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TüRKçEDE SLoGANLAşTIRILAN DiL BiRı,ixLBniNiı,ü TopLUM
nir,niı,inrsoı, işı,nv çözüuı,BnrBsi üzrniuB sin »nNBNüB

Özgiir Kasın AY olui R (,l)

Özet: s]ogiınlan, sa]ü si}-asi yönlendirim Söylenrleri o]arai dcğil de kide kül!ürünün temc] dinalniklerinden biri

nilcliğiylc dcğcrlendinİekteyiz. Bildiride. slogan lü aİacı]lğlyla içsizleşlirilen dilbirIik]erinin yığln].§türıl rtoplumu

muz üzerindeki uygulama yönlemIerine vc c*ilcrinc dikkaı çekilmeye çalışılmlŞıır- Kitle kültürü sln}rlan içensinde,

ki çalüşma evreni bütüncemi,/ televizyon a]-aclllğüyla işletilen Apo]lonca vc Dionizosça söylemler ülerine iŞletilmiş,

!ir. Belirtilcn dil birliklcn üzerinc incelemelerimizde oklu ayraçlıuıa taban]ü yöntem kullanılnrlş vc dcrialtl modcli

uygulama]an saptiurmıştır, Belirtilen saPlamalar ise post yaplsd biİ yııkli§tmla. toplum dilbilim slnürlim içerisinde

değerlendirilmiştir.

Anahtar sözrükler: Dilbilim. toplum dilbitiın. yaplbozu,İ. iletişim. derialtı modeli.

An Article About The sociolinguistic Function Analy§is of the Language

uniorü§ as catch-words in Türrki§h

Abshact: we asses lhe slogans a§ one of the b&sic dynzunics of mass-culture but nol as solely politicalguide ex-

pıtssion, ln this article. pracljce methods and influences of unities of lan8uage which iıre made meiıningless by

means of slogans on our massed socicty arc paid anention, work of our world, inside of the boundafy of m.ıs§-

culturc, iS proccsscd by meırs of television on Apol]onish and Dionizish. ln our analyses on unilics of liuıgua8e

which have be€n mentioned before. meüod which is bascd on "ok]u,ayüçlama" has been uscd and deıeıminated

meüods of hygıcermic model. Detenninations stated here have been evaluated in tcmıs of scriolinguistics by post-

structural approach.

I(ey ıvords: Lin8uistics. socio ]inguistics. deaonsıİuction. communication, hyPülermic modcl,

1. Giriş
ÇalışmamıZ küreselleşmenin temel dinamiklcıinden biri olaı iletişim kavıamıyla ilgisi bulunan kit]e

kültiirü sınırlıuı içerisinde gelçekleşti-rilmeye çalışılmüşnr. Kitle kü]türü üZerjne gelçekleştirdiğimiz ince

lememizde, dil birlikleıini kitleyi yiinlcndiıen iktidardan ayn düşünmcycı,ck. dilin iktidaf ilintisine de de-

ğinmcye çalıştık, iletişimsel evrene ait ögelerden yararlanarak, kitle kültürünün yaygın]4masını sağla

yan iktidıırın yıuısıtıcıliırı olan gözde iletişimcilerin, dil kullanımlarının, dil bilinç bağlamında toplum dil-
bilimsel yönüyle değerlendirilmesi gerektiğinc dtkkat çekme} i ıırııaçludık. SabriÜlgener, sloganliır üze-

ıine düşüncelerini "Slogan, tıslındu, bir savaş ıürası, bir htk:um çığlığı denek! Ritim ve ton oklrak )-an
kıkınışı ıkıL w mtınıık tarafına ıeslenişten ılafuı güçlü ıe sürükle;ic,i Sltıgaıı, bu hali,,"le, davaya ıarafıar
kaıııuık vel,a hısım yrıraırnıık nokıtısında pak?tlen|p ileri siülen kısa, ıoplu iJ'üe şckillerıdn. " lÜlge-
ncr, 1983: 1,16) tümceleriyle ifade etmiştiı. Ancak, küresel]eşen dünyamızda sıvaşlar da naıılan da. ya

şamın tiiıı ıüuurlırnnda ilctişimin etkin hızdan yaralaıarak mctofbrik kiılıplar içerisinde karşımıza çıkmırk-
tadür. Bu nedenle Sloganlann, salt siyasi politik söylemler niteliğiyle ele allnmaması gercktiği kanüsrnda

yız. Nitekim sloganlar, günüınüz reklamcılık sektörünün kitlc yönlendiriminde kullandıklıın iinemli si-

latılaın başlnda da yer almııktadır. D!üa çok kitle (mass) kültiid üzcrindc etkinJiğini işleten sJoganlar;

öncelikle iletiierde, Sonrasında da onlaİı sıklıkla kulliınanlann düşün evrenlerinde, içsizleşttici bil etkiye

satıiptirler. Böyielikle. yüğınla§trılan kit]e üz€rindeki etkinliğinin iletişim feJsefesine, zihin felsef'esine da-

yalı kurgulamalannın, özellikle toplum dilbilimsel bakış açıs]yla birlikte değcrlendfilmesinin gerekliliği

kıuıısındayız.
Bilinçli ve sistemli bir şekilde sloganlaştınlan dillik kullanımlar yoluyla, düşün ve aılarnlıuıdırma ev-

renimizin, başta toplumumuza özgü değerleri -kavramları kullanarat yönlendiriminin ve sınırlandın
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mrnın gerçekliği. ,teıızlı]ikten uzakta tek tip kitle özelliği göSteren toplumumuzda 8özlemlenebilccck so-

mutluktadır. Yayılım hızı cn yüksck i]eti türü olarak nitcicndircbilcceğimiz Sloganlann soyut kavram]an

da banndırması, soyut]uk]ann madde katmanına geçerek içlem zenginliğinin ıualmasını koşullıındırmı*-
tiıdır. Çoğu z.ırnan bu yayılım hızına, kullanim sıklığı dcğcrlcrinin yüksekliğide eşlik eder, SJogaılar. sık
ve yaygın kullaıım özelliği ile öngörülenin ıksine, gerçek iktidar tarııfından- hem işletilen kavramın
a]ımlanmasını, hcm dc sık kul]anıını i]e kendisi ve tetiklediği diğer gösterenler dlşındaki kavrarnlara ula-

