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1. K e n t l e ş m e
K entleşm e (u rb an izatio n ), "işleyim leşm e (endüstrileşm eye) ve ekonom ik
gelişm eye koşut olarak kent sayısının artm ası ve kentlerin büyüm esi sonucunu
doğuran, toplum da artan oranda örgütleşm eye, uzm anlaşm aya ve insanlararası
ilişkilerde kentlere özgü değişikliklere yol açan nüfus birikim i süreci" (Keleş
1980:70) olarak tanım lanm aktadır. K entleşme 20. yüzyılın ikinci yarısında, yalnız
gelişm iş ve sanayileşm iş toplumların değil, çok daha belirgin biçimde, gelişm ekte
olan ülkelerin başlıca sorunlarından birini oluşturm uştur.(K eleş-Ü nsal 1982:25).
Kentleşm enin en başta gelen özelliği ise gelişmiş ve gelişm ekte olan tüm ülkelerde
büyük kentlerin d ah a da büyüm esidir. A ncak k entleşm e ile yıllık ortalam a
kentleşm e hızı arasında da doğru bir orantı yoktur, olmayabilir. Örneğin İngiltere'de
kentleşm e düzeyi % 80'in üzerinde olm asına rağmen yıllık ortalam a kentleşm e hızı
%4'ü geçmez. Am a Hindistan'da %25 dolaylarında bir kentleşme düzeyinin varlığına
rağm en yıllık ortalam a artış hızı %8'in altına düşm ektedir.(K eleş-Ünsal 1982:26).
G elişm ekte olan ülkelerdeki hızlı kentleşm e olgusu, doğum lardan çok, kırsal
alanlardan kentlere ve büyük kentlere olan nüfus akınlanyla, bir başka deyişle iç göç
ile beslenmektedir(Keleş-Ünsal 1982:26).
Türkiye de 1950'lerden bu yana hızlı bir kentleşme sürecine girmiştir. "Nüfusun
kentlerde yaşayan oranı, 1950'de % 18.7'den 1960'ta % 25.9’a, 1970'te % 33.2'ye,
1980'de ise % 45.4'e yükselm iştir" (Keleş Ünsal 1982:26). Günüm üzde bu oranın
%65 olduğu kabul edilm ektedir. A ncak Türkiye'deki hızlı kentleşm enin sağlıklı
olm ayıp çarpık bir kentleşm e olduğu da belirtilmektedir. Türkiye'deki bölgelerarası
dengesizlikle kentsel ve kırsal alanlar arasındaki derin ayrım ların, kentleşm eyle
birlikte bu kez de büyük kentlere taşınmakta olduğu hemen göze çarpmaktadır. Aynı
çelişkiler büyük kentlere, eski tekdüze yapılarıyla çatışan yeni değer sistem lerinin,
yeni davranış kalıplarının ağır bastığı bir görünüm kazandırm aktadır(K eleş-Ü nsal
1982: 28-29).
B öyle olunca büyük kentler, tüm kentlilerin benim seyip uydukları davranış
kurallarının geçerli olduğu m erkezler olmaktan çıkmış, adeta bir "korsan toplumu"
sim geler olmuştur. Böyle bir toplumda vurgunculuk, soygun yapıp köşeyi dönen de
bulunm akta, eski değerlere fanatik bir ruhla sarılıp yok olm aktan kurtulm aya
çalışanlar da!
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2.

K en tleşm en in T ü rk çe'd ek i E tk ileri

G eniş anlam da ekonom ik gelişm eye koşut olarak toplum yapısında işbölüm ü,
uzm anlaşm a ve örgütleşm eyi arttırdığı benim senen kentleşm e, insanların dünya
görüşlerinde, değer sistemlerinde ve davranışlarında da köklü değişmelere yol açan
bir süreçtir(K eleş-Ü nsal 1982:25). Kırsal alanla kent arasında bulunan çeşitli ve
derin ayrım lar kentleşm eyle birlikte belirginleşm ekte, tüm değerler ve davranışlar
farklı bir görüm ün kazanm aktadır. Bunlar çoğunlukla ne kent ne de kırsal alanla
ilgili olan, ikisiyle de ilişkili ama ikisi de olm ayan birtakım görünüm ler olarak
karşım ıza çıkmaktadır. Hızlı bir kentleşme sürecinde olan Türkiye'de doğal olarak
konuşurların dilsel davranışları da değişik bir görünüm sergileyecektir.

