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SÖZ BAŞI
Bugün dünyada altı bağımsız devlet ve farklı ülkelerde özerk veya muh-

tar cumhuriyetler ile yine farklı ülke sınırları içinde azınlık statüsü veya etnik 
grup olarak yaşayan 250 milyon civarında Türk nüfusu bulunmaktadır.  Hangi 
coğrafyada, hangi ülkede olursa olsun, her Türk grubu dilini yaşatmakta ve 
diliyle yaşamaktadır. Türk lehçelerinin yazı diline sahip olanları içinde en bü-
yük grubu Türkiye Türkçesi oluşturmaktadır. Bu yazı dili, Türkiye sınırlarının 
dışında Balkanlar, KKTC, Irak ve Suriye coğrafyasına kadar uzanır. Özellikle 
eğitim, ekonomi ve kültür alanlarında bütün Türk dünyasında rağbet gören 
Türkiye Türkçesi, çeşitli kurumlar aracılığıyla bu talebe karşılık vermektedir.

Dil öğretiminin önemli basamaklarından birisi de “konuşma”dır. Konuş-
ma, kişinin muhataplarıyla anlaşabilmek, bir düşünceyi, bir duyguyu, bir du-
rumu, bir olayı iletebilmek amacıyla belirli kurallar çerçevesinde gerçekleştir-
diği fiilin adıdır.  Konuşma, sadece fiziksel hareketlilikle ortaya çıkan bir kılış 
veya oluş değil, fikrî bir temeli olan, iki ve daha fazla kişi arasında gerçek-
leşen kompleks bir anlaşmalar sistemidir. Dolayısıyla konuşma, anlamlı,  dil 
kurallarına uygun bir söz dizimi ve doğru bir sesletimle gerçekleşirse sağlıklı 
bir anlaşma vasıtasıdır. Aksi takdirde yanlış anlaşma ve anlaşılmadan koskoca 
bir çatışma alanı ortaya çıkabilir. İnsanlar arasında anlaşmada en etkili yol, 
dilin doğru kullanılmasıdır. Konuşmadan kaynaklanan aksaklıklar, anlaşmayı 
zorlaştırır. Bunun için ses ve kelimelerin sesletimini doğru yapmak; vurgu, 
boğumlama, tonlama, durak, ulama gibi parçalarüstü birimleri yerinde kul-
lanmak son derece önemlidir. Bunlar sağlandıktan sonra verilen ileti de doğru 
algılanır. 

İletinin konuşan/gönderici tarafından tam olarak ulaştırılması ve dinleyen-
izleyen/alıcı tarafından doğru algılanması/anlaşılması için ileti kanallarının 
yerinde ve etkili kullanılması gerekir. Bu durumda, iletişim sürecinin 
sağlanmasında parçalarüstü birimlerin çok önemli rolleri vardır. Dilin müziği 
de sayılan parçalarüstü (bürün birimleri/prozodik birimler) birimler yardımıyla 
ses birimlerinden bazıları eğitim sürecinde standartlaştırılmaya çalışılmış, 
bu standartlaştırma çalışmalarıyla da yöresel söyleyiş/ağız farklılıklarının 
giderilmesi amaçlanmıştır. Bunun için laboratuvar çalışmalarından güzel 



konuşma kurslarına, diksiyon derslerinden dinleme faaliyetlerine kadar çeşitli 
yollar denenmiş ancak istenilen başarı elde edilememiştir.

Türk Dil Kurumu çatısı altında faaliyetlerini yürüten Türkçenin Eğitimi 
Öğretimi Bilim ve Uygulama Kolu tarafından, “Türkçenin doğru ve güzel 
konuşulmasını sağlamak için neler yapmalıdır?”, “Doğru ve güzel konuşma-
nın önündeki engel/engeller nelerdir ve bunlar nasıl giderilir/giderilmelidir?” 
sorularına cevap aramak, konuyu tartışmak, elde edilen bilgileri paylaşmak 
amacıyla Türk Dil Kurumu bünyesinde “Prozodi (Bürün Bilim) Çalıştayı”nın 
yapılmasına karar verildi.  Çalıştaya, alanlarında söz sahibi olan bilim adamı 
ve uzmanlar katıldı. Çalıştayda okunan bildiri ve tartışmaların sonunda, katı-
lımcıların ortak görüşleriyle tespit ve çözüm önerilerinin kaleme alınacağı bir 
“Sonuç Raporu” yazılmasına karar verildi.

Bu çalıştayda Prof. Dr. Yusuf KEMALOĞLU, “Türkçenin Fonetik Özel-
likleri”; Prof. Dr. Yavuz KARTALLIOĞLU, “Osmanlı Türkçesi Telaffuz Ka-
yıtları”; Prof. Dr. İsmet ÇETİN, “Ana Dili Türkçe Olmayanlara Türkçe Öğ-
retiminde Telaffuz Problemi”; Prof. Dr. Mehmet Akif KILIÇ, “Konuşma Sesi 
ve Prozodi Bozuklukları”; Dr. Recep KARAMERT, “Konuşma Bozuklukla-
rında İşitme-Konuşma İlişkisi”; Prof. Dr. Leylâ KARAHAN, “Ağız Araştır-
malarında Fonetik Laboratuvarlarının Önemi”; Prof. Dr. Yaşar AYDEMİR, 
“Aruz-Prozodi İlişkisi ve Aruzla Yazılmış Metinleri Taktiye Uygun Okumak/
Okutmak”; Prof. Dr. Mustafa KURT, “Yabancılara Türkçe Öğretiminde Te-
laffuzun Geliştirilmesine Yönelik Uygulamalar”; Prof. Dr. Ayşe Meral TÖ-
REYİN, “Türkçeyi Müzikal Konuşma”; Dr. Öğr. Üyesi Abdulkadir ÇEVİK 
“Beden Dili ve Konuşma Eğitimi”; Doç. Dr. Demet GÜRHAN, “Ses Eğitimi 
ve Konuşma”; Dr. Öğr. Üyesi Gönül ERDEM NAS, “Türkçede Tek Seslemli 
Sözcüklerdeki Seslerin Süre Özellikleri”; Dr. Şadan Altınok “Konuşma Bece-
risi Eğitiminde Prozodinin Yeri”; Turgut BAĞRIAÇIK, “Özel Eğitime Muh-
taç Bireylerin Telaffuz Problemleri ve Giderilmesine Yönelik Çalışmalar” 
başlıklı bildirileriyle bilgilerini paylaşıp tespit edilen sorulara cevap aradılar. 
Türk Dil Kurumu, Türkçenin Eğitimi Öğretimi Bilim ve Uygulama Kolu, 
böyle bir çalıştayın gerçekleşmesine ön ayak oldu. 

Bilgileriyle bu çalıştaya katkı sağlayan bilim adamı ve araştırmacılara, 
desteklerinden dolayı teşekkür ederiz. Türkçenin Eğitimi ve Öğretimi Bilim 
Kolu Üyeleri ile Türk Dil Kurumu Başkanı Sayın Prof. Dr. Gürer GÜLSEVİN’e 
ve onun şahsında Kurum çalışanlarına teşekkür etmek de zevkli bir görevdir.

Prof. Dr. İsmet ÇETİN
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Türk Dil Kurumu Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Feyzi ERSOY’un                                
Çalıştay Açış Konuşması

Değerli Hocalarım, Kıymetli Misafirler, hepinizi saygıyla selamlıyor ve 
hoş geldiniz diyorum. 

Değerli bilim adamları, bildiğiniz gibi dil, milleti millet yapan unsurların 
başında geliyor. Türk dili de yine hepimizin bildiği gibi dünyanın en eski ve 
en köklü dillerinden birisi. Dilimiz, ayrıca çeşitli kaynaklarda, konuşur sayısı 
bakımından dünyada ön sıralarda bulunan dillerden biri olarak görülüyor. Bu-
gün oldukça geniş bir coğrafyada konuşulan Türk dili, yirminin üzerinde yazı 
dili ile temsil ediliyor. Türkiye Türkçesi, yeryüzündeki Türk yazı dillerinden 
sadece bir tanesi ve konuşur sayısı bakımından da ilk sırada yer alanı.

Dilimiz üzerinde çeşitli çalışmalar geçmişte yapıldı ve bugün de yapıl-
maya devam ediyor. Yapılan bu çalışmalar ses bilgisi, şekil bilgisi, söz dizimi 
ve leksikoloji gibi gramerin çeşitli alanlarında olduğu gibi tarihî ve çağdaş 
lehçeler ile ağızlar sahasında da gerçekleşebiliyor. 

Ülkemiz, uzun bir süreden beri ‘‘Türkoloji’’nin merkezi hâline gelmiştir. 
Yayımlanan makale ve kitap sayısındaki artış, zaman zaman nitelik nicelik 
meselesini gündeme getirse bile bizler bu yayınlar içerinde değerli eserleri 
çoğu zaman görme imkânına sahibiz.

Türk dili denince ülkemizde ilk akla gelen kurum elbette Türk Dil Ku-
rumudur. Türk Dil Kurumu, kurulduğu günden bugüne Türk dili için birçok 
faaliyet düzenlemiş ve pek çok yayın yapmıştır. Kurumumuz bu çalışmalarına 
bugün de devam etmektedir. 

Türk Dil Kurumunda yeni dönemle birlikte pek çok yeni kol ve komisyon 
oluşturuldu. Türkçenin Eğitimi ve Öğretimi Bilim ve Uygulama Kolu, 
Kurumumuzda oluşturulan kol ve komisyonlardan birisidir. Bunların hepsinde 
alanın uzmanları, aynı zamanda da Türk Dil Kurumu Bilim Kurulu Üyeleri 
olan hocalarımız çalışıyor. Çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Bütün bu 
çalışmalardaki ortak amacımız, Türkçemizin daha iyi işlenmesi ve dilimiz 
üzerindeki gerekli çalışmaların en verimli şekilde gerçekleştirilmesidir. 

Dünyanın en köklü ve konuşur sayısı bakımından önde gelen dillerinden 



biri olan Türkçemizin öğretimi meselesi, elbette ayrı bir önem taşımaktadır. 
Hem kendi vatandaşlarımıza hem de yabancılara dilimizin doğru ve güzel bir 
şekilde öğretilmesi her zaman ilk hedefimiz olmalıdır. Bu yapılırken üzerinde 
durulması gereken hususlardan biri de prozodi konusudur.

Bugün burada konuşulacak olan prozodi meselesi, yalnızca Türkolojinin 
değil, müzik, tıp ve kriminal gibi çeşitli alanların da konusu olarak değerlen-
dirilebilir. Bilimde disiplinler arası çalışmanın önemi büyüktür. Programdan 
da anlaşıldığı gibi bizim toplantımızda bu konuya dikkat edildiği görülüyor. 
Aramızda müzik ve tıp alanları başta olmak üzere farklı disiplinlerden bilim 
adamlarını görebiliyoruz. Böyle bir toplantının amacına ulaşacağı muhakkak-
tır.

Bugün üç farklı oturumda prozodi temelli çeşitli konular ele alınacak. 
Hocalarımız bizlere bildirilerini sunacaklar. Ben, çalıştayımızın başarılı ve 
verimli bir şekilde geçmesini temenni ediyorum. Ayrıca, başta bu programın 
düzenlenmesinde emeği geçen Türkçenin Eğitimi ve Öğretimi Bilim ve Uy-
gulama Kolu Üyesi kıymetli hocalarımıza, uzmanlarımıza ve burada bildiri-
lerini sunacak değerli bilim adamları ile bütün misafirlerimize teşekkürlerimi 
iletiyor, saygılar sunuyorum.
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KONUŞMA BECERİSİ EĞİTİMİNDE 
PROZODİNİN YERİ

Şadan ALTINOK*

Giriş

Duygu ve düşüncelere can veren, ses ve seslerin birliktelikleridir. Sesler, 
bir bakıma duygu ve düşüncelerin görüntüleridir (Coşkun, 2016: 194). Seslere 
bu duygu ve düşünceyi yükleyebilmek için prozodiden (parçalarüstü birim-
ler/bürün ögeleri) faydalanırız. Karaağaç (2013: 108) prozodinin en önemli 
ögelerinden biri olan tonlamadan şöyle bahseder: “Cümleyi kuran kişinin, 
sözlerin anlamlar dışında kalan iletisini veya cümlede tanımlanan olay kar-
şısındaki duruşunu ortaya koyar. Titremlemede (intonation) gerçekleştirilen 
değişikliklerle elde edilen bu bilgi, duygu ve düşünceler, konuşanın olay, yani 
cümle karşısındaki duygularını yansıtır.” Bu açıdan tonlama iletişim sürecinin 
önemli unsurlardan biridir. Çetin ve Altınok (2018: 134) iletişimi “İki veya 
daha fazla kişi arasında kurulan bağ, birliktelik ve ortaklık süreci ile yapılan 
mesaj alışverişi.” olarak tanımlamışlardır. İletişim sürecinde sözlü iletişim un-
surları olan prozodik ögeler yani parçalarüstü birimler (vurgu, tonlama, ezgi, 
durak vb.) bu alışverişin amacına uygun olarak ilerlemesini sağlamaktadır. 
Eker (2007: 28) ses birimleri, parça ses birimleri ve parçalarüstü ses birimleri 
(bürün birimler) olmak üzere iki öbekte ele almıştır. 

1. Parça ses birimleri özel, parçalarüstü ses birimleri geneldir.

2. Parça ses birimleri işitilir, yazıya yansır, görülür; parçalarüstü ses bi-
rimler ise yazıya yansımaz, yalnızca işitilir. 

3. İlk sesbirim türü, ses aygıtınca üretilen sesleri ifade eder. İkinci sesbi-
rim türünde ise üretilen ses/seslerin oluşturduğu hece, sözce ve tümcelerdeki 
anlama bağlı nicelik tasarrufları söz konusudur. Bu nicelik tasarrufları, nite-
likte yani anlamda değişmeye yol açabilir. Örneğin, bir biçimbirimin vurgu 
değişikliği ile yeni bir anlam kazanması durumunda ses birimsel vurgudan 

* Dr.; Gazi Üniversitesi, Gazi Eğitim Fakültesi Araştırma Görevlisi; sadanaltinok@gazi.edu.tr
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söz edilebilir. Vurgu, bir sesbirim olarak işlev görür. Ton değişikliği de anlamı 
farklılaştırabilir, aynı sözce ya da tümce, ton değişiklikleri ile farklı anlamlar 
kazanabilir. 

Yukarıda bahsedildiği gibi prozodik ögeler (parçalarüstü birimler) konuş-
maya dayalı dilin vurgu, ton, ezgi süre gibi ögelerini karşılamaktadır. Dolayı-
sıyla iletişim sürecinde bir konuşan bir de mesajı algılayan dinleyici olmalıdır. 
“Her türden sözlü dil kullanımı, konuşma ve işitme organlarını kullanır.” (Ka-
raağaç, 2013: 106). Konuşma ve dinleme becerileri birbirine bağlı/bağımlıdır. 
Parça ses birimleri daha çok yazma ve sessiz okuma becerisi ile ilişkiliyken 
parçalarüstü ses birimler konuşma, dinleme ve sesli okuma becerileri ile doğ-
rudan ilişkilidir. 

Dört temel becerinin eğitim sisteminde ana dili öğretimi vasıtasıyla ka-
zandırıldığı düşünüldüğünde hem Yüksek Öğretim Kurumu öğretmen eğitimi 
lisans programları hem de Millî Eğitim Bakanlığı öğretim programlarının içe-
rikleri önem kazanmaktadır. Nitekim Coşkun (2016: 150) ana dili konuşanla-
rın konuşmalarını anlamlı ve akıcı bir hâle getirebilmeleri için eğitim-öğretim 
kurumlarında, parçalarüstü birimleri doğru üreten, sentaks ve semantik bilgi-
sine sahip öğretmenler elinde yetişmeleri gerektiğini söylemektedir. 

Duygu eğitiminde, vurgu, ton ve ezgi çalışmalarına büyük oranda yer 
verilmelidir. Özellikle öğretmen adayları, bu konuda ciddi bir eğitimden ge-
çirilmeli ve uygulanacak eğitimde, göze ve kulağa hitap eden malzemelerden 
istifade etmeye çaba sarf edilmelidir. Göze ve kulağa hitap eden vurgu, ton ve 
ezgi çalışmalarında, eğitenlere, akıcı konuşma ve okuma; düşünerek, hissede-
rek konuşma; konuşanın duygu dünyasını sağlıklı olarak çözümleme; ses üre-
tim organlarını, devirlerini tamamlatarak kullanma; diyafram, karın kasları ve 
akciğerlerin düzgün çalışmasını sağlama; parça ve parçalarüstü birimleri net 
ve anlaşılır üretme; söyleyiş çalışmalarının önemini kavrama; sesin şiddetini 
ayarlama; cümledeki anlamlı birimleri kavrama; kelime ve kelime gruplarıyla 
cümledeki anlamlı birimlerin duygu dünyalarına girme gibi beceriler kaza-
nabilir. Bu arada eğitilenler, ses üretim organlarını bütün işlevleriyle birlikte 
tanıyıp öğrenebilir (Coşkun, 2016: 145). 

Örgün eğitim kurumlarındaki öğretim programları ve bunların uygula-
yıcısı öğretmenlerin öğretim müfredatlarının konuşma becerisi ve prozodik 
kazanımlar açısından yeterlik durumları incelenmelidir. 

Yöntem

Bu çalışmada tarama yöntemi kullanılmıştır. “Tarama yöntemi, geçmişte 
ya da hâlen var olan bir durumu var olduğu şekliyle betimlemeyi amaçlayan 
araştırma yaklaşımıdır. Araştırmaya konu olan olay, birey ya da nesne, kendi 
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koşulları içinde ve olduğu gibi tanımlanmaya çalışılır. Onları, herhangi bir 
şekilde değiştirme, etkileme çabası gösterilmez. Bilinmek istenen şey vardır 
ve ordadır. Önemli olan onu uygun bir biçimde ‘gözleyip’ belirleyebilmektir.” 
(Karasar, 2009: 77)

Çalışmamızda; okul öncesi eğitimi, ilkokul (1, 2, 3, 4) ve ortaokul (5, 6, 
7, 8) Türkçe dersi, ortaöğretim (9, 10, 11, 12) Türk Dili ve Edebiyatı dersi ile 
yükseköğretim lisans; Okul Öncesi Öğretmenliği, Sınıf Öğretmenliği, Türk-
çe Öğretmenliği ve Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği öğretim programları 
konuşma becerisi ve prozodi bağlamında incelendi. Millî Eğitim Bakanlığı ve 
Yüksek Öğretim Kurumu internet adreslerinden en güncel programlara erişil-
di. 

Bulgular ve Yorum

Millî Eğitim Öğretim Programları

Okul Öncesi Eğitimi

Formal eğitimin ilk adımları okul öncesi eğitimi ile atılmaktadır. Bu kap-
samda incelenen okul öncesi öğretim programında prozodi ve konuşma ile 
ilgili aşağıdaki bulgulara ulaşılmıştır:

Okul Öncesi eğitimin dört amacından biri “Çocukların Türkçeyi doğru 
ve güzel konuşmalarını sağlamak.” olarak ifade edilmiştir. Yine okul öncesi 
eğitimin temel ilkeleri arasında, “Çocukların Türkçeyi doğru ve güzel konuş-
malarına gereken önem verilmelidir.”, “Çocukların hayal güçleri, yaratıcı ve 
eleştirel düşünme becerileri, iletişim kurma ve duygularını anlatabilme davra-
nışları geliştirilmelidir.” şeklinde ifade edilmiştir (MEB, 2018: 10-11).

Okuma yazmaya hazırlık etkinliğinde temel becerilerin gelişimini des-
teklemeye yönelik “İşitsel algı/fonolojik farkındalık çalışmaları (dinleme, ko-
nuşma, sesleri hissetme, ayırt etme, aynı sesle başlayan ve biten kelimeleri 
üretme vb.) ifade edilmiştir (MEB, 2018: 45). 

Türkçe etkinliği çocukların Türkçeyi doğru ve güzel konuşmalarını sağ-
lamak, sözcük dağarcıklarını geliştirmek ve iletişim becerilerini artırmak 
için planlanan etkinlik olarak ifade edilmiş ve “Türkçe etkinliklerinin amacı; 
çocukların Türkçeyi düzgün kullanmasını, sesleri çıkarabilmesini, farklı söz 
dizimsel yapıları anlama ve kullanmasını, dinleme becerilerini kazanmasını, 
duygu ve düşüncelerini sözel ve sözel olmayan yollarla ifade etmesini, ses 
tonunu ayarlamasını ve sözcükleri doğru üretmesini sağlamaktır.” şeklinde 
tanımlanmıştır (MEB, 2018: 46). 