şılmasını engellemektedir. Bu ifademizden de anlaşılabileceği ve incelemeınizde kullanı]an yijntcmlcrc
ilişkin kilümde gerekçeleriyle bildirileceği üzere. değeılendirmelerimizi posı yapısal ana yöntem üzeri

ne kurgulamaya çalıştık, Bu kuıgulamaianmızda post yapısaicılığı eüilemiş dilbilimsel yönIü kimi ku-
ramlar da işletilmiştir. " Adorno, Derriılı'nın Deconslruclbn (},ap!boauııı) kanraınını önc:eLer. Gerekçesi
de Derridu'nınki ile aşuğı yıkırı uınıdır- Atlorno'nun diLi boamasınn nedeni şu: Elinin aLuulaki bu ılil,
kenıli oluşumunda, onu olıışıuraıı ikridarı onıylay-ıcı bir ıarzdı meydaıa gebnişıir, O, bu topluma Lıırşı

çıkıcak, ama bunu bıı toplumu onaykıl-aı bir dille yapac,ak, Buraılııki ç,elişkil-i bertarafeıınek gerek. Ne
ıleı yalnızca bu değil. KuLlanıla kullanla ıliI içeriki.leşniştiı- lipkı sanaı vapıtının dolaşıma ,ı,irnıesiy
le nıeıalaşmısı, ii3ünLüğiiıü ve lizerkLiğini ,-itirınesi gibi, tlil de lopLıonsal kullanındı olmıkla benıeri
kaıleri paı-laşır . Adorno şöyle di,ıor : " Diliıı başıın gelen bela, ,-alnızca onuıı lek tek sözciiklerir,ılt, ve söz

r,lizimsel :,apısınılu değiltlir, İletişiın girrlıbınılıı pek ç,ok ıö.cük tüm anlumılın önce anlama kırşı küıle
h,Olinie bilikıe toyrıİır. " Sözcüklerin bu dönc döne kavıulması yoluyla içi boşalır (Cogito. sayı 36.

2ffi3. 59)." İçi boşalttınlmış ve güdümlenmiş bir kitle dili ile yışayanların; iizgün düşünsel ürctimler gajs-

terebilmeleri, alımlayıcılık ve derinleşebilme yetileri aı geçtikçe güçleşmektedir, Bu nedenle. kitle önü-

ne sunulan]ıırın irdelenerek çözüıılenmesi gerekııektedir.

Sloganlar aracılığıyla alımlayıcılıktan alıcılığa sürüklenen bireylerin. gereksinim duyduklıırı kavrıını
iar]a aralarına mirlcm bir sct çckilmekteyken. bunu aşmaçabası içcrisindc o]an seçki]eIin !aIlığınl da göz

.ırd] etmiyoruz. Ancai burada. bireyin sosyalleşme geıeksinimini sömüren mcxlemitenin aforoz kozu. ik-
tidann en güçlü silüı olarak kaışımıZa çümakladıı. "Atlorno yc Horrkheinıer'a göre, KüLtür .nültistrisi

çağınıla diiıen, beılenleri serbest bırakür v ruhlara saldırır. Arnk düzen "befiin gibi düşiin ya ıla yokol"
tlemek ,-erine "benim gibi düşünnıekte -\erbestsil- Yaşannı w tüm 5an4 ait olanları ıla koruyabilirsin-
Ancak o anılıın itibaren tıramızda bir yabancısın" demıkıedir. Modern lizne, moderııliğbı ö,aesi tılduğu
için ıruıdern değtldir; ıruıdernliğin ürettiği özne okJuğu için ııuıderndir (Cogito, sayı 36: 2003. 27)." Ben-
zer görüş]eri, fıırkll düşünürlcrin tcorilcriııdc dc giircbilrü:ückbyiz. " Foucaoult'ıırı çalışmalarL insan bi
LimLerine dııhil oLun herşe}in i;zeLlikle iktidır ve bilgi v"ııpılarına buLıışık olduğuıu ve bu ı-ııpıların biçim,
Lerinin onların oluşnırcluğu sli»lenıler izerinıle açık bir eıki»e sahip tlduğunu lierl sirgr (Simith,

2005:166)." Bu konuda ijze]liklc ctnomctodolo.jiyc dilbilimsel bir açılın kzandırmış olan Haııey
Sacks'ın görüşieri (özellikle üyelik sınıfliurdırma aracı (membership categorizıtion device) ve konuşma

analizi (conversation analySis) kavramlan) de Michell Foucault'un savunuınlan ile büyük oranda çakış
maktadır. Ömek]em evreniııizi oluşturırn metinler. bir ıuıliıırda Michel Foucault'un; dayallıın kitlcscJ

modemite içerisinde "neyin dtişiintilebilir, neıin rlüşiinüLenıez, neıin si\,lenebilir, neı-iı sijı,Lenemez, rlı-
hası neıin d\,ulabilir, nejin duyulamaz olduğunu koşullanılırıp belirleyen son derece kapsamlı bir söy,

leıne-yaşamıı-ılgıLann-kuvrama çerçeıe-ıi"nin (Trombadori, 2004:l l2) ka4ıhğında işlettiği episteme

kavıamının içleminde değerlendiıi]di, Böylelikle eğlendirilmeye a]üştınlnxş insan]anmızın, eğlendiğini
ya da bilgilendiğini snndığı ıuılıuda. zihinlerine neleıin. neden enjekte edildiğini yine dil aracılığıyla top-

lum dilbilimsel yönden çöZüm]emeye çalışak,

2. Kuram,Yöntem, Veri Tabanı
" Nietz.ıche, ,felsefenin Yunıııı'dı Sokraıes'le biüliğini slleı. (Cogito. sayı 36: 2003 .39.ı." ÖzclJikle
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sokates öncesi antik Yunan felsefesi üzeıine temellendirebileceğimiz görüşe göıe metinlcrin içeriğine