2.1. D ilden D aha Az Y ararlan m aya Y ön elik D ilsel D a v ra n ışla rın
O rtaya Ç ık m ası
K entleşme sürecinde ortaya çıkan değişik dilsel davranışlar arasında dilden, yani
Türkçe'den daha az yararlanm aya yönelik olanlar en başta dikkati çekm ektedir.
B unlar; ya dilin aracılığına hiç başvurm am a, bu durum da söz dışı kanalları
kullanm a, ya da en az düzeyde dilden yararlanm a biçim inde belirginleşm ektedir.
Ö rneğin kent içi toplu ulaşım araçları olan dolm uşlarda, ödeyecekleri ücretin
sürücüye aktarılmasını isteyen yolcular bu isteklerini söze dayalı davranışlardan çok
önde oturanın omzuna dokunup parayı uzatarak anlatmakta, böylece dilin aracılığına
başvurm ayı hiç denem em ektedir. K entleşme sürecinde önceleri daha çok kırsal
alandan gelenlerin gösterdiği bu davranış, şimdilerde yaygınlık kazanmıştır.
K entleşme sürecindeki değişik dilsel davranışlar arasında en dikkati çekenlerden
biri de Türkçe'yi konuşanların giderek daha az 'teşekkür etm e'leri, daha doğrusu
çoğunlukla bundan vazgeçm eleridir. Bir başka deyişle yapılan bir iyilik ve yardım
karşısında insanlarımız gönül borcunu herhangi bir biçimde dile getirm eyi (sağol!,
Allah razı olsun!, m ersi!, teşekkür ederim! vb.) çoğunlukla gereksiz görmekte, en
azından önem sem em ektedir. Zam an zaman özellikle gençler arasında duyulan
teşekkür! ('teşekkür ederim' yerine) ise dilden en az yararlanma eğilim inin bir başka
belirtisi olsa gerektir.
K entleşm e sürecinde büyük kentler, adeta "orman yasaları"nın uygulandığı bir
"korsan" toplumu simgeler duruma gelince (Keleş-Ünsal 1982:29) özür dilemek gibi
bir dilsel davranışa da gereksinme azalmıştır. Zira özür dilemek gibi alçakgönüllüce
sayılabilecek bir davranış, bu edimde bulunan kişinin azım sanm asına, dolayısıyla
köşeyi dönmesine engel oluşturabilir.
Bu türden davranışlar, kentleşm e sürecinde, çeşitli nedenlerle, konuşurların
Türkçe'den daha az yararlanma yoluna gittiklerinin belirtisi olarak değerlendirilebilir.
Y ardım cı eylem lerle oluşturulan bileşik eylem ler yerine eylem yapım ekleriyle
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adların eylem leştirilm esinde de aynı eğilim in etkisi olup olm adığı, üzerinde
durulm ası gereken bir konudur. Ö rneğin paniğe kapılm ak yerine paniklem ek’in
kullanılm asında olduğu gibi.

