% 34.3% 

Total 57.6% 26.4% 100% 

 

4.2.2.1 English E-mails with zero closing 

6 e-mails out of 38 have no closing. 

 

4.2.2.2 Closings with only a farewell word 

Almost half of the e-mails has a closing with formal and others have an informal 

farewell phrase. 

 

4.2.2.3 Closings with only a sign 

None of the emails has only a sign in the closing. When one uses her or his name 

in the closing, s/he also uses a farewell word as in the Turkish case. 

 

4.2.2.4 Closings with both farewell words and signs 

All the e-mails have a closing with both a formal farewell word and a sign. 

 

5.Discussion 

Two research questions were proposed before collecting and examining the data. 

The first question aims to provide quantitative findings of the alternations of the 

opening and the closing structures observed in the Turkish and English e-mails. 

The second question is intended to understand what are the underlying causes 

behind these alternations. While trying to find some arguments for the second 

question, we felt that we should contact the students who are owners of some e-

mails, and asked them the reason behind their choice of their opening or closing 

patterns. 
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In view of the first question, it is found out that students choose to use a 

more informal opening construction in their Turkish e-mails compared to their 

English ones. In the openings of Turkish e-mails, most of the students (86.8%) 

use both salutation and addressing forms. Although their salutation words are 

formal, their addressing forms are informal. They do not use FN+Deferential 

Form/Title, Sayın+FN/Title ‘Dear+FN/Title.’ All of them prefer to use Formal 

Salutation+Hocam ‘Professor’ as they do in daily speech. In contrast, in 55% of 

the English e-mails has only an addressing form in the opening, and they are quite 

formal compared to Turkish. They all use “Dear”. More than 80% of the 

salutations are informal “Hi/Hello”. Surprisingly, all Turkish e-mails have an 

opening and only 2 (5.3%) of the English e-mails has no opening. 

In terms of closing, almost 90% of the students prefers to use a formal 

construction in Turkish. However, in English, the rate decreases to 57%. In line 

with Gains’ (1999) research, in almost 37% of the e-mails, the students miss the 

closing part. 50% of the English e-mails includes singing-off words without a 

signature. Surprisingly, when they finish off their e-mails with 

“Best+Regard/Wishes, they incline to sign their FN/FN+SN. 

Regarding the second question, we inquired one of our participants 

asking why she opens her e-mail with “Hello”. She answered that it becomes a 

habit because while she writes in Turkish, she begins with “Merhaba” and thinks 

“Hello” as its counterpart. She says “Hello” can be regarded as formal because 

“Hi” is the informal counterpart of “Hello” as in “Selam” in Turkish. It is 

observed Turkish students make language transfer from their native language 

while writing their e-mails in English. However, Turkish and English have a 

different background both linguistically and culturally and the transfers are 

generally negative. Besides, some of the students refrain from using salutation 

words because the lack of equivalent form of “Hi” and “Hello”, which sounds 

very informal and intimate to students when asked, as Yuan-scan Chen’s (2014) 

study suggests. 

Similarly, another participant uses “Thank you” as a singing-off word 

because in Turkish at the end of each e-mail or in daily conversation with faculty 

members she uses “Teşekkürler” ‘Thank you’. As one of our participants 

suggests, while writing “Bests, Best wishes, Sincerely” he thinks Turkish 

equivalent, respectively “Sevgiler/İyi dileklerimle/ En İçten duygularımla”, are 

informal and intimate for the closing of an e-mail reporting, asking or demanding. 

“Thank you” is neutral in terms of distance-intimacy. It also sounds more 

applicable for the closing of the e-mails composed for functional reasons. 

Although some students think that using “Bests, Best wishes, Sincerely, 

etc.” is too intimate there are many e-mails closed with these farewell words. 

When two of our participants were asked why they use “Bests or Best Regards” 

in the closing of English e-mails, they said there is no definite counterpart in their 

lexicon for “Bests” but they remember seeing “Bests” in the letter-writing parts 

of the English course books. In agreement with Kiray’s study (2013) by 
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examining writing activities of 9th and 10th graders’ course books provided by 

the Ministry of National Education, it is emphasized although it is not efficient 

enough, letter and e-mail writing activities help students to achieve “genre 

awareness” in English. One example of gaining “genre-awareness” is, as 

mentioned above, students tend to sign with their FN/FN+SN if they use 

“Best+Regard/Wishes”. 