dayalı işlevi doğrultusunda kullanılan dil birlikıelikleri farklı adlarla karşülanıI. Çoğu düşünsel ve bilim-
sel nitelikli olan bilgiye dayalı metinlerde kullanılan dil Apollonca adlandınmı ile, çoğu sanatsal nitelik

li olan eğlenceye dayalı metinlerde ku]lanılan dil ise Dionizosça adliuıdınmı ile karşılanmaltadır. Bu sap-

tama başta sağduyu lilsefesine dayalt tiimçü (holistic) yıülaşıılarda (öZellikle N. Ri8el tıraflndan savu-

nuimuştur) ifadesini bulıırı euıa görüşlcıle dc tcoril anlamda desteklenebileı.cktir, İletişim felsefesi sınır

lıtrı içcrisindcki bu görüşe göre: ",tlş| eğleıirken ağırlıklı olarak dııl-gularını kuLlandığınılın dğiinmel-i
geri pkıuı iıer. . .Tükeicinin, selircinin kaJisındakt boşlıuk, aşırı eğlendirilnıeye alışmış, düşünmekıen

uzaklaşmış cıLnıaktan kaynaklanır (.Rigel, l995:25)." Çalışmamızda bu öz.ellikli birlikleıin, iletişimscl iş-

letim değeriyüksck mctinlcrindc kul]anılan dilözelJikleıi ayn ayrı dcğcrlcndirilmiştir, Eğlenceye daya-

lı metinlerden kit]e kültiirü içeriSinde ya),gınllğı olıuı ınüzik dilinin seçimi yeğlenmiş ve ıütanm ctkinli-

ği da}a yüksek olan tclcvizyon üzcrinden müzik yayını yapan kanallardıın bütünce (coryus) oluşfunıl
muşnır. Apollonca ad]iurdırımlı ınetin cvrcni içelisinde de yine iJetişimsel ctkinliği nedeniyle yüksek

oıanda iz]enen televizyon kanalianndali (ATV, Kanal D, Show TV) yine en yüksek oranda izlenen ha-

ber kuşağındıuı, ıuıa haber bülteni mctinlcrindcn, bütünce a]ınmıştlr.

Maü üZerine bir söyleşisinde lbucault; "68 Mallsı'ıulıın sonra, Marı'ıan öılünç alıınn bir
sözcik dağarcığıfiı alışıLmamış bir üslupla dolaşımıı sokırak o Hiper Markıisı deıneçler| ıeren, ;onra
ıla, bildiğiniz gibi, birkaç yıl içerisinı:}e çekip giılen o enıellektiieller... (Trombadori. 2ü)4:l l8)." demiş
tir. Benzer bir kurgulama iarklılaştırılan bir devinimle günümüzde de gözlemlcncbilmektedir. Ancal söz

konusu farklı]a§tırmalar aıtık düşünsel evrenlerin bütün bütün dışındati bir aiaııdı kurgulıuımaktadır,

Post yaplsal yaklaşıma dayaiı uygulamalanmlzın doğasr, özellikle kit]c kültıfünün ve bunun dilinin gü

dümiü özelliğidir. Post yapısalcı]iıra 8öre bilimscl duruşun eleştirisi iktidarla ilgilidir, "onlar Althusser'in

,apüüğ1 qibi birleşik, sınf-tenıelLi ideokıjik sisıemLeri çözümlemek ,-erine, sö_,-[emler[n ve iktidar/bilg,i ya

pıIannın ,ı,tı,yıLmosırw ve kıırşılıklı iç içe geçişlerine işaret ederler (Simith, 2005:167)." "l'oucaulı, sö!,
lenlerinhiçbir zıman iktidar ilişkilerinılen bağımsız. oLmtılığını ileri sürmiiştür. Onı göre, s|il-Lemler, ba

ğımsız., egeıfuefi, yaralıcı insan aklının ür[inleri olarak dı (hümanist 8eleneğin betirttiği gibi) Lııvranna
mılıdır, Aksine bıınLur, siiylemlerin kenıli kefulilerine oluşturduğu ye dtiı,enLediği insan grupları arasın-

daki iktidarlbiLgi itişkilerine bulaşıkırlar ıe bu iLişkilerden mel,danı 3elirler, " (Simiıh, 2005: l70)Özel-
likle. kaplamı an goçtikçe genişleycn kitlc kültüdnün mullak egemenliğine dayalı metin]einin toplum

diJbilimsel işlev çözümlemesinde yapısöküm yiintcminden de yararlanılması gerektiği kıuıısındayız. Dcr-

rida'nın yaplsöküm yönteminin nitel konum]andınmını aıa hatlarıyla belirtecek olursat; "herhııngi bir
metin |erisindı 1eç:en kavrtımlarııı metnin biitünliğii açısından rutarsız ve ikircikli kullanımlardan yı,
la çıkırak, metnin yazarının kurduğu kaı,ramsal tıyrımLıırın başarısızJığını açıklamak amııcıyla geliştiriL

miş bir meıin okuma 1ijntemidir (S,ıİrJp,.2ü}4, 55)." ifadesini kul]anabili.iz. Ancıık bunun öncclliğindc
ve tümlcyiciliğinde kimi yapıSa] çöZüm]emeler işletilmiştir. Bu çözüm]emelerde Tükçe'nin özgül yapı-

sını. dilin işlevsel işletim katmanlzırıyla birlikte çözümleyebilme olanağını da sunan 'lıklu-aynçlama

yöntemi'' kullanılmtştır (Karpuz, 1999: 625-639).