2.2. B ö lg esel K u lla n ım la rın

Ö lçü n lü

T ü rk çe'y e E tk isi

Öte yandan kentleşm e süreci, T ürkçe'de en çok ölçünleşm e (standardization)
açısından değişikliklere neden olm uştur. Ölçünlü Türkçe'ye bölgesel değişkelerden
(dialects)/A nadolu ağızlarından hem en her alanda öğeler girm iştir.Tıpkı büyük
kentlerin görünüm ündeki değişiklikler gibi ölçünlü Türkçe'de, kentleşme sürecinde
giderek artan dağişikliklerle karşım ıza çıkar olm uştur. Bu görünümde Türkçe'nin
farklı değişkeleri arasında ortaya çıkan diliçi girişim in yönü, Anadolu ağızlarından
ölçünlü Türkçe'ye doğrudur.
Türkçe'de kentleşm e sürecindeki diliçi girişim olguları sesbilgisi (fonetik),
sesbilim (fonoloji), dilbilgisi (gram er) ve sözcükbilim (leksikoloji)- anlam bilim
(semantik) alanlarında ortaya çıkmıştır.
Sesbilgisi ve sesbilim alanındaki girişim lerin hemen hepsi söyleyiş ile ilgilidir.
Bunların başında ölçünlü Türkçe'deki sesleri ve sesbirim leri bölgesel değişkelerin
özellikleriyle söylem ek gelm ektedir. Örneğin Türkçe'deki ödünçlem elerde çeşitli
ortam larda bulunan ve hangi ortam da bulunursa bulunsun ince söylenen /l/’yi kalın
söyleme, çoğunlukla bölgesel özelliklerin ölçünlü Türkçe'ye aktarılması sonucunda
ortaya çıkan bir diliçi girişim olgusunu gösterm ektedir. Ö rneğin laf, lokma,
teknoloji, term inal vb. sözcüklerde ön, iç ve sonseste bulunan /!/, yaş, öğrenim,ve
cinsiyet gruplarına göre değişen oranlarda kalın söylenir olmuştur. Y aptığım ız bir
araştırm ada değişik yaş, öğrenim ve cinsiyet gruplarında /l/'nin anlam ayırt edici
(fonolojik) özelliğinin de hemen hem en hiç fark edilm ediği ortaya çıkm ıştır. Bir
başka deyişle değişik cinsiyet ve öğrenim grubundan olan çocuklar ve gençler sol el
ile sol anahtarı, bol elbise ile bol kabı, kalp p ara ile kalp hastası dizim lerinde
bulunan sol-sol, bol-bol, kalp-kalp, en küçük çiftlerindeki /l/'leri çoğunlukla kaim 
ince ayrımı yapmadan söylemişlerdir.
Ölçünlü Türkçe'deki vurgu ve uzunluk ile ilgili özellikler de bölgesel değişkelerin
etk isiy le bir değişim sürecine girm iştir. /va :d e fa r k ı/ yerine /va d e fa r k ı/,
/özelleştirm e ka:nu:nu/ yerine /özelleştirm e kanunu/, /hakem hatası/ yerine /ha:kem
hatası/ gibi uzunluklarla ilgili özellikler (yansıtılm am a ya da gereksiz kullanma),
kentleşm e sürecindeki Türkçe'nin belirgin özellikleri arasında yer alm aktadır. Bu
süreçte bölgesel kullanım lardan ölçünlü Türkçe'ye sesbilgisi ve sesbilim alanında
pek çok özellik karışm ıştır. Kentleşme etkisiyle ortaya çıkan dilbilgisi alanındaki
girişim ler bu ölçüde fazla olmasa da sözcüksel-anlam sal girişim ler azım sanacak
oranda değildir. Örneğin kumpir/gumpir, Anadolu'nun çeşitli yörelerinde öteden beri
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'patates' kavram ım karşılamak için kullanılan bir sözcüktür. Son yıllarda bu sözcük
anlam genişlem esine uğrayarak yaygınlık kazanmış, fırında/közde pişirilmiş patatese
çeşitli garnitürlerin eklenm esiyle hazırlanıp sunulan ve yenen 'patates'i anlatm ak
üzere kentlerde kullanılır olmuştur.
H itap biçim lerindeki pek çok kullanım da anlam sal girişim e örnek verilebilir:
Am ca! yerine Dayı!, Teyze! yerine Yengel, H anım efendi! yerine Bayan!, Delikanlı!,
Oğlum!, Evladım! seslenmeleri yerine Koçum', vb. kullanımlar, kentleşm e sürecinde
Türkçe'de ortaya çıkan girişim olgularına örnek verilebilir ve bunlar sıklıkla duyulur
olm uştur ve yaygınlaşmaktadır.

3. Ö n eriler ve Sonuç
D urum böyle olunca ölçünlü T ürkçe'nin k u llanım ıyla kentlerde daha az
k arşılaşılır olm uştur, denebilir. D aha doğrusu kentleşm e sürecinde ne tüm üyle
ölçünlü Türkçe ne de özgün bölgesel değişke özellikleri taşıyan, iki değişkeyle de
ilişkili am a ikisi de olmayan bir dil kullanım ıyla karşılaşılmaktadır. Ölçünlü Türkçe
k u llan ılm a sı b eklenen duru m lard ak i dilde bölg esel ö zellik le r, ilkokuldan
üniversiteye değin ikideğişkelilik (bidialectalisme) temeline dayalı olarak planlanmış
bir Türkçe öğretim i ile azaltılabilir. B öylece okulda, resmi ilişkilerde, kitle iletişim
araçlarında vb., kısacası yerinde gerektiğinde ölçünlü Türkçe'nin, daha özel gruplar
içinde, örneğin evde, arkadaşlar arasında vb. ise bölgesel değişkelerin/ağızların
kullanım ı y erleştirilebilir. Bu arada bölgesel değişkelerin etkisiyle söylenişi
değişm iş ve yaygınlaşm ış öğeler varsa yani söyleyiş biçimleri ölçünleşm iş olarak
benim senebilir. yaygınlaşm akta olanları dalgalanm aya bırakmaktan başka seçenek,
kanım ızca yoktur.
t

Sonuç olarak söylenenler şöyle özetlenebilir: T ürkçe'deki değişm elerin bir
bölümü kentleşm e olgusuna koşut gitmektedir. Kentleşme sürecinde dilden daha az
yararlanm aya yönelik dilsel davranışlar ortaya çıkmış ise de bu sürecin Türkçe'de yol
açtığı değişim ler daha çok ölçünleşme açısından önem taşım aktadır ve diliçi girişim
bağlam ında ölçünlü Türkçe, hemen her alanda bölgesel değişkelerden etkilenmiştir.
N e ölçünlü Türkçe ne de özgün ağız özellikleri taşıyan kullanım lar, kanım ızca
ikideğişkelilik temeline dayalı planlı bir Türkçe öğretimi ile, her değişkenin yerinde
ve gerektiğinde kullanılması bilincinin yerleştirilm esi ve öğretilmesiyle azaltılabilir
ve kentleşm enin ölçünleşm e açısından ortaya çıkardığı olum suzluklar bir ölçüde
giderilebilir.
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