Notwithstanding, 50% of the English and 47.3% of the Turkish e-mails 

do not have any signature at all. In face to face communication, when the 

instructor does not know the student, he/she feels obliged to introduce 

himself/herself. However, when writing an e-mail, he/she does not feel so. It may 

be because all webmail services require name and surname while creating e-mail 

accounts. Therefore, in the sender section of the e-mail, sender’s name and 

surname are automatically present, the receiver can access the information hence, 

there is common a thought the sign does not have to be stated in the closing again. 

This situation supports what Economidou-Kogetsidis (2010) suggests, computer-

mediated communication affects the construction of e-mail writing. 

We also observed that some students add “in advance” to their closing “Thank 

you”. When we asked a participant, who closed his e-mail in this way. He stated 

that he did so because he has requested something and thought it would be polite 

if he thanked in advance. However, as Economidou-Kogetsidis (2010) claims it 

interferes with the boundaries of the receiver, which is namely negative face 

effect. 

 

6. Conclusion 

This study aims to examine the differences between the Turkish and English e-

mails written by the university students, whose native language is Turkish. While  

examining the data, we dominantly have taken formality and informality into 

consideration. We have directed our examination within the scope of four criteria: 

presence of opening/closing; presence of opening/closing only with a 

salutation/farewell word; presence of opening/closing only with an addressing 

form/sign; presence of opening/closing with both a salutation/farewell word and 

an addressing form/sign. 

One limitation of this study is that many students are novice writers of 

English and/or their e-mails are written before they have reached a proficiency 

level of English writing. Another limitation is that all the participants are non-

native speakers of English. A further comparative study may examine the e-mails 

of native speakers’ e-mails in terms of formality as well.  

As Glater (2006) emphasizes, with the expansion of computer-mediated 

communication, people can address their superior with various address forms 

because there is a decrease in tension compared to face to face communication. 

Therefore, the boundaries between two people are less visible due to not realizing 

the person you write has an upper status. Moreover, with the effects of widespread 
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instant messaging even these boundaries seize to exist considering e-mails 

including neither an opening nor a closing. However, there is no study in the 

literature investigating the effects of instant messaging on e-mail construction 

regarding absences of opening and closing, and politeness. Therefore, further 

studies can be considered in this topic. And in compliance with this topic, the 

changes in e-mail writing throughout the years can be examined by comparing 

the very first e-mails written before the instant messaging era with today’s e-mails 

written when instant messaging application is new religion. 
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11. DİLBİLİM ÖĞRENCİ KONFERANSI BİLDİRİLERİ 
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Katılımcılar Bildiri Sunum Başlığı Üniversite 

1 Alper Akgül Cinsiyet Odaklı Sözcüklerin Kadın – Erkek 

Dergilerindeki Kullanımı 

Gazi Üniversitesi 

2 Alper Kutlu İkna ve İçselleştirme arayüzünde dilsel bir araç 

olarak metinlerarasılık: Çevrimiçi bilgisayar 

oyunlarındaki karakter konuşmalarının çevirisi 

üzerine bir inceleme 

Hacettepe Üniversitesi 

3 Berhiv Şilan Bilici Silifke ve Erdemli’de konuşulan Yörük Ağzı 

üzerine toplumdilbilimsel bir inceleme 

Hacettepe Üniversitesi 

4 Besime Karakoyu, Cuma 

Atabey, Serdarhan Musa 

Taşkaya 

Türkçe Öğretiminde Konuşma Becerisinin 

Geliştirilmesinde Tartışma Tekniklerinin 

Kullanımı 

Mersin Üniversitesi 

5 Betül Çiftçi &Seda Asil Motivations towards Choosing A Second 

Foreign Language 

Orta Doğu Teknik 

Üniversitesi 
6 Burak Şentürk Göstergebilimsel Bir Çözümleme “Kara Kedi” Ahi Evran Üniversitesi 

7 Burcu Saral -cI and –sız Signs in Turkish Sign Language 

(TİD) 