3, Bulgu ve Sonuç
Özclliklc müzik metinleri içerisindeki dilbilgisel ve bunun da uçveriminde anlamsal açıdan yanlışlık-

lar banndırıuı ifadeler; sık tekrar ediliş]eri vc kitlc (mass) urafından işletimi, önemscnmesi gereken bilinç
türibatına neden oimaktadır. Kan]m]zca bu ömeklerin, maıum anlaım bozukluklan başlığı altında dc-

ğerlendirilmemesi. özellikle toplum dilbilimsel eüin]ikleıi ile ele alınmıısı gerckmekıedir. Özellıkle. 1an
lı(ş) kullanırnı sonucunda, belleklerde katmıuılıınıın birliklerin, dizimse] bağrmlılık içeıisindc bulunduk-

ları diğer 8iistcrcnlcr dc yine sıklıkla işletilen kavramlardıuıdır. Böylelikle, salt bütiin an]msanmasa dıüi,

395

l

i

I



tekraİlama sonucu be]lekte oluşturulan fay hattı, diğer gösteİenlerin tetiklemesiyle de işletilcbilccektir,
Ömeklem evıenimiz içerisindcki nıüzik mctinlcıinde yincleıne ögesi, kesinlikle. işlevsiz yineleıneler

olarai değerlendirilııemelidir. Özellikle müzik kaıallaının progrııı ııkışı içcrisindc de sıklıkla kullaııl
dıklarını da bclinmcliyiz. 21.0,1.06 iie 04.05.06 tarihleri alasındaki derlememiz (Kral TV. Rash TV. Vi-
va TV) sırasında bir saatlik yayın içerisinde dıüi. yinelenmeyen şarkının olduğu bir dilime rastlanılma
mıştır. Aşağıda, hcr bir hin{ kiırakterjnin bir kıtaya karşılık geldiği. ka§ısındaki ifadeninse kıtirnın bütün-

ce nitelikli birliğini kaşıladığı ve yinelemeye dayıılı işletimlerin açık]ıkla gözlemlenebileceği dizilim
özeilikleri sunulmuştur. Bütünceler belilleniıken. sunulrm birliğin müzik ııctninde de buluyor olmasına
özen gösterilmişti..

01. a- Btına döndüğünde kapı açılmayacıık X 2

b.l)efolu erkek/Sevgili istemem X2
c. Ben hancı Sen yolcu X,l

02. a- Ayrılıktan sonıa da değer verilmeli X2
b. Artık inadına hep aşk yaşayacağım X 2 (it§kün tek gerekçesi inat olmuş ki

bu anlamstz gerekçe çoğu köklü düşünse] altm]a.n Sokağa düştirülmesi sürecinde de s|o8,uıl4ınıştır)
c. Bcni zaptcdcmczsin yııngınım çok büyük X 5

03 a. Haberini ıılıırnıyonım. neredesin? X 2
b. KüStün mü yoksa? X 9
c. Stına ölüyonım X 2 (Bünycsinde 32 tümce banndlran

bu metin, temelde sadece 6 farkiı tiirnceden oluşmaktadır ki toplam tiimcelerin 20'si sadecc 2 tümcc tck-
ıarından oluşmaktadır. )

04 a. Gidişine engel olmıun .una üzülürüm X 3

b. Beni anla ve terk etme X 2
c. Aına anlıyorum gitmelisin X 3

d. Yaklm gemileri dönemem asla X 2 (düct)

("b." ile "c." Bölümleri arasında hiçbir gerekçe verilmemiştir. Aynca metinde "aına biliyonıIn scnin

bana sevmcn gerek" iladesi 4 kez yinelenmektedir,)
05 a. Birgün kavuşuısıuı bir şey söyleyemem X 6

b. Ama yine de Sen söyle X 3

07 a. Bu aşk değil işkence; bu sene (|) kııfayı yemek üzereyimX 2

b. Seni sildim X,l
c. sablr dayandıramıyorum. nefes a]amıyorum

(Her kıta arasında önündeki ve aırdındıüi sözcelerle ses benzerliği dc olmayan, türkülerimizde naka-

ratlarda kimi Zaman kullanılan ancal kesinlikle bir anlam evrcnine gönderme yapan "heyt. bre..ü. oy.
lcy. loy" sözcüklerinin yerini şu ifadc ıılıyor: "Yaba yelle, yaba ycllc" X,1,)

0E a. Gittiğinden beri yüzüm gülmez oldu. X2
b. Yarim b€ni aftık Sevmez o]du X 3

c. Yana yana seni aranm X ,1

(» a. Afi niyetsiz doğal halim budul X 4
b. Tüm gönüllere aşk işılıyoruın X 2
c. Ya biridenk geline de aşkı bulunam X6(Bu kıtanın genelinde:şk ürcri-

ne deneme yanılma telkini yapılmitkta.)

10 a. Hep eziin sen beni, anlamad:n sevgimi X2
b.Yaktım gemileri, sen kaybeftin, beni yorma X 6

l
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(ınetin içerisinde "bir gün gidersen. çıkanan kaşıma bitirdin senden önce beni" tümcesi 2 kcz yine-

lenmiş. Bu çelişkileıi de banndıran anlırmsız birliktcliğin. iizclliklc t\ üzerinden müzik yayını yapıın çcıuk
ve gcnç yı4tiıki hedefkitlenin dil ve düşün kullanımını kısırlaştırmısı ve tahrip etmesi kaçınılmazdır,)

