
Emojilerle nasıl hissettiğimizi anlatabiliriz. 
Emojilerle neler yaptığımızı söyleyebiliriz. 
O an içinde bulunduğumuz ruh halini emojilerle
gösterebiliriz. 
Kişiliğimizin bir yansıması olarak emojilere
başvurabiliriz. 
Kendimizi emojilerle daha rahat ifade edebiliriz. 
Kinaye veya mizah dolu bir mesajı emojiler ile daha rahat
aktarabiliriz.
Kelimelerin yetmediği yerde emojilere başvurarak
istediğimiz mesajı verebiliriz. 
İletişimin gerçekleştiği ortamı yumuşatmak için de
emojilere başvurabiliriz.

 

İlk emojileri Anime ve manga çizeri Shigetaka Kurita 90’lı yılların
sonunda oluşturmuştur. 12 x 12 piksel boyutunda Kurito, bir telefon
şirketi için 180 adet emoji tasarladı ve kısa süre içinde Japonya’da
bir akım haline geldi. Akıllı telefonların kullanımın artması ile
popülerleşti.

Emoji gülümseyen surat, türlü şekil, renk ve boyutlardan oluşan minik
simgelere denilmektedir. Türkçeye Japoncadan geçen emojide (絵) resim
anlamına, (⽂) ise karakter anlamına geliyor. İngilizcede ise “emotion
(duygular)” ve “icon (simge)” kelimelerinin birleşimi olarak anlamlandırılan
emoticon kelimesinden türeyerek emoji haline geliyor.

EN SIK KULLANILAN 

EMOJİLER VE ANLAMLARI

Emoji Kelimesinin Anlamı Nedir?

Nasıl Ortaya Çıktılar?

Emojiler Neden Önemli?

İletişim kurmanın en kısa yolu olan emojiler, dijital dünyanın öne
çarpan karakteristik özelliklerinden birisi. Emojiler, bir mesajın
yanında onu destekleyecek karakteristik bir işaret olabiliyor.
Ayrıca kendi başına da bir mesaj olarak kullanılabiliyor.

Neden Emoji Kullanıyoruz?

Emojileri günümüzde duygularımızı anlatmanın bir yolu ve sosyal
medya kanallarında mesajlaşırken birçoğumuz emoji

kullanmadan yapamıyoruz. Peki en sık kullanılan emoji anlamları
neler? Eğer bu soruya cevap arıyorsanız doğru yerdesiniz.

Emoji Kullanmanın Yararları
 

Emojiler günlük hayatımızın ve kişiliğimizi yansıtmanın bir
parçası ve onları ana bir mesaj olarak kullanabiliriz. Ayrıca,
işletmeler de artık Instagram veya WhatsApp üzerinden
müşterileri ile iletişim kurarken emoji kullanıyorlar. Böylece,
daha samimi bir iletişim kurma şansı elde ediyorlar.
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9. Gözlerden Kalp Çıkan Emoji Anlamı
Aşk ve sevgi anlamlarındadır. Kişiye duyulan aşk, sevgi ve
hayranlık gibi duyguları içinde bulundurur. Bu yüzden,
günümüzde sevgililer ve arkadaşlar tarafından sıklıkla
kullanılmaktadır.

EMOJİLER VE ANLAMLARI

Mesajda sadece emoji göndermek kafa karıştırıyordur.
Gönderilen emoji farklı bir anlam taşıyordur. 
Emojilerin anlamı yorumlayan kişiye göre değişkendir.

Emojilerin anlamlarının farklı olmasına neden olan
unsurlara göz atalım: 

1. Kahkaha Atarken Gözyaşlarına Boğulan Emoji Anlamı
Gülmekten ağlamak olarak nitelendirilen bu emoji, günümüzün
en popüler emojisidir. Bu emoji, aşırı derecede mutluluk
yaşamak ve kahkaha atmak anlamlarına geliyor.

2. Kırmızı Kalp Emojisi Anlamı
Kişiye duyulan sevgi ve sadakat anlamına gelen kırmızı kalp,
aşkın simgesi olarak birçok kültürde kullanılmaktadır. kalp emoji
anlamları farklıdır. Örneğin, mavi kalp emojisi güven ve platonik
aşk anlamlarına gelir. Bunun yanında sarı kalp mutluluğu, mor
kalp ise arkadaşlığı çağrıştırıyor.

3. Gülmekten Yerlere Yatma Emojisi Anlamı
kahkaha atarken gözyaşlarına boğulan emojiye benzer bir anlam
taşır. Kahkaha atarken gözyaşlarına boğulma emojisi aşırı
derecede mutluluk yaşama anlamına geliyor. Ayrıca gülmekten
yerlere yatma emojisi ise histerik kahkaha anlamına gelir.

4. Onaylama Emojisi Anlamı
Bir şeyin beğenildiği ya da onaylandığı anlamındadır. Sonuç
olarak, yapılan işin iyi olduğunu, onaylandığını ve beğenildiğini
belirtmek için bu emojiyi kullanabilirsiniz.

5. Ağlayan Yüz Emojisi Anlamı
Üzüntüye bağlı olarak gerçekleşen ve kontrol edilemeyen
histerik ağlama anlamına gelir. Fakat, üzüntü sebebiyle ağlamak
anlamına gelen bu emojide zaman zaman ağlama sebebi
mutluluğa da bağlıdır.

6. İki Eli Birleştirilmiş Emoji Anlamı
Birden fazla anlamı vardır. İki eli birleştirilmiş emoji dua etmek,
iyi dileklerde bulunmak, minnettar olmak gibi anlamlarla
paylaşılıyor. Ayrıca “çak yapmak” anlamında da kullanılabiliyor.