Eğitim programlarında dil ve iletişimin desteklenebilmesi için çocuk-
çocuk ve yetişkin-çocuk iletişimini teşvik eden bir yaklaşımın kullanılmasının 
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önemli olduğu vurgulanmıştır. Seçilen etkinliklerin sözel ve sözel olmayan 
dil becerilerini kapsamasının, örneklerle çeşitlendirilmesinin, yorumlara ve 
farklı çıkarımlara olanak sağlamasının, ilk elden deneyim kazandırılmasının, 
yaparak-yaşayarak öğrenmenin desteklenmesinin kalem-kâğıda dayalı 
becerilerden çok daha fazla önem taşıdığı dile getirilmiştir (MEB, 2018: 46).

Müzik etkinliğinde çocukların hem bilişsel, motor, duyuşsal gelişimle-
rini destekleyen hem de müziksel gelişim sürecini olumlu yönde etkileyen 
çalışmalar olduğu belirtilmiştir. Bu çalışmalar, ses ve müzik dinleme ve ayırt 
etme çalışmaları, ritim çalışmaları, nefes ve ses çalışmaları, şarkı söyleme, 
çalgı çalma, yaratıcı hareket ve dans, müzik eşliğinde hareket, müzikli öykü 
oluşturma gibi etkinliklerden oluşmaktadır.  Müziğin önemine ve etkileri-
ne şu şekilde değinilmiştir: “Müzik, öğrenmeyi ve algılamayı kolaylaştıran 
etkin yollardan biridir. Müzik etkinlikleriyle çocuk, ince-kalın, hızlı-yavaş, 
uzun-kısa gibi pek çok kavramı öğrenir ve pekiştirir. Bunun yanı sıra konuları 
daha kolay anlayabilir. Eğitici ve öğretici çocuk şarkıları ile ezgili saymaca, 
bilmece, tekerleme ve atasözleri dil gelişimine katkı sağlamak için kullanılan 
araçlardır. Çocuk bunları söylerken hem zevk alacak hem de doğru ve akıcı 
konuşma becerileri kazanacaktır.” (MEB, 2018: 48).

Diğer bütün öğretim programlarından farklı olarak bu programda dil ve 
konuşma bozukluğu riski olan çocuklara dikkat çekilmiş ve bunun için özel 
bilgilere ve önerilere yer verilmiştir:

Dil ve konuşma bozukluğu riski olan çocukları desteklemede dikkat edil-
mesi gereken noktalarda “Dil” başlığı altında şunlara yer verilmiştir. 

1. Çocukla normalden biraz daha yavaş ve sakin bir biçimde konuşulma-
lıdır.

2. Çocuk konuşurken dikkatle dinlenmelidir.

3. Çocuğun taklit etmesi için ona uygun şekilde model olunmalıdır.

4. Çocuğun ifadeleri yeni sözcükler eklenerek genişletilmelidir. Çocuk 
“kedi” derse, “Evet, küçük kedi.”/“Kedi üşümüş.” gibi genişletmeler yapıla-
bilir.

5. Çocuklarda dil ve konuşma bozuklukları fark edildiğinde ilgili uzman-
lara yönlendirme yapılmalıdır.

 “Sosyal ve Duygusal” başlığı altında bu çocuklar için:

1. Grup etkinliklerine katılması konusunda cesaretlendirilmelidir. Ancak 
grup önünde sunu/konuşma yapması için zorlanmamalıdır.



23Şadan ALTINOK

2. Sınıftaki çocuklar dil ve konuşma bozukluğu olan arkadaşlarını kendi 
gruplarına almaları konusunda yönlendirilmelidir (MEB, 2018: 107).

Dil gelişimiyle ilgili kazanımlar, göstergelerı̇ ve açıklamaları 

Kazanım 1. Sesleri ayırt eder (Göstergeleri: Sesin geldiği yönü söyler. 
Sesin kaynağının ne olduğunu söyler. Sesin özelliğini söyler. Sesler arasındaki 
benzerlik ve farklılıkları söyler. Verilen sese benzer sesler çıkarır.).

Açıklamaları: Sesin özelliğiyle sesin ince-kalın, yüksek-alçak, uzun-kısa 
olma gibi özellikleri ifade edilmek istenmiştir. Sesler arasındaki benzerlik ve 
farklılıkların neler olduğu üzerinde durulması beklenmektedir. 

Kazanım 2. Sesini uygun kullanır (Göstergeleri: Konuşurken/şarkı söy-
lerken nefesini doğru kullanır. Konuşurken/şarkı söylerken sesinin tonunu, 
hızını ve şiddetini ayarlar.).

Açıklamaları: Çocukların iletişim ortamlarında, oyun oynarken ve her-
hangi bir etkinlik sırasında seslerini uygun kullanmaları konusunda model 
olunmalı ve gerekli rehberlik yapılmalıdır. 

Kazanım 3. Söz dizimi kurallarına göre cümle kurar (Göstergeleri: Düz 
cümle, olumsuz cümle, soru cümlesi ve birleşik cümle kurar. Cümlelerinde 
ögeleri doğru kullanır.).

Açıklamaları: Çocukların insanları, yerleri, durumları ve olayları betim-
lemek için beş veya altı sözcükten oluşan cümleler kurarak konuşması destek-
lenmelidir. Çocuğun grup içinde mesajı tekrar anlatabileceği yaratıcı oyunlar 
(Örneğin, mesaj aktarmak) için fırsat yaratılabilir. Bir konu hakkında görüşü 
istenmelidir veya öğrenmek istediği konuda sorular sorması için teşvik edil-
melidir. Konuşmaları sırasında birleşik cümleleri kullanması için öykü anlatı-
mına ve sohbetlere yer verilmelidir. 

Kazanım 4. Konuşurken dil bilgisi yapılarını kullanır (Göstergeleri: 
Cümle kurarken bağlaç, çoğul ifadeler, zarf, zamir, edat, isim durumlarını, ve 
olumsuzluk yapılarını kullanır.).

 Açıklamaları: Öğretmen konuşmasında dil bilgisi yapılarını doğru bir 
şekilde kullanarak çocuğa model olmalıdır. Öğretmen çocukların seslerini ve 
görüntülerini zaman zaman kayda alarak kendilerini dışarıdan bir gözle ince-
lemelerine fırsat verebilir. 

Kazanım 5. Dili iletişim amacıyla kullanır (Göstergeleri: Konuşma sıra-
sında göz teması kurar. Jest ve mimikleri anlar. Konuşurken jest ve mimikleri-
ni kullanır. Konuşmayı başlatır. Konuşmayı sürdürür. Konuşmayı sonlandırır. 
Konuşmalarında nezaket sözcükleri kullanır. Sohbete katılır. Konuşmak için 
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sırasını bekler. Duygu, düşünce ve hayallerini söyler. Duygu ve düşünceleri-
nin nedenlerini söyler.).

Açıklamaları: Çocuğun sohbeti başlatması, düşüncelerini iletirken uygun 
jestleri kullanması için öğretmen doğru bir model olmalı ve çocukları destek-
lemelidir. Grup konuşmaları-tartışmaları sırasında çocukların iletişimin karşı-
lıklı ve sıralı olduğunu kavrayabilmesi ve çoğunlukla sıra alarak konuşması 
için ortam yaratılmalıdır. 

Kazanım 6. Sözcük dağarcığını geliştirir (Göstergeleri: Dinlediklerinde 
yeni olan sözcükleri fark eder ve sözcüklerin anlamlarını sorar. Sözcükleri 
hatırlar ve sözcüklerin anlamını söyler. Yeni öğrendiği sözcükleri anlamlarına 
uygun olarak kullanır. Zıt anlamlı, eş anlamlı ve eş sesli sözcükleri kullanır.).

Açıklamaları: Çevresindeki nesneleri ve olayları betimlemesi için çocuğa 
yeni ve farklı sözcükler kullanması konusunda model olunmalıdır (Örneğin, 
bir nesneyi gösterirken “şey” demek yerine, nesnenin adı ve belirgin özelliğini 
söylemek gibi.). Anlamını bilmediği sözcükler sorması ve daha sonra bunla-
rı kullanması, duygularını (mutlu, üzgün, yorgun, korkmuş gibi) ifade etmesi 
için farklı sözcüklerle model olunmalıdır. Zıt anlamlı, eş anlamlı ve eş sesli 
sözcüklerin farklı anlamları ifade edebileceğini anlaması için “uyaklar, kısa 
şiirler, bilmeceler, öyküler ve mizahlardan faydalanılabilir (MEB, 2018: 25). 

Okul öncesi eğitimi programı, devamında gelen bilgilerin artarak ve bir-
birine bağımlı ilerlediği öğretim programlarından konuşma eğitimi üzerine bi-
raz daha fazla ağırlık vermiştir. Bunun en temel sebebi yaş ve gelişim çağıdır. 
Okuma yazma eğitimine henüz geçilmediği için konuşma ve dinleme eğitimi 
ön plandadır. Konuşma eğitimi bu dönem çocuğu için okuma ve yazmaya 
hazırlık olarak bir temel niteliği görmektedir. Müzik etkinlikleri, fonolojik 
farkındalık etkinlikleri, beden dili kullanımı, prozodik ögelerin iletişimdeki 
yeri gibi birçok çalışma ile çok yönlü bir dil gelişimi hedeflenmiştir. Ayrıca 
konuşma eğitiminden bağımsız olmayan dinleme eğitimi ve dil gelişiminde 
risk olan çocuklar için de belirlemelerin olması önemli bir husustur.

İlköğretim Türkçe Eğitimi

İlköğretim 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. sınıf Türkçe eğitimi öğretim programı-
nın konuşma ve prozodi ile ilgili bulguları incelenmiştir.

Türkiye Yeterlilikler Çerçevesinde (TYÇ) sekiz anahtar yetkinlik belirle-
miş, bunlardan biri ana dilde iletişim olarak ifade edilerek şöyle tanımlanmış-
tır: “Kavram, düşünce, görüş, duygu ve olguları hem sözlü hem de yazılı ola-
rak ifade etme ve yorumlama (dinleme, konuşma, okuma ve yazma); eğitim 
ve öğretim, iş yeri, ev ve eğlence gibi her türlü sosyal ve kültürel bağlamda 
uygun ve yaratıcı bir şekilde dilsel etkileşimde bulunmaktır.” (MEB, 2018: 4).
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1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu’nda ifade edilen Türk Millî Eği-
timinin Genel Amaçları ve Temel İlkeleri doğrultusunda hazırlanan Türkçe 
Dersi Öğretim Programı ile öğrencilerin; 

• Dinleme/izleme, konuşma, okuma ve yazma becerilerinin geliştirilmesi, 

•Türkçeyi, konuşma ve yazma kurallarına uygun olarak bilinçli, doğru ve 
özenli kullanmalarının sağlanması, 

• Okuduğu, dinlediği/izlediğinden hareketle, söz varlığını zenginleştire-
rek dil zevki ve bilincine ulaşmalarının; duygu, düşünce ve hayal dünyalarını 
geliştirmelerinin sağlanması, 

• Duygu ve düşünceleri ile bir konudaki görüşlerini veya tezini sözlü ve 
yazılı olarak etkili ve anlaşılır biçimde ifade etmelerinin sağlanması amaçlan-
mıştır (MEB, 2018: 8).

Belirlenen on maddenin dört maddesi konuşma, iletişim, kendini ifade 
edebilme, dinlediğini veya okuduğunu anlayabilme ile ilişkilidir. Bu amaç-
ların doğrudan konuşma becerisi ve prozodik ögeler ile bağlantısı bulunmak-
tadır. Okul öncesi eğitimi programında daha ön planda gördüğümüz dinleme 
becerisi eğitimi yine karşımıza çıkmaktadır ve konuşma eğitiminden bağımsız 
düşünülememektedir. 

Okuma becerisi kazanım ve açıklamalar tablosunda birinci sınıftan se-
kizinci sınıfa kadar neredeyse birbiri ile aynı kazanım ve açıklamalara yer 
verilmiştir. Okuma becerisi kazanımlarına çalışmamızla ilgili olarak vurgu 
tonlama ve telaffuza dikkat ederek okur, noktalama işaretlerine dikkat ederek 
okur, şiir okur, (1, 2, 3, 4. sınıf), metni türün özelliklerine uygun biçimde 
okur (Açıklamada sadece şiir ve kısa yazı belirtilmiş) (5, 6, 7, 8. sınıf) şeklin-
de yer verilmiştir (MEB, 2018: 55). Okuma becerisini sesli ve sessiz okuma 
olarak ikiye ayırdığımızda sesli okuma bölümünde konuşma becerisi devreye 
girmektedir. Türlere göre okumada örneklerde çeşitliliğe yer verilmemiştir. 
Ayrıca okuma becerisi kazanımları sesli ve sessiz okuma olarak dengeli olarak 
ayrılmamıştır.

Dinleme becerisi için yer alan kazanım ve açıklamalar tablosunda ise din-
lediklerini anlaması, anlatması ve sorulan sorulara cevap vermesi beklenmiş 
ve yine birden sekizinci sınıfa kadar neredeyse hiç denecek kadar az deği-
şiklik ile kazanım ve açıklamalar devam etmiştir (birinci sınıf hariç). Etkili 
dinleme becerisinin kazandırılabilmesi için gerekli kazanım ve açıklamalara 
yer verilmemiştir (MEB, 2018: 51).

Konuşma becerisi kazanım ve açıklamaları da diğer iki beceriden farklı 
değildir. Hazırlıksız konuşma (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. sınıf) ve hazırlıklı konuş-
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ma (4, 5, 6, 7, 8. sınıf) yapar, konuşma stratejilerini uygular denilmiştir. Yine 
benzer şekilde neredeyse çok az değişiklikler ile tüm sınıflardaki kazanım ve 
uygulamalar aynı ve yüzeysel olarak belirlenmiştir. Telaffuz, vurgu, tonlama, 
ezgi, fonasyon/seslenme vb. çalışmalar ile ilgili bilgiler neredeyse hiç geç-
memiştir. Sadece “Konuşmalarda nezaket kurallarına uymanın (yerinde hitap 
ifadeleri kullanma, göz teması kurma, işitilebilir ses tonuyla, konu dışına çık-
madan, kelimeleri doğru telaffuz ederek konuşma) önemi hatırlatılır.” şek-
linde açıklama kısmında çok kısa değinilmiştir. Beden dili kullanımı kısaca 
belirtilmiştir (MEB, 2018: 53).

Akıcı okumaları, etkili dinleme/izleme yapmaları ve etkili konuşmaları 
beklenen ilkokul öğrencileri için okul öncesi eğitimi ile aldıkları konuşma 
ve dinleme becerisi kazanımları sanki yeterli görülmüş ve gerekli yetkinliğe 
ulaşmış olmaları nedeniyle artık daha yüzeysel bir şekilde geçiş sağlanmış 
gibidir. Oysa gelişim çağının devam ettiği düşünüldüğünde, seslerin ve keli-
melerin telaffuzu, gramatikal olarak daha karmaşık cümlelerin kullanılması, 
kelime dağarcığının her geçen gün genişlemesi, zihinsel yetinin artması gibi 
birçok etmen nedeniyle yeni ve ayrıntılı kazanıma, açıklama ve etkinliklere 
yer verilmesi gerekmektedir.

Ortaöğretim Türk Dili ve Edebiyatı Eğitimi

Türkiye Yeterlilikler Çerçevesinde “Ana Dilde İletişim” ilkokul ve orta-
okul Türkçe dersi öğretim müfredatında olduğu gibi yine aynı şekilde ortaöğ-
retim Türk Dili ve Edebiyatı öğretim programında da yer almaktadır (MEB, 
2018: 6). Türk dili ve edebiyatı Öğretim programının belirlenen altı özel 
amacından biri; “dinleme, okuma, yazma ve konuşma stratejilerini doğru ve 
uygun şekilde kullanarak etkili iletişimciler olmaları” şeklinde ifade edilmiş-
tir. Dört temel dil becerisinin yanı sıra öğrencilere kazandırılması hedeflenen 
alana özgü altı yeterlilik ve beceriden biri “iletişim ve iş birliği”dir (MEB, 
2018: 12).

Öğretim programının uygulanmasında dikkat edilecek hususlar başlığı 
altında belirlenen sekiz maddeden ikisi şunlardır: 

Edebiyat eğitimi, edebiyatla ilgili bilgilerin yanı sıra öğrencilerin dilin 
inceliklerini keşfedecekleri, dil bilincini ve becerilerini geliştirecekleri bir ze-
mindir. Bu bilincin ve becerilerin geliştirilmesi için öğrencilerin edebiyatla 
temasının okuyucu rolüyle sınırlanmaması, yazma, dinleme ve konuşma yo-
luyla dil ve edebiyat bilgilerini hayatlarında kullanmalarına olanak sağlayacak 
çalışmalara yer verilmesi önemlidir.

Ünitelerdeki sözlü iletişim çalışmalarına ait açıklamalar dikkate alınarak 
konuşma ve dinleme uygulamaları aşamalı biçimde gerçekleştirilir. Her ünite-
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nin başında, yapılacak sözlü iletişim çalışmaları planlanır, her öğrencinin bir 
dönemde en az bir sözlü iletişim uygulamasına katılması temin edilmelidir. 
Ünitelerdeki sözlü iletişim tür ve tekniklerine dair tanıtıcı bilgiler verilmeli, 
gerekli görüldüğünde konuyla ilgili örnek video ve uygulamalardan yararlanı-
larak öğrencilerin konuşma ve dinleme tekniklerini kavramaları sağlanmalıdır 
(MEB, 2018: 13-14).

Ders kitabı/öğretim materyalinde “ders isleniş süreci” on aşama ile ya-
pılandırılır denilmiş ve bunlardan “Sözlü İletişim” başlığında; “sözlü iletişim 
‘Tür ve Tekniklerini Tanıma’ ve ‘Uygulama’ şeklinde iki aşamada gerçekleş-
tirilir. Sözlü iletişim çalışmaları her metinden sonra yapılmaz, ‘Ünite Süre 
ve İçerikleri’ başlıklı tabloda belirtilen yerlerde yapılır.” şeklinde açıklama 
getirilmiştir (MEB, 2018: 15-16). Oysa her bir metnin türüne göre okunma-
sı, doğru boğumlanma yapılması, kelime telaffuzları, prozodik ögeleri ile bir 
uygulama aşamasıdır. Öğretmenin rol model olduğu okumalar, öğrencilerin 
yanlışlarının tespiti ve bunların düzeltilmesi için yapılan doğru dönütler ile 
her metin bu sürecin iki basamağını da kapsamaktadır. Yukarıda öğretim prog-
ramının en başında sırlanan ana dilde eğitim, dört temel dil becerisi, iletişim, 
dilin incelikleri, dil bilinci kazandırma sürecinin en etkili ve kolay şekilde 
yürüyebilmesi doğal bir şekilde sınırlandırma olmadan konuşma becerisinin 
sürdürülmesi ile sağlanabilir.

