
S
anırım, bankaların sesli yanıt dizgelerine1 sesini veren o kızın yüzünü 
hiçbir zaman göremeyeceğim; oysa tanışmak, pırıl pırıl Türkçe sesletimi 
için teşekkür etmek isterdim. Neredeyse tüm telefon bankacılığı 
uygulamalarında aynı ses; adını, yüzünü bizden saklayan o kız konuşuyor. 

Türk sinemasının hemen tüm kadın başoyuncularının unutulmaz sesi Jeyan Mahfi Ayral’ı 
çağrıştırırcasına... Kulak kesilirseniz aynı kişinin konuşmadığı anlaşılıyor; ama ses 
özellikleri benziyor: tok, güven verici. Bana Yeşilçam’ı anımsatan tüm o güzel sesler, 
konuşmaları güzel o kızlar sağ olun, var olun!

Sevindirici olan şu ki çoğu bankanın telefon işlemlerinde hem sesletime hem de 
Türkçe sözcüklerin kullanımına özen gösteriliyor. Örneğin “ekstra” ile karıştırılan 
“ekstre” yerine artık borç bilgileri ya da hesap özeti deniyor. Yine de “talimat, kelime, 
kayıp” gibi sözcükler kulak tırmalıyor. Zurnanın zırt dediği yer ise “es-em-es” yani SMS! 

1  Sesli Yanıt Dizgesi: IVR uygulamasının Türkçe karşılığı olarak yeğledim. IVR, bilgisayar-insan 
arayüzü işlemlerinde “Interactive Voice Response” (Etkileşimli Sesli Yanıt) işlevinin kısaltması. Aynı kısaltmayı, 
otomatik tanıma (Auto-ID) alanında “Intelligent Voice Recognition” (Akıllı Ses Tanıma) için de kullandık. 
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Birçok işlem “SMS şifresi” gerektiriyor ya çevremdekiler arasında küçük bir sormaca 
yaptım: “Es-em-es nedir, nasıl yazılır, açılımını biliyor musunuz?”1 Yaklaşık kırk kişi içinde 

yalnızca biri SMS’nin açılımının “Short Message Services”2 olduğunu bildi. Birkaç kişi “es-
em-es”in nasıl yazıldığını, “SMS” ile “es-em-es”in aynı şey olduğunu bilmediğini söyledi. 

“Nedir” sorusunun yanıtıysa çoğunlukla şöyle: “Cep telefonlarındaki iletiyle (mesajla) 
ilgili bir şey.”

Bu arada sonsuz yaratıcılığımıza bir örnek daha kattık. Taksi sürücüleri “SMS” 
açılımını aralarında tartışıp “Şifre Mesajı Sayısı” olduğunu, şifre “şe” ile başlasa 

da bilgisayarda Türkçe yazılamadığından kısaltmada “se” kullanıldığını öne 
sürdüler. 

Gözüken o ki sözcükleri, kavramları anlamlarını araştırma gereği duymadan 
kullanıyoruz; kısaltmalar, yabancı sözcükler bizi hiç rahatsız etmiyor, hele güzel 
seslerden işitirsek.

* * *

Payımıza düşen olursa diye yazıyı Güney Amerika’ya 
uzanıp Eduardo Galeano’yu dinleyerek bitirelim:

Birkaç insanbilimci yaşam öykülerini araştırmak 
için Pasifik kıyılarındaki Kolombiya köylerini dolaşıyor. 
Yaşlılardan biri şöyle diyor: “Beni kaydetmeyin, ben çok 
çirkin konuşuyorum. Torunlarım daha güzel konuşur.”

Büyük Kanarya Adası’nı dolaşan insanbilimcileri 
ağırlayan, varsıl sözcük dağarcığıyla büyülü öyküler 
anlatan yaşlı bir köylü ise sözlerini şöyle bitiriyor: 
“Biz çok çirkin konuşuyoruz. Delikanlılar çok daha iyi 
konuşuyor.”

Torunlar, delikanlılar, güzel konuşanlar, televizyon 
gibi konuşuyor!3

1  Sormacayı, bilişim kesiminden uzak olanlar arasında yaptım.  
2  “Short Message Services” için “Kısa İleti Hizmetleri” denebilir; ama işlevinden yola çıkarak “telefon iletisi” 
dense bile yeter.
3  Eduardo Galeano, Tepetaklak, Çitlembik Yayınları, 3. Basım, Ekim 2010, s. 275. 
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