Boğaziçi Üniversitesi  

8 Burcu Saral Dispositional middle constructions in Turkish  Boğaziçi Üniversitesi  

9 Cansu Akdemir 4-6 yas engelli çocuklar ve sağlıklı yaşıtları 

arasındaki dilsel gelişim farklılıkları:Bir 

ortalama sözce uzunluğu  (OSU) çalışması 

Mersin Üniversitesi 

10 Cansu Eren Söylem belirleyicisi olarak ‘Şey’ sözcüğünün 

işlevleri ve ezgi örüntüleri üzerine 

Mersin Üniversitesi 

11 Cemre Özge Vural Socrates’in dili Romeyika üzerine bir tutum 

çalışması: kod değiştirme ve kod aktarımı 

üzerine bir inceleme 

Hacettepe Üniversitesi 

12 Çilem Atasoy Türk İşaret Dilinde BAŞ Metaforunun Çift 

Eşleme Varsayımı Çerçevesinde 

Kavramsallaştırılması  

Ankara Üniversitesi 

13 Deniz Olcav Üniversite Öğrencilerinin Dil Kullanımında 
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Üzerine Bir İnceleme 
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14 Dilin Döğer Yeşil Söylem Üzerine Bir İnceleme: 
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Göstergebilimsel Bir Yaklaşım 

Hacettepe Üniversitesi 

15 Ece Kaya Consonant Deletion and Compensatory 

Lengthening In Turkish 

Boğaziçi Üniversitesi 
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Kırcalı, Ömer Emre 
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Türkçe'de Örtük Nedensellik Olgusu:Toplumsal 
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İnceleme 
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17 Ezgi Yıldırım Söylem Belirleyicisi olarak 'Zaten' in İşlevleri Mersin Üniversitesi 

18 Fatma Kapkır, Eylül 
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The Effect of the Preparatory School on FLE 

Students at METU 

Orta Doğu Teknik 

Üniversitesi 
19 Fatma Yalçın Sosyal Medyada Taciz ve Tecavüz Olaylarına 

İlişkin Eril Tepki Dili Kullanımı 

Mersin Üniversitesi 

20 Gizem Balyemez TDK Türkçe Sözlük İçindeki Cinsiyetçi Dil ve 

Cinsiyetsiz Bir Sözcük Oluşumu İçin Öneriler 

Hacettepe Üniversitesi 

21 Gözde Nur Candan Göstergebilim Ve Türkçe Öğretimi Kastamonu 

Üniversitesi 

22 Gözdenur Çetin, Emel 

Nur Er & Seda Demirel 

“Schwa” Sesinin Türk Konuşucularca 

Ediniminde Yaşanan Zorluklar Üzerine 

Deneysel İncelemeler 

 

Orta Doğu Teknik 

Üniversitesi 



 

 