Türk Dili ve Edebiyatı dersi öğretim müfredatındaki kazanım sayısına 
baktığımızda sözlü iletişim başlığı altında konuşma için 17, dinleme için ise 
8 kazanım belirlenmiştir. Okuma 58 (Dört başlığa ayrılıp türlere özgü belir-
lenmiş.), yazma ise 12 kazanım sayısına sahiptir (MEB, 2018: 13-14). Okuma 
becerisi kazanımları incelendiğinde yoğunluğun metni anlama, inceleme ve 
dil bilgisi üzerinde olduğunu görmekteyiz. Buradan hareketle okuma süre-
cinin sesli ve sessiz okuma olarak ele alınmadığı ortaya çıkmaktadır. Ünite 
kazanım başlıkları altında sözlü iletişim başlığındaki durum ise ders metinleri 
haricinde bir ödev veya etkinlik yapmaları şeklinde ifade edilmiştir. Örneğin 
onuncu sınıf üçüncü ünitede sözlü iletişim başlığında istenen etkinlik ve su-
numlar şunlardır:

Öğrencilerin bir grubundan halk şiiri nazım biçimlerinden (koşma, semai, 
varsağı, destan, türkü, mâni, ilahi, nefes vb.) oluşan bir şiir dinletisi hazırla-
maları ve sunmaları istenir. Öğrencilerin bir grubundan divan şiiri nazım bi-
çimlerinden (gazel, kaside, şarkı, rubai, terkibibent vb.) oluşan bir şiir dinleti-
si hazırlamaları ve sunmaları istenir. Öğrencilerin yapılan sunumlardan sonra 
dinledikleri şiirlerin ahenk unsurları, ses akışları ve hissettirdikleri ile ilgili 
çıkarımlarda bulunmaları sağlanır (MEB, 2018: 41).
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Öğrencilerin bu istenileni yerine getirebilmeleri için türe özgü okuma-
lar yapılması, metinlerde geçen kelimelerin telaffuzlarının çalışılması, metnin 
anlamsal olarak hissettirilmesi gerektiği; duyguların dilin ezgisine yansıması, 
vezne uygun seslendirilmelerin yapılması gibi dilin prozodik özelliklerinin bir 
araya gelmesi gerekmektedir. Elbette bu etkinlikler, öğretmek ve düzeltmek 
için yapılmaktadır. Öğrencilerin tüm sınıfa veya okula hazırladıkları etkin-
liklerde başarılı olup bu etkinliklere hep belirli öğrencilerin katılmasını en-
gellemek gerekmektedir. Gönüllülerin veya isteklilerin artmasını sağlamak, 
ders sürecinde öğrencilerin hazırlanması ile mümkündür. Etkinlik öncesi bir 
hafta sadece etkinliğe katılacak olan öğrencileri yoğun bir çalışma programına 
alarak olmamalıdır. Dolayısıyla beceri kazanımlarının belirlenmesi çok gü-
zel bir gelişim süreci hazırlarken bu becerilerin birbirinden kesin çizgiler ile 
kopamayacağı, birbirleri ile iç içe oldukları mutlaka göz önünde bulundurul-
malıdır. Okuma becerisi sessiz okuma yaparken de prozodi ile ilişkilidir akıcı 
okuma yani hızlı ve anlayarak okuyabilme prozodik okuma ile sağlanır (Al-
tınok, 2018; Başaran, 2013; Baştuğ, 2012; Baştuğ ve Keskin 2012; Çetinka-
ya-Ateş-Yıldırım 2016; Keskin-Baştuğ, 2013) sesli okumada zaten konuşma 
becerisi direkt olarak görülmektedir. Konuşma becerisi bir metne bağlı kulla-
nılıyorsa okuma becerisine bağlıdır. Konuşma becerisi iletişim ortamlarında 
karşılıklı şekilde yapıldığı için doğrudan dinleme becerisi ile ilişkilidir. Bu iç 
içe girişik ve birleşik olma durumu kazanım ve etkinlikleri belirlerken, ders 
işleme süreçlerinde çok yönlü düşünmemizi gerektirmektedir.

Sözlü iletişim kazanımlarından konuşma kazanımları on yedi madde ola-
rak aşağıdaki gibi sıralanmıştır:

1. İletişim sürecini oluşturan ögeleri ve iletişimde dilin önemini belirler. 

a. Bu kazanım sadece 9. sınıfta işlenecektir.

b. İletişimin tanımı ve ögeleri (gönderici, alıcı, ileti, kanal, geri bildirim, 
kod, bağlam) örneklerle açıklanır. 

2. Konuşmanın konusunu, amacını, hedef kitlesini ve türünü belirler. 

3. Konuyla ilgili gözlem, inceleme veya araştırma yapar.

4. Konuşma metnini planlar.

5. Konuşma planına uygun olarak konuşma kartları hazırlar. 

6. Konuşmasında yararlanacağı görsel ve işitsel araçları hazırlar. 

7. Konuşmasına uygun sunu hazırlar. Yazılı, görsel ve işitsel unsurların, 
sunuda doğru ve işlevsel olarak kullanımının önemi ve nasıl gerçekleştirile-
ceği açıklanır. 
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8. Konuşma provası yapar. Konuşma öncesinde konuşma yapılacak ye-
rin, kullanılacak araçların, konuşma içeriği ve süresinin kontrol edilmesinin 
önemi vurgulanır. 

9. Boğumlama, vurgulama, tonlama ve duraklamaya dikkat ederek ko-
nuşur. 

a. Konuşmacının sesleri ve heceleri birbirine karıştırmadan, yutmadan, 
tam ve doğru çıkarması, kelime ve cümle vurgusuna dikkat etmesi; ses tonunu 
amacına, ortama, içeriğe ve hedef kitleye uygun olarak ayarlaması gerektiği 
vurgulanır.

b. Konuşurken nefes almak için sözün anlamına uygun duraklamalar ya-
pılmasının önemi belirtilir. 

10. Konuşurken gereksiz ses ve kelimeler kullanmaktan kaçınır. 

Konuşma sırasında “hım, eee, ııı” gibi sesleri veya “işte, hani, yani, şey, 
mesela, atıyorum” vb. kelimeleri gereksiz yere ve dinleyiciyi rahatsız edecek 
düzeyde kullanmaktan kaçınılması gerektiği vurgulanır. 

11. Konuşmasında beden dilini doğru ve etkili biçimde kullanır. Konuş-
macının içeriğe ve hitap ettiği kitleye uygun jest ve mimikler kullanmasının, 
dinleyici ile göz teması kurmasının, heyecanını kontrol etmesinin, dış görü-
nümünü ve kıyafetini konuşma yapacağı ortama göre ayarlamasının önemi 
vurgulanır. 

12. Konuşmasına etkili bir başlangıç yapar. Konuşmaya etkili bir başlan-
gıç yapmak için içeriğe uygun soru sorma, şiir okuma; bir fıkra, hikâye, anı 
anlatma gibi tekniklere başvurulabileceği vurgulanır. 

13. Konuşmasının içeriğini zenginleştirir. Bir konuşmanın deyim, atasö-
zü, vecize, terim, alıntı, kısa hikâye, anı, şiir, fıkra, söz sanatları, istatistikler-
den yararlanma vb. unsurlarla zenginleştirilebileceği vurgulanır. 

14. Konuşmasında önemli noktaları vurgulayan ve konuşmayı takip et-
meyi kolaylaştıran ifadeler kullanır. Konuşmacının önemli noktaları vurgula-
mak ve dinleyicilerin ilgisini canlı tutmak için çeşitli geçiş ifadelerini (bundan 
dolayı, özellikle, kısacası vb.) kullanabileceğine dikkat çekilir. 

15. Konuşmasını etkili bir biçimde sonlandırır. Konuşmanın genel iletisi-
nin, konuşmanın sonunda da vurgulanmasının önemi açıklanır. 

16. Konuşmasında süreyi verimli kullanır.

17. Konuşmasında teknolojik araçları etkili biçimde kullanır. (MEB, 
2018: 27-29)
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Dokuzuncu madde diğer on altı madde için hayati önem taşımaktadır. 
Birey diğer on altı maddeyi kusursuz yapıp sadece dokuzuncu maddeyi yeterli 
düzeyde yapamadığı takdirde aslında hiçbirinde başarılı olamamış ve konuş-
masını istenilen şekilde tamamlayamamış demektir. Diksiyon ve hitabet eği-
timlerinin de bel kemiği yine dokuzuncu maddeden yani prozodiden geçmek-
tedir. Prozodik konuşma yapabilen birey artık diğer maddeler ile konuşmasını 
tamamlayarak en etkili hale getirebilir.  Kazanım ve etkinliklerde de anlatmak 
istediğimiz durum tam olarak budur. 

Yükseköğretim Programları

Yükseköğretim Okul Öncesi Öğretmenliği, Sınıf Öğretmenliği, Türkçe 
Öğretmenliği ile Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği Öğretim Programları 
dersleri ve içerikleri incelenmiş tüm bölümlerde zorunlu ders olarak okutulan 
“Türk Dili 1 ve 2” dersi ad, saat ve içeriği aynı olarak tespit edilmiştir. Dersin 
iki bölümünde de yazma üzerine ağırlık verilmiştir. Yine benzer şekilde tüm 
bölümlerde var olan genel kültür seçmeli “Kültür ve Dil” dersinde ise dilin 
kültür ile ilişkisi, kavramlar vb. yanında kısaca dil edinimi, dilin ilişki ve ileti-
şim kurma işlevinden bahsedilmiştir. Bu dersler haricinde her bölümün kendi 
öğretim programlarında konuşma ve prozodi ile ilişkili derslerinin tespiti aşa-
ğıdaki gibidir:

Okul Öncesi Öğretmenliği

Zorunlu dersler hariç okul öncesi öğretmeni adaylarının öğrenimleri sü-
resince;

• Alan Eğitimi Seçmeli Dersleri 15 tanedir ve bunlardan sadece 6 dersi 
seçme hakkı tanınmıştır. 

• Genel Kültür Seçmeli Dersleri 18 tanedir ve bunlardan sadece 4 dersi 
seçme hakkı tanınmıştır. 

• Meslek Bilgisi Seçmeli Dersleri 20 tanedir ve bunlardan sadece 6 der-
si seçme hakkı tanınmıştır.

Okula Uyum ve Erken Okuryazarlık Eğitimi, alan eğitiminin zorunlu der-
sidir ve içeriği şöyledir:

Okula hazır bulunuşluğun tanımı ve hazır bulunuşluğu etkileyen faktör-
ler; ilkokula hazırlığın boyutları (fiziksel, sosyal, duygusal, bilişsel, dil, öz 
bakım becerileri), okula hazır bulunuşluk yeterliliklerinin kazandırılmasına 
yönelik etkinlikler hazırlama; okul öncesi eğitimde okuma yazmaya hazırlık 
çalışmalarının önemi, temel kavramlar, okuma yazma yaklaşımları, okuma 
kazanımını etkileyen etmenler, okuma yazma becerilerinin gelişimi, erken 
okuryazarlık, okuma becerileri ve alt alanları; alfabe bilgisi (alfabe öncesi 
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aşama, logografik düzeyi, kısmi alfabe aşaması/yarı fonetik düzey, tam alfabe 
aşaması, birleştirilmiş alfabe aşaması/telaffuz), fonolojik süreç becerileri (ses 
farkındalığı, ses hafızası, ses kullanımı), sözel dil becerileri ve sözcük bilgisi 
gelişimi; yazmaya hazırlık (yazı farkındalığı), okul öncesi eğitim programına 
uygun okuma yazmaya hazırlık etkinlikleri planlama, uygulama ve değerlen-
dirme (YÖK OÖÖ, 2018: 12).

Okul öncesi dönem çocuğunun fiziksel ve zihinsel gelişimi göz önüne 
alınarak okuma yazma eğitimine hazırlık aşamasında çoklu beceri odaklı bir 
ders içeriği görülmektedir. Millî Eğitim Bakanlığı müfredatında da karşımıza 
çıkan fonetik ve fonoloji çalışmaları dikkat çekici ve önemlidir. 

Erken Çocuklukta Dil ve Kavram Gelişimi, alan eğitiminin seçmeli der-
sidir ve içeriği şöyledir:

Dil gelişimi ve aşamaları; dil kazanımına ilişkin görüşler; dil ve konuş-
manın fizyolojik temelleri; yaşlara göre kavram gelişimi, kavram gelişimine 
yönelik yaklaşımlar, kavramların sınıflandırılması; dilin semantik ögesinde 
kavramların yeri, örgütlenmesi ve düzenlenmesi; kavram ve dil gelişimindeki 
ilişki, değerlendirme (YÖK OÖÖ, 2018: 22).

Ana dil öğreniminin temellerinin atıldığı bu dönem, çocuklarının eğitimi 
için önem arz eden bir ders içeriğidir. Dersin seçmeli olması öğretmen adayla-
rının bu dersi alıp almayacağı sorununu karşımıza çıkarmaktadır. 

Sınıf Öğretmenliği

Zorunlu dersler hariç sınıf öğretmeni adaylarının öğrenimleri süresince;

• Alan Eğitimi Seçmeli Dersleri 12 tanedir ve bunlardan sadece 6 dersi 
seçme hakkı tanınmıştır.

• Genel Kültür Seçmeli Dersleri 18 tanedir ve bunlardan sadece 4 dersi 
seçme hakkı tanınmıştır.

• Meslek Bilgisi Seçmeli Dersleri 20 tanedir ve bunlardan sadece 6 der-
si seçme hakkı tanınmıştır.

İlkokuma ve Yazma Öğretimi, alan eğitiminin zorunlu dersidir ve içeriği 
şöyledir:

Okuma ve önemi, dinleme, konuşma, görsel okuma ve görsel sunu; oku-
ma, yazma öğrenme alanları ve aralarındaki ilişki, Türkçenin özellikleri ve 
ilk okuma-yazma öğretimine etkisi; okuma ve yazma öğretim yaklaşımları, 
ilk okuma ve yazma öğretiminin amaç ve ilkeleri, ilk okuma ve yazma öğre-
timi açısından birinci sınıf öğretmen ve öğrencilerinin temel özellikleri; ilk 
okuma ve yazmaya hazır oluşluk (öğrenci) ve hazırlık (öğretmen), ilk okuma 
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ve yazma öğretiminde başarısızlık ve nedenleri, ilk okuma ve yazma öğreti-
minde kullanılan araç gereçler (araçların özellikleri, seçimi, oluşturulması ve 
kullanımı); ilk okuma ve yazma öğretiminde uygulanan yöntemler (tanımları, 
özellikleri, sınıflandırılması, uygulamaları, yöntemlerin üstünlük ve sınırlılık-
ları); ses temelli cümle yöntemi (tanımı, ilkeleri, özellikleri, aşamaları ve uy-
gulaması), ses temelli cümle yönteminin aşamaları doğrultusunda okuma ve 
yazma öğretimi uygulamaları, kelime hazinesinin geliştirilmesi, ilkokuma ve 
yazmanın değerlendirilmesi, ilk okuma yazma öğretimi ve teknoloji kullanımı  
(YÖK SÖ, 2018: 7).

Dersin içeriğinden de anlaşıldığı üzere okuma ve yazma öğretimine 
ağırlık verilmiş, dinleme ve konuşmaya sadece değinilerek geçilmiştir. Buna 
karşın ses temelli cümle yöntemi aslında çocukların duydukları sesleri doğru 
şekilde boğumlayabilmesi (telafuz, artikülasyon) için iyi bir yöntem olarak 
görülmektedir. Öğretimin bu noktasında fonetik ve fonolojik farkındalık ça-
lışmaları etkili bir şekilde yaptırılabilir.

Türkçe Öğretimi, alan eğitiminin zorunlu dersidir ve dersin içeriği şöy-
ledir:

Türkçe öğretiminde kullanılabilecek çağdaş yöntem ve teknikler; okuma, 
yazma, dinleme, konuşma, anlama becerilerinin geliştirilmesi; okuma güç-
lüklerinin tanılanması ve giderilmesi; okuma metinlerinin yapısı; şiirlerin, 
bilgilendirici ve hikâye edici metinlerin öğretimi, metinler arası okuma ve 
yazma; metinlerden anlam kurma, kelime hazinesinin geliştirilmesi, medya 
okuryazarlığı (görsel okuma ve sunu), okuma ve teknoloji kullanımı, metin-
lerden anlam kurmayla ilgili sorular ve türleri; okuma ve yazma yoluyla eleş-
tirel düşüncenin geliştirilmesi; hızlı okuma ve teknikleri; ana fikir öğretimi ve 
yöntemleri; okumanın amaçları, türleri ve kuralları; okuma, yazma, dinleme, 
konuşma ve anlamanın değerlendirilmesi; İlkokul Türkçe Programı’nın ince-
lenmesi, diğer derslerle ilişkisi konuları işlenecektir (YÖK SÖ, 2018: 9).

Okuma ve anlama üzerinde yoğunlaşan bir içerik görünmektedir. Dört 
temel beceriden bahsedilmiş olsa da yeterli düzeyde değildir. 

Kapsayıcı Dil Öğretimi, alan eğitiminin seçmeli dersidir ve içeriği şöy-
ledir:

Bu derste, tespit edilebilir zihinsel ve fiziksel engeli olmadığı hâlde 
düzeyine uygun okuma, yazma, konuşma, dinleme ve görsel okuryazarlık 
becerileri kazanamamış öğrencilerin dil becerilerini geliştirmek amacıyla, 
zenginleştirilmiş dil öğretim etkinlikleri hazırlama ve uygulama çalışmaları 
üzerinde durulur; ana dili farklı olan çocuklara nasıl okuma yazma öğreti-
mi yapılacağıyla ilgili teknik, yöntem ve etkinlikler üzerinde durulur; farklı 
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sosyo-ekonomik kesimlerden farklı düzeyde ön bilgilerle okula gelmiş ve 
bundan dolayı dil becerilerini kazanma ve kullanmada sorun yaşayan öğrenci-
lerle, okul ve ev ortamında değişik nedenlerden dolayı (öğretmen değişikliği, 
uyum sağlayamama, ev şartlarının yetersizliği, aile içi şiddet ve geçimsizlik 
vb.) dil becerilerini yeterli düzeyde kazanıp kullanamayan öğrencilere nasıl 
öğretim yapılacağı hususları üzerinde durulur; göç yoluyla gelen çocuklara 
Türkçenin yabancı dil/ikinci dil olarak öğretimi ve öğretim sürecinde kullanı-
lan yaklaşımlar, yöntemler, teknikler ve uygulamalar üzerinde durulur (YÖK 
SÖ, 2018: 23).

Ders, öğrenme zorluğu yaşayan veya ana dili farklı olan çocukların dil 
gelişimlerinin sürdürülmesi için gerekli teknik yöntem ve yaklaşımları içer-
mektedir. Alan eğitiminin 12 seçmeli dersinden biridir ve yukarıda da belir-
tildiği üzere her öğrencinin öğrenimleri süresince en fazla 6 alan eğitimi dersi 
seçme hakkı vardır. 

Türkçe Öğretmenliği

Zorunlu dersler hariç Türkçe öğretmeni adaylarının öğrenimleri süresin-
ce;

• Alan Eğitimi Seçmeli Dersleri 14 tanedir ve bunlardan sadece 6 dersi 
seçme hakkı tanınmıştır.  

• Genel Kültür Seçmeli Dersleri 16 tanedir ve bunlardan sadece 4 dersi 
seçme hakkı tanınmıştır. 

• Meslek Bilgisi Seçmeli Dersleri 22 tanedir ve bunlardan sadece 6 der-
si seçme hakkı tanınmıştır.

Alan eğitimi zorunlu dersleri içinde 4 temel beceri için ayrı dersler yer 
almıştır. Bunlardan Konuşma Eğitimi dersi ve içeriği şu şekildedir:

Konuşma eğitimiyle ilgili temel bilgiler (temel kavramlar, tarihsel süreç 
vb.), konuşmanın fiziksel ve zihinsel unsurları; konuşma bellek söz varlığı 
ilişkisi, eş zamanlı (duyusal bellek aracılığıyla) ve art zamanlı (anısal bellek 
aracılığıyla) düşünme; beden dili ve unsuları; konuşmada prozodik özellik-
lerin (vurgu, ton, ezgi vb.) üretilmesi; konuşma türleri, sözlü anlatım (tar-
tışmacı/ikna edici, bilgilendirici, estetik konuşma vb.) ve karşılıklı konuşma; 
konuşma becerisine yönelik eğitim ortamları; konuşma yöntem ve teknikleri; 
konuşma becerisini ölçme ve değerlendirme, konuşma etkinlikleri tasarlama 
(YÖK TÖ, 2018: 12).
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Dinleme Eğitimi dersinin ise:

Dinleme eğitimiyle ilgili temel bilgiler (temel kavramlar, tarihsel süreç 
vb.); dinlemenin fiziksel ve zihinsel unsurları; bellek ve özellikleri (kısa süreli 
bellek, uzun süreli bellek; anısal bellek, anlamsal bellek ve işlemsel bellek); 
dinleme, kelime hazinesi ve söz varlığı ilişkisi; dikkat; dinleme kusurları; 
dinleme süreçleri; dinleme becerisinin geliştirilmesi, konuşmadaki prozodik 
özellikleri (vurgu, ton, ezgi vb.) tanıma; dinleme ve izleme, beden dili özel-
liklerini anlamlandırma; dinleme becerisine yönelik eğitim ortamları; dinleme 
yöntem ve teknikleri; dinleme becerisini ölçme ve değerlendirme; dinleme 
etkinlikleri tasarlama (YÖK TÖ, 2018: 10).

Derslerin, öğretmen adaylarına becerilere ayrılarak verilmesi etkili bir 
yaklaşım olmuştur. Konuşma dersinde prozodik özelliklere değinilmiştir. Din-
leme becerisinin konuşma becerisi ve prozodi ile olan ilişkisi vurgulanmıştır.  
Ancak iki ders de birer yarıyıl verilen 3 saatlik derstir. 

Dil Edinimi,  alan eğitiminin seçmeli dersidir ve dersin içeriği:

“Çocukta dil edinimi süreci, ana dilinin seslerini edinme, kelime türleri-
nin edinimi, zaman kavramı, zaman kullanımı, tümce, olumsuzluk edinimi, 
evet hayır soruları, diğer yapılar.” (YÖK TÖ, 2018: 24).