1l a. Hild seni anyorum X 2
b. Meğer aşk ne gıripmiş, inanmazdım X 2

c. Ben sana hiç a]ınmadım, scni bekliyorum X 4
12 a. Yainızın ve zamıın geçmiyor X 2

b. Anık seni sevıniyor amiı lana dcğcr vcü,ivoıllm X 3

c. Yeter; bana ya]an siiYledin. X 3

l3 a. Harıı ıkıp giderken 1eıılemılorum
b. Şimdicllcrin boııboş. yalnız kaldın X 2

c. Uııutlüırını da yel a]dı X 3

d. Aülük hcrşeyimden vğgeçtim X 2

1,1 a. Özlüyorum aılık. gc1 X 2

b. Aşığın, seviyorum anlasana X 8

c. seni nasll öZlemişiün bir bilscn X 2
d. Gönlüm seni bekler hadi dön X 2

15 a. Meğer sen herşey dcmckmişsin X 2
b. Mcğer sen bııııa gerekmişsin X 2

c. Kaşla göZ arasında lbna alıştüm sirna X 2

d. Delinin tekiyim ama üzdüysem özür di]emesini de bilirirn X 7

16 a. Ben kafayı scnle bozınuşum X 2

b. Sana hapsolmuş. can evimden vurulmuşum X 5

c. Sensiz ömrün anlamı yok X 2

l7 a. Artık sana asla inanamam

b. İşin gücün hep yalan dolan. sana inanmam X 2

c. Yalanmış veıdiğin sözler X 8

d. Yetet altık inanmam dtjktüğün dillere, git sabrım taşmadan

l8 a. Deıbedeıim, prişanım, gelsene X 6
b. Kuşlar bile y-uvalarına dijnüyor, scn de diin X 2
c. Scnden vıugeçmeden beklerim X 2

19 a. Seni sevdinı diye mahvoldum. çok konuşma yeter X3
b. vıdı vıdı cttin kuruttun beni x6

* Eser, ünlü bir Türk sanat müziği sanalçısı taıafındaı seslendiriliyor. Şarkının ikinci kısmının-kıta-
sünün- tamıın 4 faıklı sözcüğün toplam 90 kez yinelenmesinden cıluşuyor ki bclirtilcn 4 sözcükten biri
"et " yardımcı eylcmi.

20 a. Çok sabıcttim ama aşkımın karşılığında irldatılınışım X 2
b. Suç bende ki hayin olduğunu düşünmemişim X 4
c. Doktoılm yasakladı. uzak dur. sıırra allcrjiın var X 6

(ince hastalık ctkisindeki ve kalıcılığındaki aşkın ha§talık karşılığı arıık metinde 24 kez yinelencn
"alerjim var" ifadesiyle kaü§ılanmış.)

21 a. Yar benden uzakta olsa da onun beni sevdiği yalıuıına tamalı ederim

b. Bilmem niçin akiıın o ı]ık tcndc X _5

c. o yar bcni ıılan etti. sinen]i viran etti X 2
d. o yare ben vine de ü etmem
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22 a. Gcç kalmadan beni hemen süs]e

b. Eğlenceler başlamak üz.ere beni hemen süsle

c. Süslüyüm, nazar değmesin X 8

d. Bu şark] bitmez, geciktik, beni hemen süslc X 4

e. Heşeyim var beni hemen süslc

f. Hayat bir bayram, bcni hemen süsle
(Şarkıda süs sözcüğü 32 kez işletilmiş vc metin içinde bütiinlük gösteren hiçbir anlam odağı bulun-

muyoI.)

23 a. Seni unutamıyorum ıırna ılayanmalıyım. X 2

b. Senle başladı ve bitti artık aşk benden gcçti X 3

c. AçıJan kapı kapaıdı aı1* aşk benden geçti X 2
u a. Aşk dünyamıZ fener alayı gibi ıuı dolu duman altı X 4

b. Bizi pişirmesi gcrcken ama yalaı sade,ce aşktrr X 8

c. Kcndimiz olup çimenler üstünde aşk açaltm

(Şarkıda eş göndeıimscl nitelikli de değerlendirilebilccek Ve toplam 84 kez geçen şu Sözcüklerin eşit

sayıda işletildiği saptanmıştır: aşk. atcş, yak /yan (28'er kez).)

25 a. Güllerim soldu ka]dınmlarda X 2
b. Biı tek sana güvenmiştim. sevindim ama sevinmck suçmuş x2
c Haıri senin her şyindim? X 8

İncelenmiş olıuı habcr metinlerinin içeıikleıine dayalı dizilimi ve bunlara ilişkin bilgiler aşağıda su-

nu]muştur:
(28.04.06: Kanal D Ana Haber )

Giıiş, selamlama 2 tümce

l. Hilal operasyonu vc Kuzey lrak'taİi yansımalıırı 69 tiimce

2. Hilal operasyonuna katılan askerimizin y4am koşullan 3l tümce

3. Başbakanın günlük programı ve muhalefetle olan polemiği 2? tiimce
,1, Merkez Bankası başkıuıının gcnel bilgilendirimi ve kira iırtış onnlan 23 tümce

5, Güventik keunerasina daya]ı döviz bürosu soygunu ,10 tiimce

6, Öğrencilerin. Kunlar Vadisi bcnzeri kısa film yapmalım 2,1 tümce

7. Yar8ının üst kademesinden cen.ıze töIeni haberi 12 tümcc

8, Z€hiİli atlklar 13 tiimce

9. Ankiıra'da adliye yemekhıürcsindc at ve eşek etikuJlanımı l0 tümce

l0. Tnıfik soıunu vc kaza tutanağı düzenlemesine ilişkin değişiklik tasansı 22 ttimce

ll. itfaiye miJli takımı ve itfaiyeciler ,13 tiimce

12. Ba§bakanın eşi Ve çevresinin yemek-defilc-gczi programt l7 tümcc

] 3. AB futbol maçında b4bakaıJa birlikte oynaması belli olmayan eski futbolcunun
19 ttimcehabcn

1,1. L]EFA yaıı finalimaçının değerlendirmcsi lgtümcc
]5, intemet üzerindeki 5 alış veriş sitesinin taııımı 20 tiinrce

16, Shakila'nın Latin Miizik Ödüllcri Gccesi'nde 6 cidül alması 7 tümce

17. Haftıurın gcnel yorumu l,ltiimce
18, Günün genel özeti (habcrlerin öncesinde de vardı) 13 tiimce

19. Kanalda yayınlanan bir habeı progııunı içcrik tanıt]mı 4 tümce

Kapaıış ve dilekler 4 tiimce
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(02.05,06 ATV Ana Haber)