Katılımcılar Bildiri Sunum Başlığı Üniversite 

23 Gül Hüyüktepe, Dilek 
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Türk İşaret Dilinde Sözcüksel Çeşitliliğe 

Toplumdilbilimsel Bakış 

Ankara Üniversitesi 

24 Habibe Yüksel Türkçede ‘Eee’nin Söylem Belirleyicisi Olarak 

İşlevleri ve Ezgi Örüntüleri Üzerine bir İnceleme 

Mersin Üniversitesi 

25 Hakan Çelebi Derleme Sözlüğündeki ‘Birdenbire’ Anlamlı 

Yansıma Sözcükler  

Ordu Üniversitesi 

26 Hande Önenköprülü Söylem belirleyicisi olarak ‘Yani’ sözcüğünün 

işlevleri ve ezgi örüntüleri üzerine 

Mersin Üniversitesi 

27 Hande Sevgi A Syntactic Analysis of the Particle bile Boğaziçi Üniversitesi 

28 Hazal Özyürek, Atakan 

Diren, Ömer Seren, 

İbrahim Özmen 

Bir Heceleme Alfabesi Olarak Türk Kodlama 

Sistemi: Bağlam ve Deneyim Arayüzünde Bir 

İnceleme 

Hacettepe Üniversitesi 

29 Hülya Dukal Çocuk Edebiyatı Genel İlkeleri Doğrultusunda 

“Ökkeş” Serisinin İncelemesi 

Kastamonu 

Üniversitesi 

30 İhsan Onur Yiğit Hyperlinks as multi-layered expressions: An 

analysis on digital forms of linguistic variation 

in CMC settings 

Hacettepe Üniversitesi 

31 İhsan Şakar Hababam Sınıfı Filmlerindeki Argo Kullanımı Mersin Üniversitesi 

32 İzel Andıç, Simge Çakır English as L2 and L3 in an Arabic Context under 

L2 French Influence in Productive Skills 

Orta Doğu Teknik 

Üniversitesi 

33 İzel Işık, Evrim Ulus, Ece 

Esmioğlu 

7-14 Yaş Arası Otizmli Çocukların 

Konuşmalarının Tümce Türleri Açısından 

İncelenmesi 

Dokuz Eylül 

Üniversitesi 

34 Kübra Altun & Şevval 

Aktaş 

Frog, where are you? (A boy, a dog, and a frog) 

Error Analysis 

Orta Doğu Teknik 

Üniversitesi 

35 Melek Nil Kalender Yerli Televizyon Dizisi ‘Anne’ Kapsamında 

“İyi” ve “Kötü” Annelik Üzerine bir Çözümleme 

Hacettepe Üniversitesi 

36 Merve Hızar & Hatice 

Erciyas 

Anadili İngilizce Olan ve İngilizce Öğrenen 

Kişilerin –s ve –of İyelik Eki Tercihleri 

Orta Doğu Teknik 

Üniversitesi 

37 Miraç Eroğlu Beden dili ve mikro ifadeler üzerine bir 

inceleme: Adli dilbilimsel bir yaklaşım 

Hacettepe Üniversitesi 

38 Muhammet Taha Yangın "Eş" Sözcüğünün Anlambilimsel İncelemesi ve 

Anlamsal Yapı Bozuklukları 

Dokuz Eylül 

Üniversitesi 

39 Murat Can Temurçin İkinci dil olarak İngilizce öğrenen çocuklarda 

işler hafıza; 7-8 yaş üzerine deneysel bir çalışma 

Mersin Üniversitesi 

40 Mustafa Şahin A Study On Constructing A Tentative List Of 

False Cognates Between English And Turkish 

Ondokuz Mayıs 

University 

41 Oğulcan Deniz Günendi 

& Çağla Tığlı 

Türkçede sesbilgisel sembolizm etkisi: Anlam 

içeriği, yakınlık, güven ve güç üzerine çıkarımlar 

Hacettepe Üniversitesi 

42 Özhan Turan Bilişsel Dilbilim Açısından Dil ve Duyguculuk 

Kuramı 

Selçuk Üniversitesi 

43 Özlem Ergelen Yeni Üretilen Sıfatlardaki Pekiştirme Ünsüzü Boğaziçi Üniversitesi  

44 Seda Nur Kurt & Zehra 

Küçük 

Perception Of Code Switching in Elt Classrooms Orta Doğu Teknik 

Üniversitesi 
45 Senanur Doğru,Ersa 

Durmaz,Fatma Ege 

Analysis of Turkish Speakers’ Errors in Using 

English Morphemes 

Orta Doğu Teknik 

Üniversitesi 

46 Seran Asmacı & Buse 

Tarakçıoğlu 

Otizmli Çocukların Alıcı Dil ve İfade edici Dil 

Gelişimi 

Dokuz Eylül 

Üniversitesi 
47 Sercan Karakaş & Ayşe 

Gül Özay 

Epenthetic Vowel Insertion in Turkish Speakers’ 

L2 English 

Orta Doğu Teknik 

Üniversitesi 

48 Sercan Karakaş, Sebahat 

Yağmur Kiper, Ayşe Gül 

Özay 

Applicability of Subset Principle in the 

Acquisition of Relative Clauses of English by 

Turkish L2 Learners. 