Ses Eğitimi ve Diksiyon, alan eğitiminin seçmeli dersidir ve dersin içeriği:

“Doğru nefes ve ses alıştırmaları; Türkçenin fonetik yapısı ve kuralları; 
Türkiye Türkçesine özgü tonlama, vurgu ve diğer bürün özellikleri; artikü-
lasyon kuralları çerçevesinde anlatım teknikleri ve üslup üzerine alıştırmalar; 
sözsüz iletişim (beden dili), kişisel imaj ve resmî ve sosyal protokol kuralla-
rına göre sunum yapma ve topluluk karşısında konuşma alıştırmaları.” (YÖK 
TÖ, 2018: 25).

Alan eğitimi seçmeli dersleri iki saattir ve yine toplamda 6 ders seçme 
hakları vardır.  Dil Edinimi ilköğretim müfredatındaki uygulamaları sırasında 
işe yarayacakken Ses Eğitimi ve Diksiyon ise öğretmen adaylarının hem mes-
leki alandaki tüm ders içerikleri hem de sosyal yaşamlarında etkili olacak bir 
derstir.

Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği

Zorunlu dersler hariç Türk dili ve edebiyatı öğretmeni adaylarının öğre-
nimleri süresince;

• Alan Eğitimi Seçmeli Dersleri 15 tanedir ve bunlardan sadece 6 dersi 
seçme hakkı tanınmıştır.
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• Genel Kültür Seçmeli Dersleri 16 tanedir ve bunlardan sadece 4 dersi 
seçme hakkı tanınmıştır.  

• Meslek Bilgisi Seçmeli Dersleri 22 tanedir ve bunlardan sadece 6 dersi 
seçme hakkı tanınmıştır.

Alan eğitimi zorunlu dersleri Türkiye Türkçesi 1 ve Türkiye Türkçesi 2, 
Türkçenin genel gramer bilgilerini içermektedir. Türk Dil Bilgisi 2 dersi içe-
riğinde kısaca sözcük vurgusu ve yazım kurallarından bahsedilmiştir (YÖK 
TDEÖ, 2018: 4-6).

Dil Becerilerinin Öğretimi, alan eğitiminin zorunlu dersidir ve içeriği 
şöyledir:  

“Temel dil becerileri (dinleme, konuşma, okuma, yazma), dil becerileri-
nin öğretimiyle ilgili temel kavramlar; Türk Dili ve Edebiyatı dersi öğretim 
programında öğrenme alanları, okuma, yazma, sözlü iletişim; dil becerilerinin 
geliştirilmesinde yöntem ve teknikler, okuma stratejileri, yazma stratejileri, 
sözlü iletişim stratejileri.” (YÖK TDEÖ, 2018: 13).

Ders bir yarıyıl olup 3 saatliktir. Dört temel becerinin tümünü kapsamak-
tadır ve daha çok yöntem, teknik gibi teorik kısımları içermektedir.

Dil ve İletişim, alan eğitiminin seçmeli dersidir ve içeriği şöyledir:

“Dil ve iletişim arasındaki ilişki, iletişim sürecinde kullanılan kodlar, di-
lin iletişimdeki rolü, iletişimde dil yoluyla oluşturulan çeşitli mesajlar ve bu 
mesajların çözümlenmesi.” (YÖK TDEÖ, 2018: 24).

Ders, genel olarak iletişimi kapsamaktadır. Dilin hem yazılı hem sözlü 
iletişimdeki boyutunun ele alınması gerekir. Bu açıdan hem ders saatinin az 
olması hem de uygulama içeriği açısından yetersiz görünmektedir.

Ses Eğitimi ve Diksiyon, alan eğitiminin seçmeli dersidir ve içeriği şöy-
ledir:

“Doğru nefes ve ses alıştırmaları; Türkçenin fonetik yapısı ve kurallar; 
Türkiye Türkçesine özgü tonlama, vurgu ve diğer bürün özellikleri; artikü-
lasyon kuralları çerçevesinde anlatım teknikleri ve üslup üzerine alıştırmalar; 
sözsüz iletişim (beden dili), kişisel imaj ve resmî ve sosyal protokol kuralları-
na göre sunum yapma ve topluluk karşısında konuşma alıştırmaları.”  (YÖK 
TDEÖ, 2018: 24)

Türkçe Öğretmenliği Bölümünde olduğu gibi dersin içeriği ve süresi ay-
nıdır. İçerik olarak uygun ancak süre olarak yetersizdir ve seçmeli bir derstir.
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Sonuç 

Parçalarüstü birimlerin doğru üretilmesiyle ilgili becerilerin bireye ka-
zandırılması, eğitim kurumlarında gerçekleştirilecek olan ana dili eğitimiyle 
mümkündür (Coşkun, 2016: 150). Bunun gerçekleşebilmesi de öğretmen eği-
timine gereken önemin verilmesi ile gerçekleşebilir. Çalışmamızla ilgili olan 
yükseköğretim programları bulgularından hareketle öğretmen eğitiminde dört 
temel beceriden konuşma becerisinin diğerlerine göre bir adım geride oldu-
ğu tespit edilmiştir. Yükseköğretim Okul Öncesi, Sınıf, Türkçe, Türk Dili ve 
Edebiyatı Öğretmenliği Programları öğretmenlik mesleğinin en önemli gere-
ği olan konuşma becerisi eğitimi açısından öğretmen adaylarını yetiştirmede 
yeterli görünmemektedir. Alan eğitimi, genel kültür ve meslek bilgisi seçmeli 
ders sayısı toplamda 52 civarındadır ancak öğrencilerin seçebilme hakkı 14 
kadardır. Belirtilen tüm derslerin açılma ihtimali ve tüm dersler açılsa bile 
öğrencilerin ortak kararlar ile bu dersleri seçebilme ihtimalleri de düşüktür. 
Öğretim elemanına ve öğrenci sayısına bağlı olarak dersler değişiklik gös-
terecektir. Prozodi ve konuşma becerisine yönelik dersleri aynı dönem, aynı 
üniversite veya farklı üniversitelerden mezun olan öğretmen adayları aynı şe-
kilde almayacaktır. Az sayıda olan bu derslerin dönemlik olması ve saat olarak 
yetersiz olması da ayrı birer sorundur. 

Türkçe ve Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği Bölümlerinde var olan 
seçmeli ses eğitimi ve diksiyon dersi yine dönemlik ve 2 saatliktir. Bu ders 
uygulamalı etkinlikler içermektedir ve bu uygulamalar sınıf mevcudu ile iliş-
kilidir. 

Tüm bölümlerde ortak ders olan Türk Dili 1 ve 2, yazma ağırlıklı bir ders-
tir. Bir önceki müfredatta var olan Sözlü Yazılı Anlatım dersi sürecinde Türk 
Dili ve Edebiyatı birinci sınıf öğretmen adayları ile yaptığımız uygulamadan 
elde edilen negatif sonuçlar ile de yukarıdaki görüşlerimiz desteklenmektedir 
(Çetin ve Altınok, 2018). 

Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği beşinci sınıf öğrencileri ile yapılan 
deneysel çalışmada öğretmen adaylarının prozodik yeterlilikler açısından ek-
sik olduğunu göstermektedir (Altınok: 2018). Öğretmen adaylarının öz de-
ğerlendirmeleriyle ilgili olarak yapılan birçok çalışmada karşımıza, konuşma 
sorunları ve diksiyon eğitimi çıkmaktadır. 

Başaran ve Erdem’in (2009: 753-754) “Öğretmen Adaylarının Güzel Ko-
nuşma Becerisi ile İlgili Görüşleri Üzerine Bir Araştırma” adlı çalışmasında, 
Sınıf Öğretmenliği ve Türkçe Öğretmenliği Bölümünde okuyan öğretmen 
adaylarının üniversite eğitimi almanın güzel konuşma becerisini olumlu yön-
de etkilediğini, ancak üniversitede verilen sözlü anlatım dersinin bu becerinin 
gelişmesinde yetersiz kaldığını düşündükleri ifade edilmiştir. 
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Akkaya’nın (2012: 405-417) “Öğretmen Adaylarının Konuşma Sorunla-
rına İlişkin Görüşleri” adlı çalışmasında; Adıyaman Üniversitesi Eğitim Fa-
kültesi dördüncü/4. sınıfta okuyan Öğretmen adaylarına “Konuşma sorunla-
rınız nelerdir? ” sorusunu yöneltmiş, sonuç olarak; öğretmen adaylarının ses, 
ton, vurgu, telaffuz yanlışları; psikolojik (topluluk karşısında konuşamama, 
birebir ilişkilerde konuşamama), konuşma duraksaması, dil bilgisi kurallarını 
uygulayamama, bilgi eksikliği, konuşmaya odaklanamama, fiziksel nedenler-
le toplumsal engellerden kaynaklanan konuşma sorunları ifade edilmiştir. Bu 
verilerden hareketle konuşma sorunlarının büyük bir bölümünün 115 ifade ile 
ses, ton, vurgu ve telaffuz yanlışlarından kaynaklandığı tespit edilmiştir. Bu 
çalışmalardan da anlaşıldığı üzere eski öğretim programlarında da derslerin 
yetersiz kaldığı ve öğretmen adaylarının konuşma becerilerinin yetersiz oldu-
ğu görülmektedir.

Millî Eğitim öğretim programlarına baktığımızda ise okul öncesi eğitimi 
programının diğerlerine oranla konuşma becerisi açısından daha ileri düzey-
de olduğu görülmektedir. Bunun sebebi öğrencilerin yaş ve gelişim düzeyleri 
açısından henüz okuma yazma öncesi dönemde bulunmaları olarak görülmek-
tedir. Ancak bundan sonraki öğretim programlarının önceki basamaklardaki-
lere eklemeler ve geliştirmeler yaparak devam edeceği varsayımından hareket 
ettiğimizde maalesef beklenen durum ile karşılaşmamaktayız. Okuma ve yaz-
ma becerisi yine konuşma ve dinleme becerisinin önüne geçmiş durumda/ola-
rak görünmektedir. Her ne kadar öğretim programlarında dört beceriye vurgu 
yapılsa da içerik olarak bu yansıtılamamıştır. 

Her bireyin belirli bir öğretim basamağından sonra ana dilini en iyi şekli-
de konuşuyor olması gerekir. Bu süreç boyunca da dil gelişimi sürekli ilerle-
melidir. Bunlara yönelik kazanım, etkinlik ve ders içerikleri hazırlanmalıdır. 
Gerekli durumlarda tıpkı yükseköğretim programlarında olduğu gibi Türkçe 
ile Türk dili ve edebiyatı dersleri haricinde ekili iletişim ve diksiyon gibi dilin 
gelişimine yönelik derslere yer verilmelidir. 
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ARUZ-PROZODİ İLİŞKİSİ VE ARUZLA YAZILMIŞ 
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Giriş

Aruz

Aruz ölçüsü, dizeler arasında birbirine karşılık gelen hecelerin ses de-
ğerlerinin eşitliğine dayanır. Bu durum çoğu zaman aruzda hece sayılarının 
eşitliğini de beraberinde getirir. Kimi kalıplarda hece sayısındaki bir eksiklik 
makul karşılanır. Şair çoğunlukla bu eksiltmeyi, anlattığı durumu, olguyu ifa-
de için bir enstrüman olarak kullanır. Beklenmedik kırılmalar yaratarak dik-
kati anlatılan duygu durumunu ifade eden mana-ses ilişkisine çeker. Aruz te-
rimleri içerisinde yer alan; med, imale, zihaf, vasl, kasr, sekt; sekt-i melih gibi 
birtakım uygulamalar, şaire okuyucuyu/dinleyiciyi metinde anlatmak istediği 
hususa yönlendirmesine imkân verir. Kimi vezinler anlatılan durum veya duy-
gu durumuna uygun hareketliliğe katkı yapar. Bu tür uygulamaların yerinde 
kullanımları yazı dilinin sınırlılıklarını genişleterek şairin vermek istediği me-
sajlara farklı açılardan destek olur.

Prozodi 

Prozodi kelimesi, farklı disiplinlerde kendine özgü tarafları vurgulanarak 
öne çıkmakla birlikte temel olarak muhataba iletilmek istenen mesajın ilet-
me aracı olan dilin; ses, kelime, vurgu, tonlama, durak, yineleme, yavaşlat-
ma, hızlandırma, yükseltme, alçaltma, susma, beden dili (Günay, 2004: 270-
72), uzatma, kısaltma, ezgi (Demircan, 2013: 26) vb. imkânlarını ifade eder. 
Disiplinlerin birbirine yaklaşan tarafları olduğu gibi aynı disiplin içerisinde 
disiplinin alt başlıklarında da kendine özgü farklılıklar görülebilir. Manzum 
metinlerdeki prozodi ile mensur metinlerdeki prozodi gibi. 

* Prof. Dr.; Gazi Üniversitesi, Gazi Eğitim Fakültesi, Türkçe ve Sosyal Bilimler Bölümü, 
Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı Öğretim Üyesi; aydemir@gazi.edu.tr, yasaraydemir@
yahoo.com. 
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Prozodinin müzikte öne çıkan tarafı daha çok ezgi ile güftenin uyumu bi-
çimindedir. Özellikle klasik Türk müziğindeki güftelerin tamamına yakınının 
aruzla yazıldığı düşünülürse müzikteki prozodinin öne çıkan tarafı ile edebî 
metin, özelde şiir arasındaki prozodinin anlayış yakınlığı görünür olacaktır. 

Aruz-Prozodi İlişkisi

Her dilin tarihsel süreci içerisinde bir gelişimi, dönüşümü, değişimi, diğer 
dillerle etkileşimi söz konusudur. Türk toplumu bilinen tarihî sürecinde farklı 
topluluklarla etkileşim kurmuş; benzer coğrafyaları paylaşmış, kültürler ve 
değerler bazında alış verişleri olmuştur. Buna bağlı olarak Tük dili de etki-
leşimde bulunduğu diğer dillerin sesinden kelimesine, cümle yapısından ifa-
de biçimine kadar birçok açıdan etkilenmiş ve etkilemiştir. Karşılaştığı güçlü 
medeniyetlerin değerler sistemine, kültürel göndermelerine, ifade biçimlerine 
doğal akış içerisinde uyum sağlamış; değerlerine, kültürüne, ifade biçimine, 
tınısına yakın olanı tercih etmiş, dönüştürmüş ve kendi üslubunu oluşturmuş-
tur. 

Türk toplumu büyük ölçüde İran üzerinden karşılaştığı İslam medeniyeti-
nin; hayatın her alanındaki değerlerinden, birtakım uygulamalarından ve kül-
türel olgularından etkilenmiştir. Edebiyat ve edebiyatın ifade biçimleri ile es-
tetik zevk için de böyle bir süreç yaşamıştır. Türk şiiri, bu medeniyetin nazım 
biçimleri, kültürel göndermeleri, estetik anlayışı ve bu anlayışın bileşenlerin-
den birisi olan aruzdan etkilenmiş ve onu uzun yıllar ölçü olarak kullanmıştır. 
Bir yandan Arapça ve Farsçadan dile giren yeni kelimeler, diğer yandan Türk 
şairlerin aruzun Türk zevkini okşayan kalıplarını tercihi (Akün, 2013: 65, 69) 
uyum sürecini hızlandırmıştır. Aruzda, Arap şiirinde çoğunlukla tavîl, kâmil 
ve vâfir bahirleri kullanılırken Türk şiirinde; remel, hezec ve müctes bahirleri 
tercih edilmiştir (Bilgin, 1996: 164). Fars şiiriyle Arap şiirine göre birbirine 
daha yakın bahir tercihleri olan Türk şiiri; Fars şiirinde tercih edilen mukte-
dâb, cedîd, karîb, müşâkil ve mütedârik bahirlerini hiç kullanmayarak kendi 
üslup farkını ortaya koymuştur (Akün, 2013: 65). 

Zaman içerisinde kendi tınısına uyum sağlayan aruz ile metin birbiriyle 
iç içe geçmiş, artık dilin ve buna bağlı olarak şiirin ayrılmaz bir parçası hâline 
dönüşmüştür. Tercih edilen ölçülerde kelimeler, sesler, mana, duygu durum-
ları, olgular, görüntüler ve hareketler meczedilmiştir. Bin yıldır işlenegelen 
aruz-şiir dili ilişkisi beraberce birbirinden kopmayacak bir bütünlük oluştur-
muştur (İlhan, 2001: 13-14). 

Araştırmacılar yazı dilinin bütün duyguları, olguları insanın karşısında-
kine istediği şekilde aktarmasının tek başına yeterli olmadığı hususunda hem-
fikirdirler. Zira “iletişim sürecinde mesaj zihinde belirlenip karşı tarafa sözel 
ve diğer psikolojik veriler ile iletilir.” (Günay, 2004: 270). İletilmek istenen 



43Yaşar AYDEMİR

mesaj kelimelerle olduğu kadar söyleyişteki vurgu, anlam ve heyecan belirten 
durakların yerli yerinde kullanılmasını da gerektirir (Günay, 2004: 270). Bu 
çerçeveden bakıldığında iletişimde yazının sözlü iletişime göre dezavantajlı 
duruma düşebildiğini görmek mümkündür. Bu dezavantajı ortadan kaldırmak 
için yazı dilinde hangi enstrümanların kullanıldığı veya kullanılabileceği hu-
susu önemli bir başlık olarak durmaktadır. 

Bildirimizde konuşma dilinde istifade ettiğimiz vurgu, tonlama; sesi 
yükseltme, düşürme, yavaşlatma, hızlandırma, titretme, kısaltma, uzatma; 
heyecan, durak, mimik vs.den yazı dilinde, özelde şiirde coşkulu duygula-
rın anlatımında şair nelerden yararlanmıştır? Aruzda imale, med, vasl, sekt 
gibi uygulamalar; kimi kalıplarda bir hece eksikliğinin makul karşılanması 
ve ilk tefilede farklı ses değerlerine kapı aralanması, yazı dilinin dezavantajlı 
durumunu gidermede bir yol olarak kullanılmış mıdır? gibi sorulara cevap 
aranması amaçlanmıştır.

Aruzun Taktisi ile Ortaya Çıkan Prozodi

Taktî, kelime anlamıyla “doğrayış, teşrih, tefsîl, infisâl.” demektir. Taktî 
etmek ise; “doğramak, kesmek, parçalara ayırmak, ufaltmak, kıymak, kıyma-
lamak.” (Tulum, 2011: 1690) anlamlarına gelir. “Aruz ölçüsünde bir dizeyi 
ölçünün parçalarına göre ayırmak.” (TDK; Karaalioğlu, 1983: 760), veznin 
çeşidine ve örneğine göre hecelere ayırmak, heceleri saymak, durakları yokla-
mak (Karaalioğlu, 1983: 760) demektir. Aruz ile yazılan şiir, aruz kalıplarının 
açık ve kapalı hece değerlerine göre seslendirilir. Dizelerde birbirine karşılık 
gelen hecelerin ses değerlerinin aynı olması beklenir. Bu değerlerde dilin ya-
pısından kaynaklanan birtakım sesler vardır ki şair burada tasarrufta buluna-
rak vasl, imale, med, zihaf, sekt gibi uygulamalarla heceleri doğal akışlarından 
çıkararak olduğundan uzun, kısa, iki hece değerinde, hecenin son sesini diğer 
heceye taşıyarak, iki açık heceyi bir kapalı heceye dönüştürerek veya hece dü-
şürerek okur ve kendi içerisinde ses düzenini sağlar. Buradaki düzene uygun 
bir okuma veznin şiirdeki fonksiyonunun doğru anlaşılması açısından katkı 
sağlayacak bir husustur (Altınok, 2018: 5-6). 

Aruzun şiire katkısının daha çok ahenk açısından olduğu vurgulanır ama 
mahiyeti konusunda etraflı çalışmalar istenen düzeyde değildir. Özellikle aruz 
uygulamaları diyebileceğimiz vasl, imale, med, kasr ve zihafın aruz kusurları 
olarak öğretimi yaygındır. Hassaten imalenin aruzun Türkçenin ses yapısına 
uymadığı, bu yüzden de şairlerin çok sayıda imaleye başvurmak zorunda kal-
dığı, imalenin aruzda bir kusur sayıldığı (Dilçin, 1983: 13; Karaalioğlu, 1983: 
363) söylenir. Bununla birlikte Türkçeyi ve aruzu iyi kullanan bazı şairle-
rin cümle vurgusunu imaleli hecelere getirerek sözün anlamını güçlendirdiği 
ifade edilir (Dilçin, 1983: 14). İmalenin bir kusurdan ziyade imale yapılan 
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hecelerin metindeki duygu durumunu ifadede rol almış olabileceğine bakmak 
yanlış olmayacaktır. Nedîm’in;

Olmadı tenhâca bir işret çemende yâr ile 
Üstüme göz dikti nergisler nigehbân oldu hep

beytinde iki mısraın ilk tefilelerinin üçüncü heceleri ile birinci mısraın 3. te-
filesinin son hecesinde imale olduğu görülecektir. Sevgili ve âşıktan başka 
kimseciklerin bulunmadığı bir mesire yerinde istediği gibi hareket edemeyen, 
rahatı kaçan âşığın, baygın bakan bir göze benzeyen nergis çiçeklerinin duru-
şundan rahatsızlığını ifade eden beyitte “olmadı” kelimesinin “dı” hecesi ol-
duğundan daha uzun okunmuştur. “olmadı” kelimesi cümlenin yüklemi olup 
o ana kadar gerçekleşmeyen bir durumu ifade eder. Ancak söz konusu hecenin 
vurgulu okunması beyitteki mananın değişimini, duygu durumunu yansıtır 
hâle gelir. Mısrada “dı” hecesinin olduğundan daha uzun okunması ile yapılan 
vurgu, konuşma dilindeki hayıflanmayı, adeta defaatle elini dizine vuran bir 
insanı resmeder. 