Ciriş. relıml:ımı
1. Hilal operasyonunun tepkileri ve karşı tepkileri
2. Erdnpın Balkal polcmiiı ııışmu.ı
3. Şemdinli duıuşması
4. Deınirel llrdo!3n pul(migi all)ma\l
5. Ço:uk kapkaççılann yalalanması ve kapkaç çetesi operasyonu
6. Çıxuk balıcılı!ındı|ı .ahıcl.ırlıl
7. Iru}' .ır §lnın Ar ru|d'Jal) .c{im|ere \ an.lma.l Ve iıa]} d' Jf,iı \c\ imhl
ıl. Fortis Türkiye Kupas] maçı önccsihaberlcr
9. YÖK'ün AÖL']crc kıhul ko;ulu bıldinrrı
l0. Boğitz köprüsüntin zine noktasündan canlı yayında kiiprüyc ilişkin haberler
l l. Tırkın'ın 1eni 1a-rkılan
12. Çin'deki büyük su altü akvirryumunun tınıtımı
13. 7 yıl iinccsine dayalı a§iv habeı (Meı.re Kaviikç'
1,1. Gelişmelere ilişkin animasyon sunumu (Bizim City;Demirel'in siyaset yapması)

Alıntın ıxjüllenn tJnılımı ve l()c[ltiı
Kapanlş ve dileklcr

(04.05.06 SHOW TV Ana Haber)

Giriş, selamlama

l. Rum ıckilin kı.kınırı göıcntı
2. Hı*kari'deki terijr e},leıni

3. Şcmdinli duruşması

4. Pasil'ik'teki deprem

5. Foü,tis Türkiyc Kupası'nı Beşiktaş'ın kazanması

6. Alkollü biıinin kavga edip silü sıkması sonucu g)lis kovalı,,nacası
7. Kapkaç operasyonu

8. Güncy Kore'deki ABD kaJşrtı çiftçieylcmi
9. Öğretııenin. karşılıksız 4kının okutiuğu üniversiteyi silıüla bıısması
l0. İstanbul'da bir hırsız-gılis kovalamacası
l1. Pazarcı csnafı eylemi
12. Kaybolan iki ilköğretim öğrencisinin öIi bulunınası
13. Güvenlik kamerasından kuyumcu stıygunu
14. Erken doğan bebeğin sağ]ığınt kazanması

l5. .l 1:ı>ın.luli 1,ıuptın L.L/. \onu(u ölJlnu
16. Kıvamet habercisi olduğu iicri sürü]cn canlının bilindik bir bahk olduğu haberi
l7. Kanalda yayınlanıur y.ırışma progrannnın özet tanltlml
l8. Yaşlıurınca huzur evine nli gidilmcli sokak çalışma_sı haberi
l9. Lut gölü tuzunu 20 dıüikada vücudu inceltmesi haberi

20. İstanbul'da yakalaıan bir metrelik ıstakoz habeı,i

2l. Konut nnıtınıı
22. Ucuz çıl.i alı>ıcri_\i öneri\l lJnlllml
23. Araç kasko kapsamı ve otoparklar
24. iki medyatik ba]-anın kişisel tiırtışması

Kapıınış ve dilekler

l tiimce
17 tümcc

l4 tiimce
3 tümce

5 tiimce
20 tiimce
]4 tiimce
25 tiimce
25 tiimce

2 tümce

tlO tiimce
]7 tiimce
57 tümce

27 tiimce
2 tümce

3 ttimce

2 tümce

l tüınce
l4 tümce
l3 tümce
7 tiinlcc
,1 tümce

l7 taiince

l5 tümcc
3l tüınce

l ] tiimçe
l l tümcc

l0 tüıİce
14 tün,]Çe

l4 tünce
12 tümcc

l9 tümce

l l tiimce
l8 tümcc

l7 tümce

8 tümce

l2 tünrce

2l tiimce
l4 tümcc

l ] tümce

17 tümce

lJ tümce

4 tiimce
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Kana]lararası haber ırrctiıılerinin dizilimde büyük oranda eş işlevlilik bulunduğu görülebilmektedil.

Tekııırlıır müzik metinIerinde olduğu kadar, haber metinlcrinde de işletilınektcdir, Kimi ziimiur

Chomsky'nin adlandınmıyla. eşgönderim niteliği taşıyan birimlerin. bir dc haber bantlannda görüntülü

olıırıık hikayc cdilmeJeri. iki boyutlu bildirişinı dizgesinin ikinci boyutunun da tekriırü tümieyip güçlendi

rişi nitelikljdir. Başta güvcnlik kamerasını diiyalü haberlerde olmak üzcrc habeılerde söylenı yinelemele

rine iletişiınlik sunumun diğer b<ıyutunu oluştuİan görüntülcr dc eşlik etmektedir. Hatta araç anahtirrının

otopark görevlisinc vcri)işi dahi canlaıdiııltıriık ve yinelenerek sunulmaküadır.

Haber ijzetlcri, prog.amın başında vc sonunda olmık üzere haber içi yinelemelerinin dışında iki kez

düa },inelenmektcdir. "Tckrar kıı,ramuıı tinenıiıulen Ayünlunınınol Di)-alektiği'nin Kiiltiir Erultisrriıi

bijliiniiıde tle btlhıeder Aılorno ile Htlrkheimer. Külıiir Eüüstrisiniı ı,apıığı şe)- nc.lir,' inıııüüün külıilü'cl

iretimin| bir tiir Jbrmüle iulirgeınek_ in-sanlar aptllklŞtürılrulk iskniıor. Btitiın Hollııı,cııdJilmLeri, I}ro,

adıa;- mti:iklleri, radfo progranlarü vestıire...büı ıı bunlaı- hep uyıı fornıültiıı tekrarlanması üzeriıı

den |ilcn aptalkıştürücl Eil,rreılüüı (Cogito. sayı 36: 2[X]3. 56)." Bu görevi anık bizim medyalnlzln da üs

