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Bu çal×üman×n amac×, otomobil reklamlar×nda
yer alan otomobil fotoùraflar×nda, araçlar×n
konumland×r×lma biçimlerinin reklamlarda
kullan×lan dilin okuma yönü ile iliükili olup
olmad×ù×n× belirlemektir.
Bir dildeki okuma edimi s×ras×nda göz,
okuma yönüne göre saùdan sola veya soldan saùa
doùru hareket etmektedir. Bu durumda soldan saùa
doùru yaz×lan Latin alfabesinin kullan×ld×ù×
kültürlerde, yaz× gibi fotoùraflar da soldan saùa
doùru okunurken; okuma yönü farkl× olan dillerde,
örneùin Arapça'da yaz×yla birlikte fotoùraf da saùdan
sola doùru okunmaktad×r.
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Bu araüt×rman×n odak noktas×ndaki okuma
yazma yönü kültürlere göre deùiüiklik
göstermektedir. Örneùin Avrupa'da okuma ve
yazma yönü soldan saùa doùru iken; Japonya'da yaz×
yukardan aüaù× yaz×l×p, saùdan sola doùru
okunmaktad×r. Her ne kadar Japonca’da yukar×dan
aüaù× yazma eùilimleri teknolojik üartlara ters
düütüùü için deùiüse de okuma yönleri
deùiümemiütir.
Arapça, Farsça ve benzeri Sami dili kökenli
dillerde, okuma yönü olarak saùdan sola sistemi
benimsenmiütir. Bu sebepledir ki; soldan saùa doùru
okuyan, dili Latin kökenli ülkelerin kitaplar×nda ön
kapak, saùdan sola okuma sistemini kullananlara
göre arka kapak konumundad×r. Reklamlarda yer
alan otomobil fotoùraflar×nda bu okuma yönü göz
önüne al×nmaktad×r. Otomobil reklamlar×n×n
konumland×r×lmas× ile okuma yönü aras×ndaki
baù×nt×y× yans×tan veriler incelendiùinde; Türkiye'de
2004 Ocak ve ûubat aylar× içinde, sekiz farkl×
gazetede incelenen 365 Otomobil reklam×ndan
213'ünde araçlar soldan saùa, 38'inde ön cepheden,
65'inde saùdan sola ve 49'unda alt/üst gibi farkl×
üekillerde konumland×r×lmaktad×r. Okuma yönü
saùdan sola doùru olan dillerde ç×kan otomobil
reklamlar×nda ise, araçlar çoùunlukla saùdan sola
doùru konumland×r×lmaktad×r.
Farkl× Dillerde Okuma - Yazma Yönleri
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Dolay×s×yla Türkçe otomobil reklamlar×nda
soldan saùa doùru okuma yap×l×rken genel olarak
araçlar gözün hareket yönüne göre
konumland×r×lmaktad×r. Saùdan sola doùru okumada
ise bunun tam tersi olmaktad×r. Örneùin araç, reklam
metninde soldan saùa doùru yerleütirildiùinde bagaj
sol, burun k×sm× ise saù tarafta konumland×r×lm×ü
olmaktad×r. Okuma yönüne paralel olan göz
hareketleri reklam metinlerinde otomobillerin
konumland×r×lmas×nda çok etkilidir. Dolay×s×yla bir
resim ile yaz×l× metin biraraya geldiùinde, nesnelerin
konumuna önem gösterilmektedir.
Bu araüt×rmada 2004 Ocak ve ûubat aylar×na
ait sekiz farkl× gazetede (Milliyet, Vatan, Aküam,
Dünden Bugüne Tercüman, Cumhuriyet, Radikal, Sabah,
Hürriyet) yer alan bütün otomobil reklamlar×n×n
d×ü×nda úngilizce, Arapça, Çince ve Japonca çeüitli
dergilerdeki otomobil reklamlar× da incelenmiütir.