İkinci mısrada aynı tefilede ve aynı sırada yer alan “Üstüme” kelimesin-
de yönelmeyi ifade eden “me” hecesi de imaleli okunan bir hecedir. Mısra 
içerisinde nergislerin göz diktikleri yer doğrudan âşıktır. Bu yüzden âşık gön-
lünden geçirdiği şeyleri yapamamıştır. Zira nigehbân olan nergislerin bütün 
alıcıları âşığa odaklanmıştır. Beytin üçüncü tefilesini dördüncü tefileye bağ-
layan “nigehbân oldu” ulaması da nergislerin gözünü ayırmadan, uzun süre 
âşığa bakan bir insan imajıyla hareket edişini ifade için olmalıdır. “Çemende” 
kelimesindeki bulunma hâlini ifade eden “de” hecesinin uzun okunuşu, çe-
menliğin olanca genişliği ve güzelliğini göstermesi açısından önemlidir. Şair, 
aynı zamanda mısraın ilk tefilesinde yer verdiği “olmadı” kelimesindeki “dı” 
hecesiyle ortaya koyduğu hayıflanmayı, bu kelimedeki “de” hecesinin imale-
siyle anlamlı bir şekilde artırmış görünüyor (Aydemir, 2017: 741-42).

Yahya Bey’in Kanunî’nin II. Irakeyn seferi münasebetiyle yazdığı kasi-
deden alınan;

Boğazını alalum bahr gibi surh-serün
Geçelüm taht-ı Süleymânlar ile Üsküdarı

Beytinde medlerin ve ulamaların yanında, ilk tefilede peş peşe gelen iki 
imale dikkati çeker. “Deniz gibi, muhaliflerin boğazını alalım, Süleymanların 
tahtı ile Üsküdar’ı geçelim.” biçiminde dil içi aktarım yapabileceğimiz tedaisi 
geniş beyitte yer alan bu iki imale, şairin öfkesini yansıtan bir sese dönüşmüş 
görünmektedir. Aynı mısrada takip eden “bahr” ve “surh” kelimelerinin medli 
okunuşlarıyla da desteklenen imaleler, şairin öfkesini vurguya hatta jest ve 
mimiklere dönüştürmüş gibidir. Hedefe koyduğu grubu yok etmek düşüncesi 
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üzerine kurgulanan beyitte “zı” ve “nı” hecelerinin imalesi öfkeyi yansıtırken 
“bahr” kelimesinin meddi boğulma sesini, “surh” kelimesinin meddi de sözü 
edilen muhalifleri ayak altına alıp ökçeyi döndürerek ezme durumunu yan-
sıtmaktadır. İkinci mısrada veznin bir takılmaya maruz kalmadan iki vasl ile 
Rumeli yakasından Anadolu yakasındaki Üsküdar’ı hatta Üsküdar’dan öteye 
geçişi sudaki dalgaların üzerinde bir yükselip bir alçalan ama kolaylıkla geçişi 
sağlayan lüks kayık imajını bir film şeridi gibi okuyucuya seyrettirecek ses 
düzenine sahiptir. 

Necati Bey’e ait aşağıdaki beyitte dördü ilk mısrada olmak üzere beş 
imale mevcuttur. 

Ey karañu gicelerde gezdügüm men‘ eyleyen
Berk-i âh-ı tâb-nâküm mâh-ı tâbândur baŋa

Beyitte “karañu” kelimesinin son iki hecesinde imale yapılmıştır. Aslında 
şair bu kelimenin yerine “karañlık” diyebilirdi ve imaleye gerek duymazdı. 
Nitekim başka bir beytinde “Lâzım degül ruhuñda ki zülf-i siyâh ola//Karañlık 
olmaz ol gice kim anda mâh ola” ve çağdaşı Ahmet Paşa, “Dünyâ karañlug 
içre kalurdı uyarmasa//Kandîl-i âsumânı cemâli Muhammedüñ” beyitlerinde 
kelimeyi “Karañlık/karañlug” şeklinde kullanmışlardır. Bu kolaylığa rağmen 
şairin “karañlug” kelimesi yerine “karañu”yu tercih etmesi ve iki imaleyi göze 
alması, mısrada sıfat olarak kullanılan kelimenin doğal vurgusundan da yarar-
lanarak karanlığın derecesini vermek için olmalıdır. “Gicelerde” kelimesinin 
ilk ve üçüncü heceleri de imaleli okunmuştur. Bu imalelerle şair her daim 
uygulanan yasağı vurgulamış, gecenin zifiri karanlığına veya en derin vakti-
ne işaret etmiştir. İkinci dizede “berk-i âhı” terkibinin son hecesi de imaleli 
okunmuştur. Buradaki imale ile vurgunun, “yı” hecesine kaydırılması âhın 
sürekliliğinin hissedilişi açısından gereklidir (Aydemir, 2017: 741). 

O mâhı nâgehân görsem baña söylemeyüp geçse
Kalur barmagum ağzumda gören dimez ki canludur

Bâkî’nin yukarıya alınan beytinde ilk mısraın son hecesiyle birlikte dör-
derden iki mısrada sekiz imaleye yer verilmiştir. Dört mefâîlün kalıbıyla yazı-
lan beyitte imalenin ilki “mâhı” kelimesinin “hı” hecesinde yapılmıştır. İstiare 
yoluyla sevgilinin kastedildiği kelimede “hı” hecesinin olduğundan daha uzun 
okunması onun ulaşılamazlığına ve âşıklara olan uzaklığına vurgu gibidir. 
“Baña” kelimesindeki “ña” hecesinin vurgusuyla olup duran şeylerde birinci 
derecede haberdar olması gereken âşığın öne çıkarılması; “söylemeyüp” keli-
mesindeki “le” hecesinin vurgusuyla beklentinin aksine bir durumun şaşkınlı-
ğı ifade edilmiş gibidir. İkinci mısradaki “barmagum” kelimesinde vurgunun 
“ma” hecesine kaydırılması ve sonrasında gelen “ağzumda”ya vasl yoluyla 
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bağlanmasının getirdiği ses, şaşkınlığından parmağını ısıran bir insanın par-
mağının ağızda kalış süresini vermesi açısından rol üstlenmiş görünmektedir. 

Medde müsait hecelerin iki ses değerinde okunması da farklı duygu du-
rumlarını veya hâlleri yansıtır. Ahmet Paşa’ya ait aşağıdaki beyitte vasl ve 
imalelerden de yararlanılmıştır. Bütün bunların katkısıyla oluşan armoni, me-
ramın anlatılmasında ve okuyucuya hissettirilmesinde görev almıştır. 

Ben kemân-ı vaslını çekmek dilerdüm dil-berüñ
Hecr hükm-endâz imiş tîr-i kazâsın bilmedüm

“Ben dilberin vuslat yayını çekmek dilerdim, ayrılık hüküm sahibiymiş, 
kaza okunu bilmedim.” şeklinde nesir cümlesine aktarabileceğimiz beyitte 
âşığın arzusu başkadır, onu gerçekleştirmek bambaşkadır. Beyitteki “kemân-ı 
vaslını” söyleyişi, birinci mısradaki en zor söyleyiştir. Çünkü bu kelime gru-
bunun dışındaki sesler akıcıdır. Kolaylıkla oluşu ifade eder. “kemân” kelime-
sinde bulunan uzun “â” ve “vasl” kelimesindeki medli hece değeri, yay çek-
menin/sevgiliye kavuşma için bedel ödemenin zorluğunu yansıtır. Ancak asıl 
zorluk; ikinci mısranın başından itibaren “hecr” kelimesinin meddi, “hükm” 
hecesinin ulama ile ortadan kaldırılmaya çalışılan ama hemen arkasından ge-
len “endâz” kelimesindeki “â” sesi ve “tîr-i kazâ” hecelerindeki uzunluk ve 
ulamanın oluşturduğu söyleyiştedir. Bu söyleyiş, işin beklenildiği kadar kolay 
olmadığının sesle ifadesidir. Burada medli okunan “hecr” kelimesinin doğur-
duğu ses, beklenmeyen bir durumla yüz yüze gelmenin acı itirafıdır. Onu takip 
eden “hükm” kelimesi de aslında medde müsait bir kelimedir ama takip eden 
“endâz” kelimesine ulanmasıyla bir nebze bu güçlük aşılmaya çalışılmış, “en-
dâz” kelimesinin “imiş” kelimesine bağlanmasıyla bir kabulleniş ve boyun 
eğme, kadere rıza göstermeye doğru evrilmiştir. “Tîr-i kazâsın” terkibinde-
ki ulama ile meddin ortadan kaldırılması ve terkip “i”sinin vurgulanması bu 
durumu desteklemiştir. Şiirin redifi olarak tekrarlanan “bilmedüm” kelimesi 
şiirin bütününde olduğu gibi bu beyitte de yanlışlığın kabulünü, hayıflanmayı, 
özrü ifade eder. Kelimenin “bil” hecesinin vurgusu; yapılan yanlışlığı açık 
yüreklilikle kabulü, “me” hecesinde azalan vurgu da özrü, işi bilmeyerek yap-
tığını ifade için olmalıdır. 

Fuzulî’nin baştan sona medlerle kurulu gazelinden alınan;

Dost bî-pervâ felek bî-rahm devrân bî-sükûn
Derd çok hem-derd yoh düşmen kavî tâli’ zebûn

Beyitte dört ayrı med yer almıştır. “Sevgili ilgisiz, felek merhametsiz, 
zaman durmadan akıp gitmekte; dert çok, dert ortağı yok, düşman güçlü, talih 
düşkün!” şeklinde dil içi aktarım yapabileceğimiz beyitte “dôst” kelimesi âşı-
ğın sevgiliye olan özleminin bütün yükünü çeker görünmektedir. Kelimenin 
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medli okunuşu “dô” seslerini vurgulamakta ama “ô” sesinin yumuşaklığı ile 
merhameti de içine alacak bir akışı; “st” sesleriyle giderek derecesi azalan fa-
kat bir o kadar da sonsuzluğa giden sesi ve sevginin derecesini ifade eder. “Bî-
rahm” kelimesindeki bir ünsüz, bir ünlü ve peş peşe gelen iki ünsüz ses yine 
vurgulu başlayıp giderek azalan ses ile olabildiğince derinliğe giden acıyı, 
merhametsizliğin derecesini anlatır. “Derd” kelimesinin medli okunuşu derdin 
çokluğunda ve büyüklüğünde sınırları kaldıran bir işlev görür. “Hem-derd” 
kelime grubunda ise “yok” kelimesiyle bir arada düşünüldüğünde derdin çok-
luğuna karşın bir o kadar yalnızlık vurgusu vardır (Aydemir, 2017: 743). Cem 
Dilçin, gazelin bütününde 24 hecede med yapıldığını söyleyerek “Bunların 
hiç biri, sadece ölçüyü açık hece açısından tamamlamak için değil, birer ses 
sanatı olarak kullanılmıştır.” (Dilçin, 1991: 69) der. Beyitte verilmek istenen 
mesajla sesin uyumu beytin bütünlüğünü oluşturmuştur. 

Nevî’ye ait aşağıya alınan beyitte iki med, bir imale ve sonu “fe’ilün” ile 
biten kalıbın “fa’lün” ile bitirilmesiyle oluşan birliktelik “Ey Nevî! Gençlik 
zamanları gelip geçti, gözünü aç; şarap neşesi geçen kişinin gözüne uyku gel-
mez.” hayıflanmasını anlatır:

Dem-i şebâb gelüp geçdi aç gözüñ Nev’î
Şarâb neş’esi geçse kişiye gelmez hâb 

Birinci mısrada medli okunan “şebâb” kelimesinin “bâb” hecesi ve mısra 
sonunda “feilün” yerine “fa’lün” olacak biçimde “Nev’î” kelimesinin tercih 
edilmesi, uzun zannedilen bir sürenin fark etmeden nasıl geçtiğini gören ve 
telaşlanan insanın psikolojisini sese yansıtacak birer fonksiyon üstlenirler. İr-
sâl-i mesel yoluyla fikrine destek sağladığı ikinci mısrada yer alan medli oku-
ma ile son tefilede bir hecenin eksiltilmesinin, inandırıcılığı artırma amaçlı 
olduğu söylenebilir. 

Müctes bahrine ait kalıpla yazılan ve nevî’ye ait olan aşağıdaki beyit, içe-
riğe uygun düşen bir hareketlilikle kaleme alınmıştır. Sonu “fe’ilün” bitmesi 
gerekirken “fa’lün” bitirilerek bir hece eksiltme ile bu hareketlilik daha da 
belirgin hâle getirilmiştir. 

O cilveler o revişler meded o cünbüşler
O gamzelerle bakışlar o nergis-i pür-hâb 

“Mefâilün feilâtün mefâilün feilün” kalıbının tercih edildiği beyitte tek 
düze bir gidiş yoktur. Merhun beyit özelliği olan ve “O cilveler, o nazla kırıt-
malar, o hoşa giden yürüyüşler; aman o coşku, eğlence! O işveli bakışlar, o 
baygın bakan nergisi andıran süzülmüş gözler…” olarak dil içi aktarım yapa-
bileceğimiz beyitte her iki mısranın sonunun “fa’lün” ile bitecek şekilde kur-
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gulanmış olması eksiltili bir anlatımı beraberinde getirmiş ve “hangi birini na-
sıl anlatayım ki!...” dedirtecek bir hâle dönüştürerek anlatımı güçlendirmiştir.

Sonuç

İletişimin birçok yolu vardır; bir sükût, bir bakış, bir duruş, bir hareket, 
bir müdahale… İletişimin her çeşidinde verilmek istenen mesajın, anlatılmak 
istenen duygunun, durumun en etkili şekilde iletilmesi esastır. Bazen birden 
fazla iletişim yolu bir arada kullanılır. İletişimin en önemli aracıysa kuşkusuz 
dildir. Yüz yüze olmayan iletişimlerde büyük ölçüde yazı devreye girer. Ya-
zıyla birlikte bir resim, bir işaret, kültürel arka plana gönderme kabilinden bir 
ima, yazının taşıyıcısı malzemenin özelliği; “Yine yakmış yar mektubun ucu-
nu” dizesinde olduğu gibi onu farklılaştıran yönü vs. mesajın doğru iletilmesi 
ve anlaşılmasını hedefler. 

Dilin bir şubesi olan şiir, dilin en üst seviyede kullanıldığı alandır. Baş-
ka bileşenleriyle birlikte etkili anlatımı esas alır. Kendine özgü enstrümanları 
vardır. Bunlardan birisi de vezindir. Kullanılan veznin, tercih edilen kalıbın 
şiirin bütün bileşenleriyle oluşturduğu armoni onu farklı kılan taraftır. Mu-
siki unsurlarının da devreye girdiği şiir, ezgi-usul birlikteliğiyle ifade gücü-
nü artırır. Ses değerlerinin eşitliğine dayanan aruz; vurguya, sesi uzatmaya, 
kısaltmaya, yükseltmeye, düşürmeye, kısmaya, eksiltmeye imkân veren bir 
ölçüdür. İmale, med, kasr, vasl, sekt, bazı kalıplarda son tefilede bir hece dü-
şürme, ilk tefiledeki ilk heceyi uzun okumaya fırsat verme gibi uygulamaları 
şairler tarafından etkili biçimde kullanılmıştır. Örneklerde de görüldüğü gibi 
aruz çoğu zaman şairin duygu durumunu anlatmada, vurgularını karşılamada, 
konuşma diline göre yazı dilinin dezavantajlı durumunu ortadan kaldırmada 
ciddi roller üstlenmiştir. Aruzla yazılmış şiirlerin takti ile okunması; durak-
larına dikkat edilmesi, ulamalarının yapılması, medlerinin okuyuşta dikkate 
alınması, kısma ve eksiltmelerin farkında olunması şairin vermek istediği me-
sajın doğru anlaşılmasını sağlayacaktır. Bu anlamda taktili okuma dilin pro-
zodik unsurlarını yansıtması ve mesajın etkili ve doğru alınması bağlamında 
hayati öneme sahiptir.
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ÖZEL EĞİTİME MUHTAÇ BİREYLERİN TELAFFUZ 
PROBLEMLERİ VE GİDERİLMESİNE YÖNELİK 

ÇALIŞMALAR

Turgut BAĞRIAÇIK*

Günlük yaşamda her ne kadar «telaffuz problemi/bozukluğu» terimi kul-
lanılsa da özel eğitim alan yazınında artikülasyon/sesletim/konuşma sesi bo-
zukluğu terimlerinin daha çok tercih edildiği görülmektedir.

Sesletim, bireyin konuşmada yer alan organlarının ardışık, uyumlu ha-
reketleriyle belirli bir dile ait konuşma seslerini doğru telaffuz etme beceri-
sidir.  Sesletim bozuklukları, konuşma seslerinin çıkartılış yeri, biçimi, hızı, 
zamanlaması ve basıncının hatalı üretimine dayalı sorunlardır.

Sesletim bozuklukları, konuşmanın anlaşılırlığını olumsuz etkilemekte ve 
iletişimin kalitesini düşürmektedir. Çocuğun/bireyin sosyal, psikolojik, aka-
demik ve profesyonel yaşantılarında sorunların ortaya çıkmasına sebep ola-
bilmektedir. 

Sesletim bozuklukları yapısal kökenli olabildiği gibi, herhangi bir nedene 
bağlı olmaksızın da görülebilmektedir. Sesletim sorunu yaratabilecek nedenler 
arasında; yarık dudak-damak ve ağız-yüz anomalileri, ortodontik anomaliler, 
işitme kaybı, zihin engeli, nörolojik kökenli bozukluklar (serebral palsi ve di-
ğer) yer almaktadır.

Yarık damak dudağın olduğu özel eğitime muhtaç çocuklarda konuşma 
seslerinin üretimi sırasında hava buruna kaçar. Bunun sonucunda genelde, hi-
pernazalite ya da nazal kaçak görülür (“m” ve “n” sesleri üretilirken hava bu-
rundan çıkar.). Ağzın ön tarafından çıkması beklenen, örneğin /t/, /d/ gibi ses-
ler, /k/, /g/ gibi art ünsüzlere dönüşür.

İşitme Engelli Çocuklarda; işitme kaybının ortaya çıkış yaşına, cihazlan-
dırma yaşına ve işitme kaybının derecesine göre konuşma anlaşılırlığında fark-

* T.C. Millî Eğitim Bakanlığı, Personel Genel Müdürlüğü Koordinosyon Birimi; 
tbagriacik06@gmail
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lılıklar görülür. Sözcük sonlarındaki ünsüzleri atma, vurgulamama görülür.

Zihinsel Engelli Çocuklarda, normal yaşıtlarıyla aynı sırada, yavaş ve ge-
cikmeli bir tablo görülür.  Yarık damak dudak, serebral palsi ve ya down send-
romu gibi yapısal bozuklukların da zihinsel yetersizliğe eşlik ettiği durumlarda 
konuşma seslerinin üretimi de olumsuz etkilenir.

Serebral palsili çocuklarda, zihinsel yetersizlik eşlik etsin ya da etmesin ko-
nuşma anlaşılırlığı etkilenir. Örneğin, en çok rastlanan tip olan spastik sereb-
ral palsili çocuklarda, kasılmalı, gergin, silkinmeli kas hareketleri görülmek-
tedir. Dolayısıyla spastik serebral palsililerin solunumları gergin, fonasyonla 
gırtlaktan üretilen sesleri boğuluyormuş izlenimi veren bir biçimde olacaktır. 
Artikülasyonları da konuşma organlarının sert ve uyumsuz hareketlerinden 
oluşacaktır.