ıelendiğinin biJdirimi fazla iddiacı bir önerme olmayacaktlr, Nitckim asıl habeıler (farklılaşan geıekçeler-

le de olsa|) kısa gcçilınek, satür aralannda vcrilmek durumundadır. Omekleıden birkıç tıuıcsini paylaşa

cak olunak: bir cenııze habcrinin içeıisinde dıuıtştay başkanı seçimi öncesi başkan vekilinin adı vc kamu

oyunca çok da bilinmeyen ııkrabalık bağlan. farklı cümleler içcrisine serpiştirilmiştir, Gösterişli bir açıiış

etkinliğinin gcrckçcsi oJan 2500 dükkanlık iş merkezinin tapu dağüimııda başbaiürün sadcce 650'sinin

tiıpusunu verebildiği diğcrlerine ta]ep olmadığı haberi yinııi cümlelik mctin içeriSindeki bir cümlede iş

lcncbildi. Demirel ile Erdoğan ıuasındaki türbana dayalü lx)lcınik haberinden hayli sonfa Men,e Kaviık-

çı ve onun ABD vatandaşlığı anımsatıldı. Bu yöndeki okumalr dıüa çok ilelişimsel ruh dilbilim ve psi

kolojik hary kapsamı içcrisinde değerlendiıildiğindcn ve asıl konumuzun içinde tixn o]aıak yer alınadı

8ınJiün. bcIinil(n } ü/el.cl ömellcrlc 1<ıiniloruı.
Ana habeı programlarının sonlanna doğru. gcrçcl ve lümel haber nıtcliği ta!ımayan göstereırlerin art

tığı, hatta salt egemenlik sağladıkliin gözlemlenebılmektcJır. Özellıkle hıher bultcııleıinin sonlafına doğ-

ru.,ğ?r.e/ı' bcliıleciyle yansıtılıuı bu cvrcni olumlayıcı haberlerin sunulmasını gün içindc yorulan kitle

dışı bireylerin de öykündürülen modemiteyi olumlamasını kolaylaştırıcı işlevi ile değerlendirmck gerek

mektcdir. Haber netinleri içeıisiııdc hiçbir soru sorulmamasına karşın, tümce başlirnürda Srklıkla "evet"

Sözçtiğünün kullanıünının. dikkat çekmeyc çalıştığımız o1umlatmalıır içcrisinde işlel sel etkinliğe de sahip

o]duğu kanrsındayız. "kiilıiir eıulüstrisin|n de en önenıli işleı,i inııııLıırı diiııı,ayla barışık nıiruk v bu

dün_yalı olıımlamalarını sağlunııık. Yani K ltür Eıulüstriıiıin insankıra vertliği stıhıe bir k,-iJ' var (Co,

gito. sayı 36: 2003 ,56)," Bu o1um]atmanın ctkinliğinj göslermesindcki hızlandıncı ve perçinlcyici işle

vi. eğlenceye dayalı metinlcrdc kul]anılan dil birlikleri üstlcnmekte ve yerine gctiımektedir. slog.üılaştı-

ncı yönüylc, apollonca ve dlonizosça bir birini bütünlemektedir. Kitle dışı bireylere (seçkinlere) yönelik

bu yaklaşımı. iletişiın vc kültür felsefesi tab ıl1. dcri altı rnodelinin (hygrtcımic model) işletimi nitcli

ğiylc değcrlcndirebiliriz. Müzik dili içcıisinde ikili özel ilişkiyc dayalı , aşağıda yinelcnme sayılanyla

birlikıe verilen bağımsıZ gösterenler deİi altı m«iclinin öncülleri niteliğindcdir:

(;öst€ren (Jeçiş SaJrsı Gösteren (ieç§ Salısı Gfüteren Geç§ Sayuı

Sev 95 Kılp 8 ol_ 6

l]l Gi'nül Viran ol .1

Yıu 28 Dudak ]
Yiir 26 öp 1 Sızlı (seven) 4

Caıım (sevgili ka4ılığında) 21 Ten (ı Aldatıl- 2

Gül (sevgiliyc sunulaı çiçek) l2 Bit (ı 2

8

8 Ma}tVol

Aldın-

t
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"Aldall," vc "aldıın-" işletinlerinin karşıstnda. "aldal "ın işletilmemesiniı gerekçesi dc yinc be-
lirttiğimiz deri all modelinin koşullandırınındadıı. Bclirtilcn işlcve sıüip öncül ku]lirnımlıırın ardın
dan, yine mizik metinleri içerisinde (ikili özeI ilişki)ere dayalı) ye. alan kjtle kültü ne ilişkin deri al-
tı modelinin ardıl birliklerinin bir kısmı aşağıda sunu]muştur:

"Dcfolu crkck]erden istemein sevgili"
"Sen kaybettin, beni yomıa"
"Bu senc kafayı yemek üzereyim (+yaba yelJe yaba yelle.)"
"Senı .ıldım. .ıldım bu(ün JülülJıüllü"
"Ya tutarsa, ya tutarsa. ya tutar da biri denk ge]irse'l"
"Sana saıdım. kuruyoıı.ıın"
"Ben kalayı scnle bozmuşum"
"Vıdr vıdr ettin kuü,uttun bcni (+çok konuşma. yeter!)"
"Dtıkkırum yasıkladı. uzak dur benden. sana a]leljiın var."
"Elimde ayna. ama çallama. hadi canım beni süsle"_

Habcr ınetinlerinde ise. Sunucu talafından ( daha çok haber niteliği taşıyan ilk habcrlerde) kitlenin
dıüa sıkı bir şekilde bağımlı kültnmasına vönelik: "hakkaten: gelcekl aktancaz: naapar; aslında; cidden;
cmin o]un ki; dönüşüveriyo: bu arada aklıma gcldi hcmcn siiyliyim: lcverpol. milanı kupadıuı ediver
mişti. bilmem sevrettiniz mi?; hcrkez: diyerekten gösteriliyo; gene buiuşalım: diğil. Alla}ı ömürler ver-
Sin: Hong Konk neree, Non,eç nere?; para var. İnkan var kigelmjşi atlıyci* gibi oldu; batırül geıninin
mallaı " benzeri günlüVtcklil.siz söyJemler kullınılmaktadlr. Çünkü kurguladıklan kit]e, kendisinden