“Dünyada, pek çok geliümiü ülkede kabul görmüü
Latin alfabesi soldan saùa doùru yaz×l×rken; Araplar tam
tersi saùdan sola, Çinliler ve Japonlar ise yukar×dan
aüaù×ya doùru yazarlar. (…)
Yahudiliùin ve Müslümanl×ù×n dünyaya yayd×ù×
úbranice ve Arapça saùdan sola doùru yaz×l×r. Yani yaz×n×n
yaz×l×ü üeklinin tarihi kökeni budur. Dolay×s×yla saùdan
sola yazman×n kökeni Hz. Nuh zaman×na kadar uzan×yor.
Hz. Nuh'un üç oùlu içinde en çok sevdiùi, tufan s×ras×nda
en çok yard×m eden Sam, dini inan×ülara göre insan
türünün dünyaya yay×lmas×n× saùlayan Sam, Ham, Yafes
grubundan birinin atas×d×r. Araplar×n ve Farslar×n Sam'×n
soyundan geldiùi kabul edilir. Sam'dan türediùine
inan×lan ve aralar×nda dil yak×nl×ù× bulunan toplumlara
'Sami' ×rk× denir. Bu toplumlar×n kulland×ù× Sami alfabesi
de günümüzde kullan×lan alfabe sistemlerinin kökenini
oluüturur.
Fenikeliler zaman×n üartlar×na göre en yetenekli
denizci tüccarlard×. Fenikeliler ulaüabildikleri her yere
ticari mallar×yla birlikte kendi kültürlerini de götürdüler.
Önce Yunanl×lar, Fenikelilerin bu kuzey Sami aù×rl×kl×
alfabesini kendilerine adapte ettiler, daha sonra da
Romal×lar harflerin biçimlerini deùiütirerek çaùdaü
alfabenin kaynaù× olan Latin alfabesini yaratt×lar. (…)
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Latin harflerini kullanan Bat× kültürleri yaz×
yazarken yaùl×, leke b×rakan ve çabuk kurumayan bir çeüit
mürekkep kullan×yorlard×. Saù elini kullanan biri saùdan
sola doùru yazmaya baülad×ù×nda kalem tutan eli daha
önce yazm×ü olduùu sat×rlar×n üzerine basmak zorunda
kal×yordu. Bu durumda ya yaz×n×n kurumas× için
bekleniyor ya da mürekkep ele bulaüarak yaz× okunmaz
hale geliyordu. Sol eli ile yazanlar için bir sorun yoktu
ama insanlar×n büyük çoùunluùunun yaz× yazarken saù
elini kullanmas× sorunu genelleütiriyordu.
Baülang×çta mürekkep kullanman×n yaratt×ù× bir
zorunluluk olan soldan saùa doùru yazma tekniùi gittikçe
yerleüti. Bat× dünyas×n×n teknolojik ve kültürel
devrimleriyle beraber ulaüabildiùi her yere yay×ld×.”
(Korugan, 2004 / 11-12 )
Soldan Saùa Okunan úngilizce ve
Çince Reklam Örnekleri

Bu çal×üma, otomobil reklamlar×nda yer alan
otomobil fotoùraflar×nda, araçlar×n konumland×r×lma
biçimlerinin reklamlarda kullan×lan dilin okuma
yönü ile iliükili olduùunu serimlemek amac×yla
yap×lm×üt×r.
Latin alfabesinin kullan×ld×ù× kültürlerde,
okuma yönü ve fotoùrafta hareket eden cisimler
soldan saùa doùru konumland×r×l×rken; Sami kökenli
olan Arapça, Farsça gibi dillerde yaz× ve fotoùrafta
hareket eden cisimler saùdan sola doùru
yerleütirilmektedir.
Elde ettiùimiz bulgular çerçevesinde,
otomobil reklamlar×nda araçlar×n
konumland×r×l×ü×n×n okuma yönleriyle iliükili olduùu
sonucuna vard×k. Örneklerimizdeki reklamlar×
deùerlendirdiùimizde, reklam metinlerindeki araç
görüntüsel göstergelerinin hareket yönünün o
dildeki okuma yönüne göre belirlendiùini saptam×ü
olduk.
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