Otizmli çocuklarda, konuşma seslerinin gelişimi, biraz gecikmiş olmakla 
beraber, otistiklerin en güçlü dil özellikleri olarak görünmektedir. 

Ancak bürünsel özellikler açısından bakıldığında otistik kişiler, vurgu, 
ritm, sesin yüksekliği, konuşmanın hızı, ezgi (entonasyon) gibi araçları gereği 
gibi kullanamamakta, bunun sonucunda da konuşmaları duygusuz, monoton 
bir kişilik gösterme riski taşımaktadır.

Konuşma Sesi Sorunlarının Giderilmesine Yönelik Çalışmalar

Ülkemizde özel eğitim hizmetleri hem Millî Eğitim Bakanlığı bünyesin-
deki özel eğitim okul/kurumları vasıtasıyla yürütülmekte hem de özel öğretim 
kurumları çatısı altında özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinin hizmetle-
riyle yürütülmektedir. Bu kapsamda örgün eğitimin dışında faaliyet gösteren 
özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde uygulanmakta olan “destek eğitim 
programları” 2019’da güncellenerek özel eğitime ihtiyacı olan bireylere yöne-
lik çeşitli alanlarda hizmet üretilmektedir. Bu merkezlerde uygulanmak üzere 
geliştirilen programlar MEB tarafından geliştirilmektedir. 

1997 yılında çıkan 573 sayılı Özel Eğitim Hakkında Kanun Hükmünde 
Kararname’nin “Özel Eğitim Desteği” (Madde 14) başlığı altında: “Özel eğitim 
gerektiren bireylere, her tür ve kademedeki eğitim ortamlarında devam ettiği 
eğitim programlarının amaçlarını gerçekleştirmek üzere özel eğitim desteği 
verilir. Bu amaçla bireysel ve grupla eğitim imkânları sağlanır.” 

“Herhangi bir eğitim kurumuna devam edecek durumda olmayan zorun-
lu eğitim çağındaki özel eğitim gerektiren bireylere yetersizlikten etkilenme 
düzeyine bakılmaksızın temel yaşam becerilerini geliştirme ve öğrenme ihti-
yaçlarını karşılamaya yönelik eğitim programları uygulanır.” maddesi yer al-
maktadır. Bu madde ile destek eğitim hizmetlerinin temeli atılmıştır. Destek 
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Eğitim Programlarının amacı; yaş sınırı olmadan bireyleri yaşamlarını bağım-
sız sürdürmelerinde, gelişim alanlarında, akademik becerilerde desteklemek 
ve ihtiyaç duyanların rehabilitasyonu için hem ailelere hem de bireylere hiz-
met sunmaktır. 2008 yılında ilk defa hazırlanan program ile özel eğitim ve 
rehabilitasyon merkezlerinde bu destek eğitim hizmetleri yürütülmektedir. Bu 
bağlamda 2019’da Destek Eğitim Programları akademisyenlerin ve öğretmen-
lerin geniş katılımı ile çocuk merkezli ve öğretmene yol gösterecek şekilde, 
yeni yöntem ve tekniklerin yanı sıra, özel eğitim alanındaki gelişmelerin ışı-
ğında yeniden hazırlanmıştır. 

Özel eğitime ihtiyacı olan bireylerin bireysel gelişim süreçlerini göz önün-
de bulundurarak dil ve iletişim problemleri başta olmak üzere, özbakım ve 
günlük yaşam, bedensel, bilişsel, sosyal ve duygusal alanlarda sağlıklı şekilde 
gelişimlerini desteklemek amacıyla 7 engel türünde öğretim programlarının 
geliştirilmiş olduğunu görmekteyiz. 

“Dil ve Konuşma Bozuklukları Destek Eğitim Programı” başta olmak üze-
re diğer programların içerisinde telaffuz problemlerinin giderilmesine yöne-
lik hedeflere ayrıntılı bir şekilde yer verilmiştir. Dil ve Konuşma Bozuklukları 
Destek Eğitim Programı’na daha yakından bakarsak 7 alt modülden oluştuğu-
nu görmekteyiz. Bu modüller; akıcı konuşma modülü, dil modülü, edinilmiş 
dil modülü, konuşma sesi modülü, motor konuşma modülü, rezonans modülü 
ve ses modülünden oluşmaktadır. 

“Dil ve Konuşma Bozuklukları Destek Eğitim Programı”nda  telaffuz 
problemlerine ilişkin hedef ve hedef davranışlara ayrıntılı bir şekilde yer ve-
rildiği görülmektedir. Programda yer aldığı şekliyle şimdi yakından bakalım:

“Konuşma sırasında nefes kontrolünü sağlar (Konuşmaya başlamadan 
önce nefes alır. Nefes verirken konuşur.).”

“Konuşma prozodisini ayarlayarak konuşur (Konuşma sırasında uygun 
yerlerde vurgu yapar. Konuşma sırasında ses tonundaki iniş-çıkışları uygun 
şekilde ayarlar. Konuşma sırasında uygun hızla konuşur.).”

“Konuşma sırasında doğru nefes kontrolünü sağlar (Konuşmaya başlama-
dan önce nefes alır. Nefes verirken konuşur.)”.

“Konuşma prozodisini ayarlayarak konuşur (Konuşma sırasında uygun 
yerlerde vurgu yapar. Konuşma sırasında ses tonundaki iniş-çıkışları uygun 
şekilde ayarlar. Konuşma sırasında uygun hızla konuşur.)”.

“Ses bilgisel (fonolojik) farkındalık gerektiren görevleri doğru olarak ye-
rine getirir (Cümle içinde kaç sözcük olduğunu gösterir/söyler. Sözcük içinde 
kaç hece olduğunu gösterir/söyler. Verilen heceleri birleştirerek sözcük oluştu-
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rur. Verilen sözcüğü hecelerine ayırır. Söylenen sözcüklerin kafiyeli olup olma-
dığını söyler. Verilen sözcükle kafiyeli olan bir sözcük söyler. Verilen sözcüğün 
ilk sesini söyler. Verilen sesle başlayan bir sözcük söyler. Verilen sözcüğün son 
sesini söyler.  Verilen sesleri birleştirerek sözcük oluşturur. Verilen sözcüğü 
seslerine ayırır. Verilen sözcüğün başındaki veya sonundaki sesi atarak oluşan 
yeni sözcüğü söyler. Verilen sesle biten bir sözcük söyler. Sözcükteki bir sesi 
değiştirerek yeni oluşan sözcüğü söyler.).”

“Konuşmasında doğru vurgu ve ezgiyi (entonasyon) kullanır (Sözcükleri 
doğru vurgu ve ezgi (entonasyon) ile üretir. Farklı cümle türlerini doğru vurgu 
ve ezgi (entonasyon) ile üretir.).”

“Konuşma üretimi için doğru seslemeyi (fonasyon) gerçekleştirir (Doğru 
solunumla aldığı nefesi ses telleri aracılığıyla titreştirir. Ses tellerinde titreşerek 
oluşan sesi yüz çevresinde tınlatır (rezone eder.).”

“Doğru solunum için uygun vücut pozisyonunu alır (Dik durur. Omuzla-
rını ve boynunu rahat bir konumda tutar.).”

“Sesleme (Fonasyon) için doğru solunum yapar (Burnundan nefes alır. 
Nefes alırken diyaframını aşağı indirir. Aldığı nefesi kontrollü ve yavaş bir şe-
kilde ağzından verir.).”

“Konuşma üretimi sırasında solunum kontrolü yapar (Konuşurken di-
yafram solunumunu kullanır. Göğüs kafesi ve omuzlarının hareketini kontrol 
eder.).”

“Ses üretimi ve kullanımının önemini açıklar (Doğru ve sağlıklı ses kul-
lanımının önemini açıklar. Ses bozukluğuna neden olan faktörleri sıralar.).”

“Konuşma sırasında ses üretimine uygun vücut pozisyonunu alarak di-
yafram solunumunu kullanır (Dik durur. Omuzlarını ve boynunu rahat bir 
konumda tutar.).”

“Ön odaklı bir sesleme gerçekleştirir (Doğru solunumla aldığı nefesi ses 
telleri aracılığıyla titreştirir. Ses tellerinde titreşerek oluşan sesi yüz çevresinde 
tınlatır/rezone eder.).”

“Yaşına ve cinsiyetine uygun ses kullanır (Sesinin perdesini (frekans) ya-
şına uygun şekilde kontrol eder. Sesinin perdesini (frekans) cinsiyetine uygun 
şekilde kontrol eder.).”

Yukarıda, Destek Eğitim Programı’ndan bir kısım örneklerini verdiğimiz 
hedef ve hedef davranışlarda da görüldüğü gibi konuşma/telaffuz problemle-
rine ilişkin detaylı bir bakış açısıyla öğretim programının yapılandırıldığı an-
laşılmaktadır. Yeniden geliştirilen Destek Eğitim Programları ile özel eğitim 
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ve rehabilitasyon merkezlerinden hizmet alan her birey hangi engel türünde 
olursa olsun dil konuşma problemlerine yönelik bu modülleri alabilecek ve 
uzmanlık isteyen müdahalelerle kişisel gelişimine katkı sunacaktır.





ANA DİLİ TÜRKÇE OLMAYANLARA TÜRKÇE 
ÖĞRETİMİNDE TELAFFUZ PROBLEMİ

İsmet ÇETİN*

Dil, kendi kuralları içinde kurallı olma hâlini ve bu hâli içinde karmaşıklı-
ğı da olan bir yapıdır. Kendi diliyle konuşan, yazan ve okuyan kitle, dille ilgili 
sistemli olmayan bilgileri eğitim yoluyla edinir ve davranışa dönüştürür. Ana 
dilini kullanan kitle, içine doğduğu dili ve kültürel kodların saklanıp taşındığı 
dil ürünlerini bilmekte; unsur/nesne, fiil veya kavramın seslerini tanımakta ve 
ona göre kelimeleri/kavramları anlamlandırmakta, anlamakta, anlatmaktadır. 
Bu genel tespit bütün dillerde olduğu gibi Türkçe için de geçerlidir. Ancak, 19. 
yüzyıla gelindiğinde Türkçeyle ilgili problemler sezilmeye başlanmış ve buna 
bağlı olarak dil tartışmaları ortaya çıkmıştır. Devletin zayıflamasıyla belirgin-
leşen eğitim alanındaki problemler, 19. yüzyılın ortalarında yeni tedbirlerin 
alınması zaruretini doğurmuştur. Türkçe alanında tespit edilen problemlerin 
çözümüne yönelik politikaların üretilmesi 1895 yılında S. Abdülmecid döne-
mindeki eğitim reformuyla başlamıştır. Bu reformla Türkçe derslerine önem 
verilmiş ve böylece eğitimde millîleşmeye doğru bir adım atılmıştır (Koda-
man, 1991: 62). 

Türkçe öğrenim, özellikle Türkçe okuryazarlık probleminin giderilme-
sine yönelik çabalar ise 1861 yılında sistemli bir yapıya bürünür. “Maarif 
Nezaretinin Vazifelerine Dâir Mevâd” adı altında Maarif Nezareti’ne gön-
derilen 3 Mart 1861 tarihli tamimde; okullar sıbyan mektepleri, çeşitli fen-
lere ait mektepler ve rüşdiyeler olarak üç dereceye ayrılmış, ayrıca sıbyan 
mektepleri ve rüştiyelerde eğitim dilinin Türkçe olması esas kabul edilmiştir. 
Türkçe eğitimin zorunlu olduğu bu yapılanmadan sonra1869 Nizâmnâme-
si’ndeki “Memleketin ticaret ve servetinin gayr-i Müslümlerin eline geçmesi 
ve böylece Müslüman halkın mahrumiyetine sebep olmaktadır. Bu yüzden 
yalnız zenginlerin evlâdının tahsiline mahsus mekâtib-i idâdîye teşkilâtından 
ziyade, vilâyetlerde halk çocuklarına hiç olmazsa Türkçe okuyup-yazma ve 

* Prof. Dr.; Gazi Üniversitesi, Gazi Eğitim Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Eğitimi  Bölümü 
Öğretim Üyesi; icetin@gazi.edu.tr
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dört işlemi bilecek kadar tahsil verecek mekâtib-i iptidâiyenin teşkili maârifi 
yayma siyasetine uygundur” (Kodaman, 1991: 68) cümlelerinden de anlaşı-
lacağı gibi temel Türkçe diyebileceğimiz bir uygulamaya ihtiyaç duyulduğu 
ve bu ihtiyacın giderilmesi için merkezî hükümet tarafından politika üretilip 
uygulamaya geçildiği, bu uygulama için Türkçe programının yapıldığı bilin-
mektedir. Kısmen, devletin imkânları ölçüsünde hayata geçirilen yeni eği-
tim politikası doğrultusunda İstanbul Sultanisi’nde okutulan Türkçeyle ilgili 
dersler şunlardır: “Kıraat ve Yazı”, “Kıraat ve İmlâ”, “Muhtasar Sarf-ı Türkî 
(Türkçe Grameri)”, “Sarf-ı Osmanî (Osmanlı Grameri)”, “Kıraat-ı Türkiye 
Ezber ve İmlâ”, “Nahv-ı Osmanî (Cümle Kuruluşu)”, “İmlâ, Kıraat ve Ezber” 
(Kodaman, 1991: 142). Derslerden anlaşıldığı üzere öğretilen konular için-
de okuma, yazma ve gramer bilgilerinin verildiği görülmektedir. Müstakil bir 
sesletim/telaffuz/diksiyon/güzel konuşma gibi bir ders olmamasına rağmen 
dersin muhteva itibarıyla fasih Türkçe/edebî Türkçenin konuşulmasının sağ-
lanmaya çalışıldığını biliyoruz. 

1924 yılında Tevhid-i Tedrisat Kanunu’nun yürürlüğe girmesiyle Os-
manlı döneminde farklı uygulamalara sahne olan öğretim, standartlaşmıştır. 
Standartlaşan programların içinde Türkçe ve edebiyat programları da bulun-
maktadır. Cumhuriyet’in ilk yılarından itibaren Türkçe-Türk dili ve edebiyatı 
derslerinde, Türkçe konuşma eğitimiyle ilgili; duygu ve düşüncelerini karşı-
sındakilere doğru ve güzel biçimde sözle anlatmak, topluluk karşısında etkili 
konuşma becerisi kazanmak, konuşmada içeriğe uygun seslendirme yapmak, 
kelimeleri tam ve doğru şekilde seslendirmek (boğumlama), yerel ağız özel-
liklerini bırakarak standart Türkçeye uygun konuşmak, konuşma becerisini 
geliştirmek gibi konuların amaçlandığı bilinmektedir. Dört temel davranıştan 
biri olan konuşma becerisi, ilk, orta ve yüksekokullar seviyesinde farklı ders 
adlarıyla kazandırılmaya çalışılmaktadır. Zira hem İmparatorluk Dönemi’nde1 
hem de Cumhuriyet Dönemi’nde yazı dili ile konuşma dili arasındaki farklılık 
ortadan kaldırılmamıştır. Bu sebeple dil eğitimi/öğretimiyle ilgili çalışmalar 
söz konusu farklılığı ortadan kaldırmak için yapılmaktadır. 

Ana dili Türkçe olanlara Türkçenin öğretilmesi ve dolayısıyla Türkçe-
nin doğru telaffuz edilmesiyle ilgili politikalar üretilip uygulanırken Türk-
çenin yabancılara öğretilmesi için de çalışmalar yapılmaktadır. Kâşgarlı 
Mahmud’un Divânü Lugâti’t-türk adlı eserinden günümüze gelinceye kadar 
Türkçe’nin öğretilmesi ve bu çerçevede şüphesiz Türkçenin telaffuzuyla ilgili 
birçok çalışma yapılmıştır (Şen, 2019: 3-8; Onan, 2017: 43-79). Türkiye’de, 
ana dili Türkçe olanlara yönelik yapılan çalışmalar, yabancı dil olarak Türkçe-
yi öğrenenlere yönelik olarak da hayata geçirilmeye çalışılmıştır. 
1 İmparatorluk dönemiyle ilgili konuşma dili/telaffuz hakkında; "Kartallıoğlu, Yavuz 

(2017): Osmanlı Konuşma Dili, Ankara: Kesit Yayınları" adlı çalışmaya bakılmalı.



59İsmet ÇETİN

Ana dili farklı olan kitle, ana dili dışındaki dil/dillerin kurallarını sonra-
dan öğrendikleri veya öğrenmeye çalıştıkları için farklı kültür alanında bulun-
manın dezavantajıyla zorlanmakta ve hatta zaman zaman öğrenmekte başarı-
sız olmaktadır. Ana dili Türkçe olmayanların Türkçe karşısındaki tavırları için 
de bu söylenebilir.

Türkçe dil bilgisinin dilin kuralları çerçevesinde formüle edilmiş bilgi-
lerle öğretimi öğrenilmesi kolaylaştırmıştır. Ancak bir dili konuşmada, telaf-
fuzda aynı kurallar geçerli olmaz. Ses ile ses işaretlerinin farklılığı gibi, dil 
bilgisi kurallarını öğrenmek/öğretmek ile o dilin seslendirilmesini öğrenmek/
öğretmek farklıdır.

Ana dili Türkçe olmayanların Türkçeyi telaffuz etmelerindeki problem, 
dili kullananın anlama ve anlatma becerisini doğrudan etkilemektedir. Bir-
çok ülkede Yunus Emre Enstitüsü, Maarif Vakfı, Türkiye Cumhuriyeti’nin 
yurt dışında açtığı eğitim kurumları, özel kurslar ana dili Türkçe olmayanlara 
Türkçeyi öğretirken, Türkçenin seslendirilmesini de öğretmeye gayret ederler. 
Ancak başta Ana dili Türkçe olmayanlar ile Türkçenin başka lehçelerini konu-
şanlar, Türkiye Türkçesindeki bazı sesleri çıkarmakta güçlük çekmektedirler. 
Zira her dil, “kendi kurallarına, yapısına uygun en pratik, en kolay söyleyiş-
lere” yönelmekte (İlhan, 2001) ve dolayısıyla o dili kullananlar Türkçeyi de 
kendi kalıplaşmış düzeydeki ifade yapılarına  uygun olarak telaffuz etmekte-
dir.

Ana dili Türkçe olmayanların (Türk lehçeleri dâhil) Türkçe öğrenirken 
karşılaştıkları problemlerin başında okuma ve telaffuz problemleri gelmekte-
dir. Türkçe öğrenenler, ister okumada ister konuşmada olsun, gördükleri ses 
işaretlerini ve duydukları sesleri kendi ses sistemlerine uygun olarak seslen-
dirmektedir. Bu durum hem anlatmayı hem de anlamayı zorlaştırmaktadır.

Bağdat Üniversitesi’nde yapılan bir çalışmada Türkçe/Türkiye Türkçesi 
öğrenen öğrencilerin karşılaştıkları telaffuz problemlerinden bazı örnekler şu 
şekilde sıralanabilir:

a. Kelimelerin ilk hecelerindeki kalın seslileri telaffuzda güçlük 
çekmekteler ve ilk hecedeki kalın seslileri genellikle incelterek telaffuz 
etmekteler: akraba-ekraba, cuma-cüm’e, davet-devet, grup-grüp, kahve-
kehve, kıyas-kiyas, telefon-telefön, tıpkı-tipki, vadi-vedi, vak’a-vek’a, vatan-
veten…

b. Ön dil seslileri ya da ön seslilerde (e, i, ö, ü) telaffuz problemi ya-
şanmaktadır: bölge- bolge, edebiyat-edabıyat, ifade-ıfada, kaset-kasat, re-
sim-rasım, şair-şaır, şekil-şekıl, tehlike-tahlike, tekerrür-tekerrur, teklif-taklif, 
zeki-zaki, zeytin-zeytın/zeytun…
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c. Düz seslilerin telaffuzunda zorlanmasalar da kelimelerin telaffuzu 
farklılık göstermektedir: taraf-teref, târif-teerif, sultan-sültan…

d. Ana dili Arapça olan öğrenciler “o, ö, u, ü” seslerini ayırmakta 
zorlanmaktadırlar: görüş-goruş, dünya-dunya, grup-grop, dolap-dulap, 
balkon-balkun, sohbet-söhbet, sur-sor, sokak-sukak, randevu-randevü, ruh-
roh, rüzgâr-ruzgar, özür-ozür, otomobil-otomubil, müşteri-möşteri, nurlu-
norlu, mehzun-mehzün, meşgul-meşğül, modern-möderin, muayene-moayene, 
muhabbet-mohabbet, muhasara-mohasara, muhayyile-mohayyile, musallat-
müsallat…

e. Dar ve geniş seslerin telaffuzunda zorlanıldığı tespit edilmiştir: gol-
gul, oda-ode, beyaz-bayaz, sebil-sabil, selam-salam, sahil-sehil, sahip-sehip, 
doktor-duktor, çorba-çurba…

Ana dili Arapça olan öğrencilerde tespit edilen telaffuz kusurlarıyla ilgili 
değerlendirme yapıldığında; öğrencilerin başta “a” harfinde İngilizce telaf-
fuzu dikkate alarak seslendirdikleri görülmüştür. Bunda Türkçenin ‘yabancı 
dil’ olarak öğrenilmesi ve İngilizcenin Türkçeden önce öğrenilmiş/öğretil-
miş olmasından kaynaklandığı söylenebilir (Abdullah, 2018). Bunun dışında 
Arapçada bulunup Türkçede bulunmayan “غ ,ع ,ظ ,ط ,ض ,ص ,ذ ,خ ,ح , ث ,ء ,و, 
 ”veya Türkçede bulunup Arapçada bulunmayan “ç, g, ğ, j, p, v, ı, o, ö, ü ”ق
seslerinin telaffuzunda zorluk çekilmektedir. Hem Türkçede hem Arapçada 
bulunan “(n) ن ,(m) م ,(l) ل ,(k) ګ (f) ف, (ş) ش, (s) س, (z) ز, (r) ر, (d) د, (c) ج, (t) 
 ,sesleri en kolay sesler arasında yer almaktadır (Aydın ”ه (h) ى (y) ,ب (b) , ت
2010).

