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MÖ, MS, AA, TBMM, TC, TR, BM, NATO, ABD, AB, MEB, OECD, OPEC, İETT, EGO, ESHOT, ASKİ, 
İSKİ, ÖSYM, UNESCO, YÖK, ODTÜ, SSK, SGK, THY, GS, FB, BJK, KSK, KPSS gibi kısaltmalar 
sıklıkla karşılaştıklarımızdan bazılarıdır. Kullanıldığı yere göre anlatılmak istenen açık 
şekli tahmin edilebilen  kısaltmalar olduğu gibi, zaman zaman farklı anlamlar yükenen aynı 
kısaltmalar da bulunmaktadır.

Türkiye Bilişim Derneği’nin kısaltması olan 
TBD’nin aynı zamanda Türkiye Barmenler 
Derneği’nin de kısaltması olduğunu biliyor 
musunuz? Kısaltmalar ile yaşamımızı 

kolaylaştırmaya çalışırken anlam karmaşası 
yaşama olasılığı da bulunmaktadır.

Günümüzde bilgisayarlar, akıllı telefonlar gibi 
cihazların kullanımının yaygınlaşması sonucunda 
kısaltma kullanımında artış görülmektedir. 
İnternet alan adlarındaki “tr, en, us, fr” gibi ülke 
kısaltmaları, “com, gen, net, co, org” gibi alan 
adı türü kısaltmaları, “Rn, Fe, Li, Ca, Ni, Co, He” 
gibi elementlerin kısaltmaları, 3G, 4G, SMS  gibi 
iletişim alanındaki kısaltmalar da okuma ve 
yazmayı hızlandırmaktadır. 

Anlamını bilmediğimiz kısaltmalarla 
karşılaştığımızda okuma ve yazma hızlanmak 
yerine yavaşlamayacak mı? Kısaltmanın 
anlamını, açık yazılışını gösteren bir dizin ile 

desteklenmeyen yazılar okuyanın bilgisi ile 
kısıtlanarak anlaşılmaya çalışılacaktır.

Bilişim alanındaki bazı kısaltmalar bu 
alanda çalışanlar tarafından kolaylıkla 
anlaşılabilmektedir. BT, IT, RAM, ROM, SSD, 
CPU, GHz, MHz, KB, MB, GB, CD, DVD bunlardan 
bazılarıdır.

Her alanda, her meslekte kısaltmalardan kaçışın 
olmadığı görülmektedir. Bu durumda kuralına 
uygun biçimde kısaltma yapmak da kullanmak 
kadar önemlidir. En ünlü kısaltmalardan biri olan 
ve bugün çok sık kullanılan ALO sözcüğü, telefonu 
bulan A. Graham Bell’in sevgilisinin adının baş 
harflerinin kısaltmasıdır.

Dil Derneği, Türk Dil Kurumu gibi kurumların 
meslek örgütleriyle birlikte kısaltmalar sözlüğü 
yapmak üzere çalışma başlatmasının zamanı 
gelmiştir...

Günümüzün en etkili ve en yaygın iletişim aracı olan telefon, 1876 yılında Amerikalı 
mucit,  Alexander Graham Bell tarafından icat edildi. Tarihi kayıtlara göre, icat edilen 
cihazla ilk konuşma, 1876 yılının 14 Şubat günü gerçekleştirildi ve bugün telefonun 
bulunuş günü olarak kabul edildi.

A.G. Bell, telefonu icad edince, ilk hattı sevgilisinin evine çeken Bell, atölyesinde telefonu 
çalınca, arayanın Allessandra Lolita Oswaldo’dan başkası olamayacağını biliyordu. 
Graham Bell, telefonu açar açmaz “Alessandra Lolita Oswaldo” diyordu. Bell, zamanla 
sevgilisine adını kısaltarak hitap etmeye başladı ve telefonu her açışında onu “Ale Lol Os” 
diye karşıladı.
Çalışmaları uzadıkça, Graham Bell, sevgilisinin adını daha da kısalttı ve ona iki heceli bir 
ad buldu. Bu kısa ad “ALO” idi. Allessandra Lolita Oswaldo, geliştirip tüm kente yaymaya 
çalıştığı telefondan başka bir şey düşünmeyen sevgilisini terk etti. Ancak Bell, yaşlanmış 
olmasına rağmen sevgilisinin kendisini bir gün arayacağı umuduyla telefonun başından 
ayrılmadı.

Kentte çekilen telefon hatlarının sayısı da giderek artmaya başladı. Graham Bell’i artık 
başka kişiler de arıyordu. Fakat o, telefonun her çalışında, kendisini sevgilisinin aradığını 
sanarak telefonunu ALO diyerek açıyor ve herkese artık ALO diyordu. O günlerde hemen 
herkes, telefonu açtıklarında Alexander Graham Bell’in anısına saygı olarak ALO demeye 
başladı. Bugün tümümüzün kullandığı ALO sözcüğü işte o günlerden kaldı.

(http://www.internethaber.com/alonun-hikayesini-biliyor-muydunuz-503941h.htm).

ALO Kısaltmasının Öyküsü

http://www.bilisimdergisi.org/s169
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