7. Öpücük Atan Surat Emojisi Anlamı
Mesajlaştığımız kişiye öpücük yolladığımız anlamına geliyor.
Sevgi ve aşk gibi anlamlar yüklenmiştir. Sosyal medya
mecralarında ve akıllı telefon mesajlarında sıklıkla kullanılıyor.

8. Üç Kalpli Gülümseyen Surat Emojisi Anlamı
Romantizm ve sevgi kategorisinde bulunan bu emoji aşk veya
sevgi belirtir. Bu emoji sevgi, aşk ve beğeni anlamlarına da gelir.

10. Gülen Yüz Emojisi Anlamı
Mesajın gönderildiği kişiye “mutlu” olunduğu mesajını iletiyor.
Bunun yanında, gülen yüz emojisi, “şükran duyma” ve “sevgi” gibi
anlamlarını da içermesi ile dikkat çekiyor.
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11. Parti Konfetisi Emojisi Anlamı
“Kutlama” ve “parti” anlamlarına gelmektedir. 45 derecelik açıyla
renkli konfetiler ve flamalar saçan bu altın renkli emoji, “parti
şapkası” ismiyle de kullanılmaktadır. Tebrik etme anlamında da
kullanılır.
12. Gülen Gözlerle Sırıtma Emojisi Anlamı
Gülen gözlerle sırıtma emojisi, fotoğraf çekilme anında verilen
pozu anımsatması ile de biliniyor. Gülümseyen gözler ve 32 diş
gülen bir surattan oluşan emoji, mutluluktan havalara uçmak
demektir.

13. İki Kalp Emojisi Anlamı
Biri diğerinden daha büyük olan iki kalbin bir araya gelmesiyle
oluşmuştur. Kırmızı kalp emojisine benzer şekilde, bu emoji de
“aşk” ve “romantizm” anlamlarını içerir. Sevgi anlamında da
kullanılabilir.
14. Yalvaran Yüz Emojisi Anlamı
Adıyla aynı anlamda kullanılıp birisine yalvarmak anlamında
kullanılır. Ayrıca bu emoji pozitif bir mesajda da başka bir anlam
taşıyabilir. Karşınızdaki kişiye hayranlık duyduğunuzu belirtmek
ya da utangaç olduğunuzu söylemek için de bu emojiye
başvurabilirsiniz.
15. Soğuk Terli Ağzı Açık Gülümseme Emojisi Anlamı
Sol gözünün üstünde bir ter damlacığı bulunan bu emoji, gergin
ve tedirgin olunan bir ortamda kullanılması ile dikkat çekiyor.
Aynı zamanda sinirli olunan durumlarda gelen gülme hissi gibi
anlamda veya stres dolu bir iş tamamlandıktan sonra gelen
rahatlama hissi gibi anlamlarda da kullanılabilir.
16. Ateş Emojisi Anlamı
Ateş emojisinin kullanımına sosyal medyada sıklıkla rastlarız.
Kendi anlamında ateş olarak kullanıldığı gibi mecazi olarak başka
anlamlar da içerebilir. Birisini güzel, yakışıklı ve çekici
bulduğunu söylemek için bu emojiye başvurulur. 

19. Siyah Minik Kalp Emoji Anlamı 
Klasik kalp sembolü olarak dikkat çeken bu emoji, aşkı
simgelediği gibi, aynı zamanda olumsuz anlamlara da gelir.
Küslük, mutsuzluk veya keder hissedilen zamanlarda da bu emoji
kullanılabilir. WhatsApp’da kullanılan siyah kalp ise romantizmin
ve sevginin klasik sembolüdür. 

17. Hafifçe Gülümseyen Yüz Emojisi Anlamı
Hafifçe gülümseyen yüz emojisi, olumlu anlamında
kullanıldığında karşısındakine “mutlu” ve “arkadaş canlısı” gibi
hisler vermeye çalışır. Ancak olumsuz anlamda kullanıldığında,
bu emoji, “küçümseyici”, “ironik” gibi anlamlar barındırabilir.

18. Eliyle Yüzünü Kapatan Kadın Emojisi Anlamı
Eliyle yüzünü kapatan kadın emojisi (), sinirli veya şaşkın olunan
durumlarda sıklıkla kullanılır. Karşınızdaki kişiye sinirlendiğinizi,
tahammül edemediğinizi belirtmek istediğinizde bu emojiyi
kullanabilirsiniz.

20. Omuz Silkme Emojisi Anlamı
Omuz silkme emojisi, karşılaşılan bir durum karşısında
hissettiğiniz “ilgisizlik” ya da “konu hakkında bilgi sahibi
olmama” durumlarını belirtir. Üstelik, bu emojiyi, umursamazlık
durumlarında da sıklıkla kullanırsınız.
BONUS: Çiçek Emojileri Anlamları
Bahsettiğimiz tüm en çok kullanılan emojilerin yanında, çiçek
emojileri de oldukça tercih ediliyor. Emojiler kurduğumuz
cümlelerin tonunu ayarlamak için de kullanılıyor. Bu sebeple
hangi çiçek emojisini nerede kullanacağınızı bilebilmek için
çiçek emoji anlamları da önem taşıyor. Örneğin pembe çiçek
emojisi özellikle iyi dilek sunulduğunda kullanılıyor. Dört
yapraklı yonca ise birçok kültürde şansı temsil ettiği için şans
dilendiği zaman kullanılıyor. Gül emojisi aşkı temsil ederken
solmuş gül hayal kırıklığını anlatıyor. Lale emojisi ise genellikle
şefkat duygusunu ifade ediyor.
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