Ana dili Türk lehçesi olan ve Türkiye Türkçesi öğrenen öğrencilerden ya-
pılan tespitlerde, öğrencilerin bazı sesleri telaffuz edemedikleri görülmüştür2. 
Slavik dillerin genel karakteristiği olarak “ü, ö” seslerinin bulunmayışı Türkçe 
öğrenmek isteyen ana dili Türk lehçesi öğrencilerin “ü” ve “ö” seslerini çı-
karmada sesletim problemleri yaşamasına sebep olmaktadır. “ü” sesi “u”; “ö” 
sesi ise “o” biçiminde telaffuz edilmektedir. İkinci dili Rusça ve İngilizce olan 
öğrencilerde görülen problem ikinci dili Almanca olanlarda görülmemektedir.

Diğer bir ses ince “l” ile ortaya çıkmaktadır. Hâlâ ve hâlen gibi kelimele-
rin telaffuzunda ince l’nin tam olarak telaffuzu mümkün olmamaktadır. Öyle 
ki “ü, ö” ile yaşanan problem zamanla çözülmesine rağmen bu ses ile ilgili 
problem devam edegelmektedir.

2 Bu bilgiler; Polonya, Poznan Adam Mickiewicz Üniversitesi'ndeki gözlemlerimiz ve Doç. 
Dr. Cem Erdem’in tespitleriyle oluşturulmuştur.
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Uzun ünlüler yabancılara Türkçe öğretiminde temel ama göz ardı edi-
len problemlerden biridir. Leh öğrenciler, hangi ünlülerin ne zaman ve hangi 
hâllerde uzun telaffuz edilmesi gerektiğini kavramakta zorluk çekmektedirler. 
Bunun ders programında yer almaması ve ders materyali ile desteklenerek 
anlatılmaması gibi sebepleri vardır. “Zaman kalmadı.” ile “Zamanı kalmadı.” 
arasındaki fark çoğu zaman atlanmaktadır. 

Ayrıca “r” sesinin Türk lehçelerinde güçlü bir ses olmaması sebebiyle 
eklerde bulunan “r” sesleri yumuşatılarak belli belirsiz şekilde telaffuz edil-
mektedir. Türk lehçesi konuşan öğrenciler Türkçe öğrenimi sırasında gül-gul, 
büyük-buyuk, ördek-ordek, öteki-oteki, hâlen- halaen, hâlâ-hala, her hâlükâr-
da-her halukarda, kâmil-kamil, kalemler-kalemle biçiminde telaffuz etmekte-
dirler.

Alfabe farklılığından kaynaklanan telaffuz sorunlarından biri de Belarus-
lu öğrencilerde tespit edilmiştir. Türk alfabesinde bulunan seslerin bazıları Ki-
ril alfabesinde, Kiril alfabesinde bulunan seslerin bazıları da Türk alfabesinde 
bulunmamaktadır. Örneğin Türkçede bulunan “c, ğ, ö, ü” harfleri somut bir 
hâlde Kiril alfabesinde bulunmamaktadır. Kiril alfabesinde bulunan “Ë (yö), 
Ц ц (ts), Щ щ (şç), Ъ (sertleştirme işaretleri), ъ (yumuşatma işareti), Ю ю 
(yu), Я я (ya)” harfleri de Türk alfabesinde yoktur. Bu farklılıklar okuma ve 
yazma becerisinde öğrencilerin zorlanmasına yol açmaktadır. Alfabelerdeki 
farklılıklar kadar benzerlikler de çeşitli sorunlara yol açmaktadır. Sembolik 
olarak birbirlerinin aynı olan harflerin farklı ses denkliklerine sahip olması 
öğrencilerin öğrenme sürecini geciktirmektedir. Türkçedeki “b” sesi Rusça 
“v” sesini, “p” sesi “r” sesini, “c” sesi “s” sesini, “y” sesi ise “u” sesini karşı-
lamaktadır. Türkçe öğreniminin başlangıcında yazılışta ve okunuşta kelimeler 
şu şekilde telaffuz edilmektedir: cam-sam, burak-vurak, pembe-rembe, yak-
mak-uakmak. Yine aynı grup öğrencilerin Türkçedeki “e” sesini “ye” olarak 
okudukları, bunun yanı sıra telaffuz açısından “ı” sesinde zorlandıkları, han-
çerelerindeki farklılıklar yüzünden “ı” sesini “i” olarak çıkardıkları tespit edil-
miştir (Yağcı, 2017).

Gazi Üniversitesi TÖMER’de Türkiye Türkçesi öğrenen İranlı öğrencile-
rin “ö, ü, v” seslerinin telaffuzunda zorlandıkları görülmüştür3. Öğrenciler ana 
dilleri olan Farsçanın sesletim özelliğinden kaynaklanan davranış ile “v” se-
sini genellikle “w” biçiminde telaffuz etmektedirler. Mesela “tavuk” ve “ver-
mek” kelimeleri arasındaki “v” sesinin farklı değişkeleri arasındaki ses bilgi-
sel farkındalığa sahip değildirler. Genellikle her kelimeyi; vermek-wermek ve 

3 Gazi Üniversitesi TÖMER'de yapılan tespitlerde Prof. Dr. Mustafa Kurt ve Arş Gör. Dr. 
Eda Nur Karakaş Aktan katkı sağlamışlardır. Kendilerine teşekkür ediyorum.
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tavuk-tawuk örneklerinde olduğu gibi ya “v” sesine yakın ya da İngilizcedeki 
“w”ya yakın sesletme eğilimi göstermektedirler.

Gazi Üniversitesi TÖMER’de Türkçe öğrenen Koreli öğrencilerin “z, l, 
ö, ü” seslerini telaffuzda zorlandıkları -“zor” yerine “cor” örneğinde olduğu 
gibi- “z” sesi yerine genellikle “c” sesini; “l” sesi yerine “r” sesini kullandık-
ları, Uzak Doğulu (Japon, Koreli, Çinli, Tayvanlı) olanların ise genellikle “k” 
sesi yerine “k” ve “g” sesi arasında bir sesletim yaptıkları tespit edilmiştir.

Ana dili İtalyanca olan öğrenciler “ğ, h, ı, ö, ü” seslerinin telaffuzunda 
zorlanmaktalar. Saat-zaat örneğinde olduğu gibi “s” yerine “z” sesini kullan-
maktalar. Bunun sebebi de kendi dillerindeki ses-harf eşleşmesidir.

Telaffuzla ilgili benzer problemler Türkçenin farklı lehçelerini konuşan 
gruplar için de geçerlidir. Azerbaycanlı öğrenciler “ı, i, o, ö, u, ü” seslerinde 
sıkıntı yaşamaktadırlar. Biteviye-böteviye, mevsim-mövsüm, fasıl-fesil, gü-
zel-gözel, şehir-şeher örneklerinde görüldüğü gibi Türkiye Türkçesi ile Azer-
baycan Türkçesi arasındaki fonetik yapıdan kaynaklanan telaffuz farklılığı 
bulunmaktadır.

Kazak öğrenciler ile yapılan çalışmalarda öğrencilerin; “ğ, ı, h, ü, v, e, c, 
i, t” seslerinin telaffuzunda zorlandıkları görülmüştür. Kazak lehçesinin özel-
liği ile telaffuz alışkanlığından kaynaklanan problem, Türkiye Türkçesinin 
Kazak Türkçesi gibi telaffuz edilmesini sağlamaktadır. Taş-tas, beş-bes, kar-
şı-qarsı, kuş-qus, gümüş-kümis, kişi-kisi, kaş-qas, kış-qıs örneklerinde olduğu 
gibi Türkiye Türkçesindeki “ş”ler Kazak Türkçesinde “s”dir. Türkiye Türk-
çesindeki “ç”ler Kazak Türkçesinde “ş”olarak telaffuz edilmektedir: üç-üş, 
ağaç-ağaş, için-üşin, güç-küş (kuvvet). Türkiye Türkçesinde kelime başında 
bulunan “y’’ler Kazak Türkçesinde genel olarak “j” ve “c” olarak yazılıp telaf-
fuz edilmektedir: yer-jer/ce, yıl-jıl/cıl, yol-jol/col. Türkiye Türkçesinde keli-
me başında bulunan ince “g”ler Kazak Türkçesinde ince “k”dir: göz-köz, güz-
küz, göl-köl, geyik-kiyik. Türkiye Türkçesinde kelime başında bulunan “d”ler 
Kazak Türkçesinde “t”dir: dil-til, dört-tört, diş-tis, diri-tiri. Türkiye Türkçe-
sinde sonunda “n” bulunan kelimelerin başındaki “b”ler Kazak Türkçesinde 
“m”dir: ben-men, bin-mın, burun-murun, boyun-moyın. Türkiye Türkçesin-
de “v” sesi ile başlayan kelimeler Kazak Türkçesinde “b” ile başlar: var-bar, 
varlık-barlıq. Türkiye Türkçesindeki kalın ünlülü ve tek heceli kelimelerin 
sonundaki “ğ(ı)”lar, Kazak Türkçesinde “w”dir: dağ-taw, sağ-saw, tuğ-tuw. 
Türkiye Türkçesinde kelime içinde bulunan “ğ(ı)”ların büyük bir kısmı Kazak 
Türkçesinde “w”dir: ağır-awır, ağız-awız, bağır-bawır. Türkiye Türkçesinde 
ilk hecesinde “o” veya “ö” bulunan bir kısım kelimeler, Kazak Türkçesinde 
“u” veya “ü”lüdür: doğ-tuw, boğ-buw, boz-buz, soğuk-suwıq, oğul-ul. Arap-
ça ve Farsçadan alınan kelimelerdeki “f”ler Türkiye Türkçesinde muhafaza 
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edilmiş, Kazak Türkçesinde ise “p” olmuştur: fikir-pikir, defter-däpter, fil-pil, 
fayda-payda Arapçadan alınan (ع) sesi Türkiye Türkçesinde düşmüş, Kazak 
Türkçesinde “ğ” olmuş: ‘ilim-ilim-ğılım, ‘âlim-âlim-ğalım, sa’at-saat-sağat. 
Arapçadan alınan bazı kelimelerin başında yer alan “va”, “ve” sesleri/heceleri 
Türkiye Türkçesinde korunmuş, Kazak Türkçesinde ise “o” veya “ö” olmuş-
tur: vatan-otan, vefa-opa, vefat-opat (Tamir, 2003).

Yabancı dil olarak Türkçenin öğretilmesi/öğrenilmesinde dillerin kendine 
özgü sesletim sistemleri, kullanılan alfabeler gibi unsurların yanında önemli 
bir nokta da hedef kitlenin kendi ana dilleri dışında başka bir dili öğrenmele-
ridir. Açık (2008), Türkçe öğretiminde problemin sadece telaffuzdan kaynak-
lanmadığını, kelime hazinesinin azlığından kaynaklandığını, bu azlığın telaf-
fuzu zorlaştırdığını; Türkiye Türkçesi öğrenmeye çalışan grupların Türkiye 
Türkçesinden önce ana dilleri dışında Arapça, Rusça, İngilizce gibi dilleri 
öğrendiğini ifade etmektedir.

Burada verilen örnekler son yıllarda üniversiteler başta olmak üzere yurt 
içi ve yurt dışında Türkiye Türkçesi öğreten kurum ve kuruluşların çatısı al-
tında öğrenimini sürdüren ana dili Türkçe ve Türkiye Türkçesi olmayan grup-
lardan alınmıştır.

Bütün bu çalışma ve tespitlerin sonunda telaffuz ve telaffuzda zorlanılan 
sesler ile bu seslerin Türkiye Türkçesi ve Türk lehçeleri dışında ana dillere 
göre dağılımı şu şekilde genelleştirilerek tablolaştırılabilir (Şengül, 2014): 

Uyruk Sıkıntı Yaşadıkları Sesliler Sıkıntı Yaşadıkları Sessizler
Arap â, ı, i, o, ö, u, ü c, ğ, h, y
Azeri ı, i, o, ö, u, ü -
Afgan o, ö, u, ü ş, ç, g 
Fars ı, i, o, ö, u, ü ğ, h 
Somalili ö, ü c, ç, ğ, l
Endonezyalı ö, ü -
Nijeryalı ı, ö ğ
Mozambikli ı, ö, ü -

Türkiye Türkçesinin hem ana dili Türkçe olmayanlara hem de Türkiye 
Türkçesi haricindeki lehçelerden olanlara, doğru telaffuzunun sağlanması on-
ların Türkçeyi daha kolay, daha doğru şekilde anlamasını ve öğrenmesini sağ-
layacaktır. Doğru şekilde öğrenip anlayan öğrenciler düşüncelerini daha doğ-
ru anlatacaktır. Bu sebeple bu konu ile ilgili nitelikli çalışmalara ihtiyaç vardır.

Öneriler 
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1. Alfabedeki seslerin öğretimi yalın sesler olarak değil, kelime içinde 
kazandığı ses özelliğiyle öğretilmelidir. “Lâle”deki “l” sesi; al, la, el, le, il, li, 
ol, lo, öl, lö, ul, lu, ül, lü biçiminde heceler hâlinde öğretilmelidir.

2. Yabancı öğrencilere seslerin çıkış şekli, ağzın, dilin ve gırtlağın aldığı 
durum, gösterip yaptırma tekniği yardımıyla anatomik yapı öğretilmelidir.

3. Sesler ve onların seslendirilişi üzerine uzmanlaşmış, akademisyenlerin 
yetiştirilmesi sağlanmalıdır.

4. Üniversitelerin Türk Dili ve Edebiyatı, Türk Dili ve Edebiyatı Eğiti-
mi, Türkçe, Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümleri/Anabilim Dal-
larında güzel konuşma/diksiyon/iyi ve doğru konuşma gibi adlarla konulan 
derslerin yeniden ihdası, okutulmakta ise kur tanımlarının gözden geçirilmesi 
sağlanmalıdır.

5. Üniversitelerde okutulan Türk dili ders içerikleri yeniden düzenlenme-
lidir.

6. Yabancılara Türkçe öğretiminde radyo, televizyon, ses bantları, karao-
ke gibi görsel-işitsel materyaller kullanılmalıdır.

7. Türkçe öğretim merkezlerinde ses, seslendirme, konuşma, dinleme ak-
tivitelerine yardımcı olabilecek, ses analizi yapılacak laboratuvarlar kurulma-
lıdır.

8. Hedef kitlenin “kulak dil alışkanlığını” geliştirecek çalışmalar yapıl-
malıdır.

9. Hedef kitlenin yaş ve öğrenim seviyesi ile meslekleri dikkate alınmak 
suretiyle çalışma materyalleri hazırlanmalı, üniversitelerde, her bilim dalında 
“mesleki Türkçe” dersi konulmalı ve bunun içinde, sözlü anlatım/telaffuz ko-
nusuna önem verilmelidir. 

10. Hedef kitlenin yaş gruplarına göre kelime hazinesini zenginleştirecek 
okuma ve ses/dinleme materyalleri hazırlanmalıdır. 



65İsmet ÇETİN

Kaynaklar
Abdullah, İ. O. (2018), “Bağdat Üniversitesi Diller Fakültesi Türk Dilli Bö-

lümünde Eğitim Gören Öğrencilerin Karşılaştığı Zorlukların Biri ‘Sesli 
Harflerin Telaffuzu’ ”, https://www.researchgate.net/profile/Ibtisam_Ora-
ibi/publication/327861327_Bagdat_Universitesi_Diller_Fakultesi_Turk_
Dilli_Bolumunde_Egitim_Goren_Ogrencilerin_Karsilastigi_Zorlukla-
rin_Biri_’’Sesli_Harflerin_Telaffuzu’’/links/5baa01bda6fdccd3cb70e6e6/
Bagdat-Ueniversitesi-Diller-Fakueltesi-Tuerk-Dilli-Boeluemuende-Egit-
im-Goeren-Oegrencilerin-Karsilastigi-Zorluklarin-Biri-Sesli-Harflerin-Tel-
affuzu.pdf

Açık, F. (2008), “Türkiye’de Yabancılara Türkçe Öğretilirken Karşılaşılan So-
runlar ve Çözüm Önerileri”, I. Uluslararası Türkçe Eğitimi ve Öğretimi 
Sempozyumu (27-28 Mart 2008, Gazi Mağusa, K.K.T.C.) Bildiri Metni, 
http://turkoloji.cu.edu.tr/pdf7fatma_acik_yabancila ra_turkce_ogretimi.pdf

Aydın, T. (2010), “Arapça ve Türkçe’de Sesler-Karşıtsal Çözümleme”, Ekev 
Akademi Dergisi, 14, 44, (Yaz), 321-334.

Güzel, A. (Ed.) (2017), Türkçenin Eğitim-Öğretim Tarihi Araştırmaları, Ankara: 
Akçağ Yayınevi.

İlhan, N. (2001), “Türk Dilinin Sesleri ve Alfabe Sorunu”, Türk Kültürü, 39, 
454, 72-76.

Kartallıoğlu, Y. (2017), Osmanlı Konuşma Dili, Ankara: Kesit Yayınları.
Kodaman, Y. (1991), : Abdülhamid Devri Eğitim Sistemi, Ankara: TTK Yayını.
Şen, Ü. (2019), Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi,(ed.: Ü. Şen), Ankara: Pe-

gem Akademi Yayınları.
Şengül, K. (2014), “Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretiminde Alfabe Sorunu”, 

Teke, 3/1, 325-339,
Tamir, F. (2013), “Türkiye Türkçesi Açısından Kazak Türkçesine Bir Bakış”, 

Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Dergisi, 13, 321-331.
Yağcı, G. (2009), “Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretiminde Karşılaşılan So-

runlar Ve Çözüm Önerileri: Belarus Örneği”, Belleten Türk Dili Araştırma-
ları Yıllığı, Yıl: 2017, Cilt: 65, Sayı/1, 191-199.

Zorbaz, K. Z. (2013), “Yabancılara Türkçe Öğretiminin Tarihi Seyri”, Yabancıla-
ra Türkçe Öğretimi El Kitabı, Ankara: Grafiker Yayınları, 172-181.

http://turkoloji.cu.edu.tr/pdf7fatma_acik_yabancilara_turkce_ogretimi.pdf




TÜRKÇEDE TEK SESLEMLİ SÖZCÜKLERDEKİ 
SESLERİN SÜRE ÖZELLİKLERİ

Gönül ERDEM NAS*

Giriş

Konuşma dilinde, parçalı sesbirimler dışında kalan ve yazı dilinde parçalı 
birimler gibi abece düzeniyle gösterilemeyen, sadece bazı noktalama işaretle-
ri, yazım farklılıklarıyla (italik, koyu) ifade edilebilen parçalarüstü (dışı) ses 
özellikleri bulunmaktadır. Bu ses özellikleri konuşma dilinde ayırıcı özellikler 
taşır. İçerisinde vurgu, ton, ezgi, durak, kavşak, süre-uzunluk gibi parçalı ses-
birimlerle ifade edilemeyen öğeler bulunur. Konuşma sırasında parçalarüstü 
öğeler tıpkı parçalı öğeler gibi anlamı etkiler. Bu öğelerin ayrımı daha çok işit-
sel ses bilgisiyle ulaşılsa da günümüz teknolojisi ile birlikte gelişen ses analiz 
programları ile elde edilen spektrogramlar ile ölçebilmekte ve bazı sonuçlara 
ulaşabilmekteyiz. 