çok fıuklı kişileıin. iletişinısel kusuru kendisinden iV kişilerin karşısında rüat ctmeyip, onlıırla dıüa
az vakit geçirme},i isteyebilccck ve kana] değiştirebilecektir,

Hab,ır ınctinleri içerisinde anlam!a] ve işlevsel bütüniüğe aykın birliklcr dc Lullunılırr.rktadır. Ör-
neklem evrenimiz içerisinde ycr alan haber metin]erinden: itflıive milli tııkımımıza ilişkin haberin dör
düncü dakikasında yankılanııır şu iirdışık tümceler gibi: "Siz hiç itfaiye mil]i takımımız olduğunu bili-
yor muydı.ınuz? Eminiıı ki bilmiyordunuz'l Aneıl unlır Türkıle Mılli İtfıilc Tukınıı." Ya da Merkez
Bankası Başkanı'nın. genelckonomik durum ve kira ajtışı üzerine sunumuna ve değerlendirimine da

}'.alt haberde yer alan şu ardışık tüınceier gibi: ".. .enflasvon düşüvo dedi, Arkasından da uyardü, Kira
aılıŞü cnflasyonu tetikliyo Merkez bankası başkanı Duımuş Yı]maz'ıır cvi v:rr, Kcndicvinde oturuyor.
Evin bııhçesinde soğan yetiştirivor aına kiralıırclan şikayct cdiyor."

Alt başlıklan, çok da nitel bir bilgilendirim ile bağdaşmayan "güvenlik kan]eraslna dayalı adi suç.
magazin, spor. reklam işlevıi tanttım. siyasi polcınik" hab,:rlcrİıin Kana] D ana habcr bülteni içerisin-
dekioranı 7ıı31.5: ATV ana habcr bülteni içerisindeki oranı 7c41,9; Show'l'V ana haber büiteni içeıi
sindcki orani'/o38.8'dir,

Ömekleın evrenimiz içerisindc saptadığımüz toplam nragazin haberJerinin %,19'u; siyasi polemik
haberlcrininsc '/o59,6'sı sadece Kanal D'nin: reklan iş]evli tanıttm haberlerinin de 7. 47'si scdcce
Show TV'nin ıırıa habeı bü]ten]erinde ycr almaktadır,

Haber metin]erinin içcriklcrine dayalı diziliminde cle somutlaşhğı ve özellikle iletişim felsefesin
den hareket]e kanıksandığı ölçüde, iletişimsel dizge içeıisinde etkin öge. öncül konum]andınmla işlc-
tilir. Müzik metinlerinde kul]anılan tümcclcrdcki ilk ögclcıin işlctim dcğcrleri aşağıda sunulmuştuI:

Haber metin]erindc kullanılan tümcelerdeki ilk ögelerin işletim değerleri de yine aşağıda sunul
muştur:
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Ozne l6] l5.466

Nesne l02 9.t{

scslcnnrc 31 3.555

Ziu1 Tümleci 390 31.4(A

Yüklcm 35l 33.7l5

ToPt.AM 10.1l l(X)

(JZne 536 j? ]o)

Nesne 11 ,1.155

seslenme ]3 2,911

zaıf Tümleci 415 42

Yüklem 11)

ToPLAM ]l]l 100

Aydınlanmanın Diyalektiği'ndc "Modem bi.ey, sürekli ycniden üretilen üründür (Adomo Horkhei-

mer: 1989. l54)." Savını ileri süren Adomo vc Horkheimer'e şu noktada bi. katkıda bulunabi]iriz, Bu

deği§ikljk medya kurgulu kitlc kıltürü içerisinde sadccc işlevsizleştirilmiş dışsal ürün olabilocektir, Fiirk

lı günlerdc, 1arklı kanallardan derlcnen haber metinlerinde içcriğe dayalı bir paralelliğiıı bulunması tesa-

düfi olmaz. Kitlcyc dayall lek tipleştirimin bir diğer sonıutlaşmasınü ise eğ]enceye dayalı dionizosçı-
söylemde göz]emleyebilmcktcyiz, Sözde faıklı kitlelcıt hitap eden müzik türlcrinin tan]amında aynı söy

lem bulunınaktadıı]ar. Yaşiün tarzının ve müzik zevkiniır/tercihinin farklı olduğunu ileri Süren ve kitlc

içerlsinde yer alan insiuılann söylemlerinde bir farklılığın bulunmıunasü (sadece köklü olmayan müZikaI

farklılıklar bulunnraİtadır) kitle kültürü kuİgulayıcılannın küresel tek tipe doğru giden başanlaİ olarak

değerlendirile-bilir, Bizim gibi kültürel zcnginliğj bulunan toplumlarda da}ri kısırlaşhrılmüş tek tip kitle-

nin genişleyebilmesinin oldukça düŞündürücü Vc iirkütücü bir gerçeklik olduğu kanısındayız.

ilctişiınsel hızıyla küıesellcşııesİri sağlamlaştıriin eVIcninıizde. Türkçe'nin özcllikle ö7gün düşün-

selliği sağlayıcı iizclliklerine tam anlamıyla sahip olunmaması duruınunda. eğlendiğini ya da bilgilendi

ğini sanan inSanlanmızın cdinçsclliğe sürüklenişinin iinüne geçilemeyecektir. Sunulan verilerin ve dcğcı

lendiri]melerinin sonucunda, dilbilimin iletişim-düşün bağlamındaki etkiııliğini ve i§levsel önemini özel

çalışma süamızdan hareketle bir kez düa vurgulamaya çalıştık, Böylelikle dilimizdcn öte düşün ve iur-

lam evrenlerimizin slogan]aştınlarıü içsizlcştiilnesi çalışmalanna dikiat çekebildiği,nizi uınuyor; ilgi

nize teşekküİ ediyor Ve hepinizin Karamaı Dil Bay.iürrı'nın kutlu olmasını diliyoıum.
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