Orta Doğu Teknik 

Üniversitesi 

49 Sinem Şahin & Nur Petek 

Sevim 

D1 Türk Konuşmacıların İlgi Cümleciği 

Yorumlamaları  

Orta Doğu Teknik 

Üniversitesi 



 

 

Katılımcılar Bildiri Sunum Başlığı Üniversite 

50 Tülay Babayiğit Who wins, Ukraine or the cry of the oppressed? 

A critical standpoint towards ‘no politics’ rule of 

Eurovision Song Contest 

Hacettepe Üniversitesi  

51 Yağmur Kiper L1 Turkish Transfer in the Acquisition of L2 

English Definite Article 

Orta Doğu Teknik 

Üniversitesi 

52 Yasemin Güçlütürk Türk İşaret Dilinde Zamana İlişkin Kavramsal 

Metaforlar 

Ankara Üniversitesi 

53 Yeşim Çakır Lügat-i Çağatay ve Türkî-i Osmanî’nin Söz 

Varlığında Kültürel Hayat 

Gazi Üniversitesi 

54 Zeliha Çalışkan Müzikal Deneyim Sözcüksel Düzeydeki Tonu 

Algılamayı Nasıl Etkiler? 

Mersin Üniversitesi 

55 Zeynep Gizem Emir & 

Derya Dadaylı & 

Sümeyye Gündüz 

Açık Dilbilgisi Kurallarının Yabancı Dil olarak 

İngilizce Öğrenimine Etkisi 

Orta Doğu Teknik 

Üniversitesi 

56 Zeynep Tollu An sociolinguistic analysis on the awareness and 

attitudes of Turkish people towards American 

and British varieties of English 

Hacettepe Üniversitesi 

 Katılımcılar Poster Sunum Başlığı Üniversite 

57 Burcu Öztürk Dilbilim ve Edebiyat İlişkisi Bağlamında Bir 

Anlambilim Örneklemesi: “Anna Seghers’in 

‘Yedinci Şafak’ Eserinde Metafor Bulgusu” 

Trakya Üniversitesi 

58 Doszhan Baltabay Askeri Silahlarla İlgili Arkaik Kelimeler L.Gumilev Avrasya 

Milli Üniversitesi  

59 Emrah Yılmaz Türkmen Türkçesinde Eklerin İşlevleri Ve 

Kelime Türleri Bakımından Türkiye Türkçesiyle 

Karşılaştırılması 

Gazi Üniversitesi 

60 Esin Dönmerler,  

Serdarhan Musa Taşkaya 

Okul Öncesi Öğretmenlerinin Öğretim Yöntem 

ve Teknikleri Hakkındaki Görüşleri 

Mersin Üniversitesi 

61 Kübra Şendoğan & Merve 

Keskin 

Öğrencilerin Fakülte Üyelerine Yazdıkları 

Türkçe ve İngilizce E-Postaların Açılış ve 

Kapanışları Üzerine Karşılaştırmalı Bir Çalışma 

Boğaziçi Üniversitesi 

62 Kymbat Turarkhanova Hissi Durumlarla İlgili Deyimlerin Kazak Edebi 

Dilinde Kullanım Özelliği 

L.Gumilev Avrasya 

Milli Üniversitesi  

63 Merve Malak Sylvia Plath’ın Melankolik Sesinde Arı 

Sandığının Gelişini Bilişsel Söylem İle 

Duyabilmek 

Ahi Evran Üniversitesi 

64 Nazmiye Yigitoğlu  Azerbaycan edebiyatında Nazım Hikmet etkisi Azerbaycan Milli 

İlimler Akademisi  

65 Nurbek Shalgynbay Kazak Edebi Dilindeki Alıntı Kelimeler L.Gumilev Avrasya 

Milli Üniversitesi  

66 Sedat Karakaya&Zülfüye 

Büşra Sayaoğlu 

Dil Kullanıcılarının Yansız Adlar Üzerindeki 

Psikolojik Erillik Dişilik Algısı 

Mersin Üniversitesi 

67 Tuğba Karatuğ Metin Merkezli ve Bağlam Merkezli Kuramlar 

Esasında Oğuz Kağan Destanı Üzerine İnceleme 

Gazi Üniversitesi 

68 Veli İnal, Sevgi Tanış Yaşar Kemal’in Akçasazın Ağaları 

İkilemesindeki Yöresel Sözcük, Deyim ve 

Atasözlerine Dilbilimsel Bir Yaklaşım 

Mersin Üniversitesi 

 

 