Türkçede sesler, ötümlü ve ötümsüz olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. Bu 
ayrım seslerin çıkışı esnasında soluk baskısıyla ses tellerinin titreyip titreme-
mesiyle ilgilidir. Daha sonra bu sesler boğumlanma noktalarına göre daha 
özelleştirilmiş başlıklarda değerlendirilir (diş-dudak, dudak, damak, geniz 
vb.).  Kullanılan tüm ünlüler ötümlü olduğundan ötümsüzlük ünsüzler için 
ayırt edici olmaktadır. Buna göre ünsüzler şu biçimde sınıflandırılır; 

- Ötümlü ünsüzler : b, c, d, g, j, l, m, n, r, v, y, z

- Ötümsüz ünsüzler : ç, f, h, k, p, s, ş, t

Seslerin çıkışları, çıkarken boğumlandıkları noktalarla birlikte çıkış sü-
releri de parçalarüstü ses özelliklerinin birbiri içindeki ahengi için önemlidir. 
Sesleri oluşturan noktaların belirlenmesi formant adı verilen değerlerle müm-
kündür. Formant verilerine göre sesin değerinden hareketle nerede boğumlan-
dığı bulunmaktadır. Sesin fiziki boyutu olan süre ise milisaniye değeriyle ses 

* Dr. Öğr. Üy.; Bartın Üniversitesi Dilbilim Bölümü; gerdem@bartin.edu.tr
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analiz programları aracılığıyla tespit edilmektedir. Çalışmanın konusunu da 
seslerin süreleri oluşturmaktadır.

Süre

Konuşma dilinde seslerin söylenişi sırasında çıkıştan bitişe kadarki zama-
nıdır. Türkçede süre ile ilgili çalışmalar genellikle ötümlü olmalarından hare-
ketle ünlüler üzerinde yoğunlaşmaktadır. Türkçede ünlü uyumu için bulunan 
kurallar gibi ünsüz uyumundaki kurallar da göz önünde bulundurulduğunda 
seslerin sürelerinin değişiklik göstermesi olağandır. Tekil olarak seslendirildi-
ğinde elde edilen veri ile seslem içinde, tümce içinde seslerin geçirdikleri süre 
farklı olmaktadır. Seslerin tek başına verdiği süreler, sesin bir bağlam ve çevre 
seslerle oluşturduğu bütünlere göre daha az önem taşır.

Seslerin sürelerinin değişkenliği diğer parçalarüstü ses özellikleriyle doğ-
rudan ilgilidir. Söyleyişte sesin uzun sürede sesletimi ile oluşan uzunluk da 
parçalarüstü ses özelliği olarak süre içerisinde değerlendirilir. Uzunluk, fone-
tikte ses veya sözcenin fiziksel süresini göstermek için kullanılan, fonolojide 
ise seslerin ve seslemlerin nispî sürelerini göstermek için kullanılan niceliksel 
bir terimdir. Bazen bu terim süre olarak bilinen fonetik boyuta gönderimde 
bulunmak için kullanılabilir. Fonolojik olarak ünlü ve ünsüzler için uzun ve 
kısa ayrımı yapılır. Dillerin genellikle bir fonolojik uzunluk seviyesi bulunur, 
ama birden fazla seviye de görülür. Uzun ünlüler Arapça ve Fincede görülür-
ken uzun ünsüzler (çift ünsüzler) ise İtalyanca ve Luganda’da bulunur. Bunun 
yanısıra daha fazla uzun ünlü süresi de bulunur (Crystal, 2008: 273). 

Her dilin seslem içindeki ses süreleri farklılık gösterir. İngilizcede birden 
fazla ünsüzün bir arada seslendirilme süresi ile birden fazla ünlünün oluştur-
duğu seslem yapılarının verdiği süre değerleri farklıdır. Türkçede ise bu tür 
seslem yapılarının olmayışı seslerin bir bağıl çerçevesinde süre ölçümlerini 
daha açık bir biçimde vermeyi mümkün kılar. 

Süre; ritm, ses oluşum şekli (formant değeri) ve kavşağı da kapsamakta-
dır. Vurgu oluşumunda da vurgulanan seslemin daha uzun sürede sesletildiği 
bir gerçektir. Sürede sessizlik de oldukça önemlidir. Böylelikle tümce içinde 
kavşak ve durakların sınırlarının belirlenmesi de sağlanmaktadır. Sürenin öl-
çümü ses başlama zamanı (voice-onset time) ile yapılmaktadır. Fonetikte ses 
oluşumu esnasında soluk yolundaki kapantının açılıp kapanması sürecindeki 
titreşimini ölçmede ses başlama zamanı (vot) verileri kullanılır. Ses başla-
ma zamanı sesin çıkışındaki şekline göre değişir. Bir sesin ötümlü, ötümsüz, 
patlamalı, genizsil, sürtünücü gibi özellikleri soluk çıkışının kapantı süresini 
uzatıp kısaltabilir. Ses başlama zamanının ölçü birimi milisaniyedir. Çalışma-
da da ölçümler milisaniye (ms) olarak belirtilmiştir.
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Türkçede asıl uzun ünlülü yapıların etkisini günümüzde kaybedişi sebe-
biyle ünlülerin uzaması bazı çevre seslerin etkisiyle oluşmaktadır. Ünlülerin 
uzun süreli sesletimi konuşma dilinde anlam ayırıcı özellik taşır.

• ˂ğ˃ son seste bulunuyorsa öndeki ünlüyü uzatır (çığ, dağ vb.).

• ˂ğ˃’nin önünde bir ünlü ardında bir ünsüz varsa ünlü uzun okunur 
(kağnı, vb.).

• ˂ğ˃ aynı nitelikteki iki ünlü arasındaysa ünlüler birbirine ulanarak 
uzarlar (düğün vb.).

• ˂-hane˃  ile oluşturulmuş sözcüklerde ˂h˃’nin yitimiyle ünlüler ulanır 
ve uzarlar (postahane vb.).

• İç seste bulunan ˂h˃ kimi zaman söyleyişte kaybolur ve yanındaki ün-
lülerin uzamasına neden olur (daha neler vb.).

• Alıntı sözcüklerde iç seste bulunan çift ünlüler ulanarak uzun okunurlar 
(saat vb.).

Türkçenin ses yapısı gereği uzun ünlülerin bulunmayışı bazı alıntı söz-
cüklerdeki uzun ünlülerin kısa okunmasına neden olmaktadır (Ergenç, 1989: 
35). 

Araştırmanın Amacı ve Yöntemi

Çalışmada amaç, Türkçede en çok kullanılan seslem yapılarından biri 
olan ünsüz-ünlü-ünsüz (ZÜZ) yapısı üzerinden oluşturulan anlamlı sözcük-
lerdeki ses dizgesinin süresini tespit etmektir. Evreni oldukça geniş olan bu 
çalışmanın örneklemini /k/ ve /g/ sesleriyle başlayan ötümlülük-ötümsüzlük 
prensibinden hareketle belirlenmiş yetmiş yedi sözcüğün laboratuvar ortamın-
da alınan ses kayıtları oluşturmaktadır. 

Metin üzerinden tümce seslendirmesine dayalı, tümcedeki ses sürelerinin 
incelendiği benzer bir çalışma bulunmaktadır. Bu çalışmada iki erkek konu-
şurdan alınan metne dayalı alınan ses kayıtları o dönem ses yazılım program-
larından biri olan Wavesurfer’da incelenmiş ve tümce içindeki süre değerleri 
verilmiştir (Şayli ve Arslan, 2003: 15-26). Yine belli ölçütlerle belirlenmiş 
tek, iki ve üç seslemli yüz on bir sözcüğün altı kişi tarafından seslendirilerek 
seslerin sözcük içindeki sürelerinin tespiti amaçlayan ve bir önceki çalışma-
nın gözden geçirilmiş şekli olan Türkçedeki seslerin süre özellikleri de bu 
çalışmaya kaynaklık eden diğer bir çalışmadır. Bu çalışma önceki ses süre 
çalışmasının yeniden ve daha kapsamlı şekilde ele alınmasıyla oluşmuştur. 
Çalışmadaki yöntem tümce içi ses süreleri yerine sözcük düzeyindeki ses sü-
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relerini belirlemektir. Bu sebeple anlamlı-anlamsız bir sözcük listesiyle çevre 
bağıl ses sürelerinin hesaplanması amaçlanmıştır (Arısoy vd., 2004: 3-11).

Bu çalışmada ise bahsi geçen diğer çalışmalara ek tek seslemli anlamlı 
sözcüklerin kadın-erkek seslendirimiyle ses-süre tespiti yapılmıştır. Ötümlü 
bir ünsüzle başlayan sözcükte çevre seslerin süreleri anlamlı bir değişiklikle 
oluşmakta mıdır? Aynı biçimde ötümsüz bir ünsüzle başlayan sözcükte çevre 
seslerin süreleri nasıl bir yapı göstermektedir? Seslerin süreleri birlikte kulla-
nıldıkları diğer seslerle ne gibi bir değişiklik oluşturmaktadır? Sesletim süre-
lerinde cinsiyet farklılığı ayırıcı bir unsur mudur? Bu gibi sorular çalışmada 
cevap aranan sorulardır. Bu sebeple ses laboratuvarında metronom ile aynı 
hızda seslendirilen yetmiş yedi sözcük incelenmiştir. Alınan bu ses kayıtların 
süreleri (VOT), PRAAT ses analiz programında milisaniye olarak hesaplan-
mıştır. Çıkan sonuçlar şu şekildedir:

SÖZCÜKLER
ERKEK KADIN

SÖZCÜKLER
ERKEK KADIN

ms ms ms ms

gaf 
g: 20 g: 24

kıl 
k: 67 k: 50

a: 127 a: 115 ı: 102 ı: 101
f: 181 f: 150 l: 80 l: 90

gam
g: 31 g: 29

kın 
k: 68 k: 53

a: 126 a: 133 ı: 90 ı: 102
m: 75 m: 53 n: 126 n: 90

gar
g: 32 g: 26

kır 
k: 67 k: 58

a: 150 a: 170 ı: 107 ı: 120
r: 122 r: 93 r: 164 r: 150

gel 
g: 30 g: 27

kış 
k: 75 k: 45

e: 150 e: 137 ı: 94 ı: 80
l: 36 l: 43 ş: 230 ş: 240

gem
g: 34 g: 27

kıt 
k: 57 k: 42

e: 125 e: 157 ı: 100 ı: 96
m: 75 m: 73 t: 167 t: 157

ger 
g: 33 g: 35

kıy 
k: 67 k: 60

e: 155 e: 180 ı: 78 ı: 80
r: 121 r: 118 y: 121 y: 155

gez 
g: 35 g: 30

kız
k: 60 k: 46

e: 185 e: 165 ı: 117 ı: 120
z: 122 z: 190 z: 176 z: 175



71Gönül ERDEM NAS

gir 
g: 31 g: 29

kil 
k: 90 k: 70

i: 140 i: 148 i: 100 i: 98
r: 170 r: 154 l: 74 l: 100

git 
g: 27 g: 25

kim 
k: 82 k: 75

i: 129 i: 86 i: 72 i: 98
t: 145 t: 135 m: 85 m: 102

giy 
g: 29 g: 26

kin 
k: 86 k: 85

i: 135 i: 148 i: 97 i: 98
y: 72 y: 75 n: 78 n: 100

giz 
g: 33 g: 26

kip
k: 63 k: 60

i: 141 i: 130 i: 90 i: 80
z: 165 z: 200 p: 75 p: 76

gök 
g: 24 g: 22

kir 
k: 86 k: 77

ö: 130 ö: 160 i: 102 i: 130
k: 92 k: 96 r: 782 r: 140

göl
g: 25 g: 30

kiş 
k: 66 k: 65

ö: 160 ö: 173 i: 100 i: 73
l: 90 l: 65 ş: 241 ş: 208

göm 
g: 27 g: 32

kit 
k: 60 k: 55

ö: 137 ö: 135 i: 95 i: 86
m: 72 m: 80 t: 176 t: 115

gör 
g: 33 g: 32

koç 
k: 40 k: 47

ö: 170 ö: 160 o: 144 o: 107
r: 132 r: 131 ç: 157 ç: 127

göz 
g: 40 g: 34

kod 
k: 63 k: 44

ö: 160 ö: 177 o: 162 o: 135
z: 140 z: 194 d:  71 d:  85

gül 
g: 32 g: 31

kof 
k: 51 k: 40

ü: 132 ü: 132 o: 142 o: 102
l: 100 l: 103 f: 167 f: 185

güm 
g: 31 g: 60

kok 
k: 50 k: 43

ü: 105 ü: 113 o: 135 o: 125
     m: 185      m: 120 k: 105 k: 99

kaç 
k: 50 k: 46

kol 
k: 63 k: 63

a: 135 a: 106 o: 142 o: 145
ç: 146 ç: 136 l: 70 l: 80
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kaf
k: 50 k: 50

kon 
k: 48 k: 46

a: 118 a: 86 o: 142 o: 134
f: 184 f: 157 n: 97 n: 88

kal
k: 60 k: 49

kop 
k: 57 k: 52

a: 125 a: 130 o: 126 o: 99
l: 60 l: 53 p: 80 p: 105

kam
k: 60 k: 65

kor 
k: 60 k: 60

a: 121 a: 109 o: 159 o: 132
m: 95 m: 61 r: 126 r: 115

kan 
k: 61 k: 54

koş 
k: 50 k: 45

a: 150 a: 126 o: 138 o: 107
n: 118 n: 79 ş: 232 ş: 211

kap 
k: 47 k: 40

kot 
k: 45 k: 46

a: 119 a: 100 o: 147 o: 192
p: 70 p: 90 t: 131 t: 125

kar 
k: 60 k: 62

kov
k: 50 k: 54

a: 145 a: 170 o: 130 o: 133
r: 118 r: 180 v: 60 v: 90

kaş 
k: 50 k: 50

koy 
k: 46 k: 52

a: 125 a: 119 o: 126 o: 145
ş: 200 ş: 219 y: 95 y: 94

kat 
k: 50 k: 44

kök 
k: 60 k: 45

a: 125 a: 105 ö: 142 ö: 165
t: 130 t: 122 k: 100 k: 98

kav 
k: 60 k: 60

kör 
k: 67 k: 51

a: 150 a: 130 ö: 170 ö: 165
v: 70 v: 72 r: 150 r: 98

kay 
k: 54 k: 70

köy 
k: 85 k: 62

a: 135 a: 115 ö: 145 ö: 147
y: 85 y: 87 y: 79 y: 80

kaz 
k: 59 k: 43

köz 
k: 60 k: 51

a: 148 a: 150 ö: 187 ö: 184
z: 146 z: 175 z: 140 z: 188

kef 
k: 67 k: 60

kul 
k: 65 k: 73

e: 113 e: 100 u: 126 u: 140
f: 153 f: 150 l: 168 l: 109
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kek 
k: 65 k: 44

kup 
k: 61 k: 53

e: 123 e: 116 u: 140 u: 100
k: 120 k: 115 p: 100 p: 103

kel 
k: 77 k: 59

kur 
k: 68 k: 72

e: 130 e: 137 u: 122 u: 125
l: 50 l: 56 r: 210 r: 103

kem 
k: 68 k: 65

küf 
k: 57 k: 47

e: 116 e: 120 ü: 93 ü: 81
m: 76 m: 76 f: 187 f: 142

kep
k: 63 k: 57

kül 
k: 85 k: 60

e: 124 e: 116 ü: 103 ü: 110
p: 75 p: 74 l: 110 l: 103

keş
k: 59 k: 55

küp 
k: 63 k: 56

e: 120 e: 116 ü: 99 ü: 97
ş: 216 ş: 240 p: 113 p: 104

ket 
k: 56 k: 61

kür 
k: 82 k: 73

e: 132 e: 116 ü: 104 ü: 106
t: 142 t: 137 r: 172 r: 165

kez 
k: 70 k: 58
e: 156 e: 165
z: 152 z: 162

Tablo 1: Tek Seslemli Sözcüklerdeki Seslerin Süre Değerleri.

Sonuç

Çalışmanın sonuçları yetmiş yedi sözcük Standart Türkiye Türkçesi ile 
bir kadın ve bir erkek konuşurdan alınan ses kayıtlarından elde edilen verilere 
dayanmaktadır. 

• Türkçede seslem başı ötümlü /g/ sesinin süresi, ötümsüz /k/ sesine göre 
daha azdır.  

• Geniş-yuvarlak-arka boğumlu /o/ ve geniş-yuvarlak-ön boğumlu /ö/ 
ünlüleri hem ötümlü hem ötümsüz seslerden sonra geldiğinde diğer ünlülere 
göre daha uzun sesletim süresine sahiptir.

• Dar-düz-orta boğumlu /ı/ ve dar-düz-ön boğumlu /i/ ünlüleri hem ötüm-
lü hem ötümsüz seslerden sonra geldiğinde diğer ünlülere göre daha kısa ses-
letim süresine sahiptir.
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• Seslem sonu ötümsüz patlamalı /k/, /p/, ötümlü sürtünücü /v/, /y/ ve 
ötümlü yan daralma ünsüzü /l/’nin sesletim süresinin diğer ünsüzlere göre 
daha kısa olduğu tespit edilmiştir.

• Genizsil ünsüzler olan /m/ ve /n/’nin de seslem sonunda özellikle yu-
varlak ünlülerden sonra sürelerinin kısaldığı bulgular arasındadır.

• Seslem sonu ötümsüz-sürtünücü /ç/, /f/, /ş/, /z/ ve ötümsüz-patlamalı 
/t/ ünsüzlerinin diğer ünsüzlere göre daha uzun sürede sesletildikleri tespit 
edilmiştir.

• Yarı ünlü olan /y/’nin süre aralığının tespiti diğer ünsüzlere göre daha 
zordur. Bu sebeple alınan kaydın olabildiğince dış seslerden arınmış olması 
gerekmektedir. 

• Süre ölçümünde konuşmacının cinsiyetinin farklı olması süreyi anlamlı 
bir biçimde etkilememektedir.

Bu çalışma tek seslemli anlamlı sözcükleri kapsamaktadır. Yapılacak ça-
lışmalarda farklı değişkelerle oluşturulmuş çok seslemli sözcüklerin ses süre-
leriyle sözcük düzeyindeki süreler belirlenebilirken bu sözcüklerle oluşturul-
muş tümcelerde de ses çevrelerinin sürede sese etkisi incelenebilir. Böylelikle 
parçalarüstü ses özellikleri daha ayrıntılı ve sağlam verilerle belirlenebilecek-
tir.

Şekiller

Şekil 1: Erkek Konuşura Ait “Gaf” Sözcüğünün Spektrogram Görüntüsü
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Şekil 2: Kadın Konuşura Ait “Gez” Sözcüğünün Spektrogram Görüntüsü

Şekil 3: Kadın Konuşura Ait “Kaş” Sözcüğünün Spektrogram Görüntüsü

Şekil 4: Erkek Konuşura Ait “Kıl” Sözcüğünün Spektrogram Görüntüsü
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Şekil 5: Kadın Konuşura Ait “Koş” Sözcüğünün Spektrogram Görüntüsü

Şekil 6: Erkek Konuşura Ait “Kız” Sözcüğünün Spektrogram Görüntüsü

Şekil 7: Kadın Konuşura Ait “Kıt” Sözcüğünün Spektrogram Görüntüsü
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SES EĞİTİMİ VE KONUŞMA

Demet GÜRHAN*

İletişim; bilginin, duygu ve düşüncenin paylaşılma, aktarılma sürecidir. 
İnsanlar arası iletişimin en önemli unsuru konuşmadır. Konuşma, gücünü ses-
ten alır. İletişimin birçok farklı yönü bulunmakla birlikte ses tonu, iletişimde 
en çok dikkat çeken unsurlardan birisidir. Kısa bir konuşma, bireyin kişiliği ve 
ne hissettiği hakkında çok şey söyleyebilir. Ünlü düşünür Sokrates şöyle der: 
“Konuş, kim olduğunu söyleyeyim.” 

Cızırtılı, tiz, titreyen ya da kısık bir sesin uzun süre dinlenilir ve etkili 
olması beklenemez. Oysaki güçlü ve güvenli ses tonuyla konuşarak kişilerin 
hayranlığı kazanılabilir. Programlı bir ses eğitimi süreci ile sesin korunması, 
sesin konuşma ve şarkı söylemede etkili şekilde kullanılabilmesi sağlanabilir. 

Ses eğitimi; konuşmayı ve şarkı söylemeyi sağlayan, iletişimimizin vaz-
geçilmez unsuru olan sesin kalitesini artıran; sesin güzel, rahat, etkili, en ya-
rarlı ve uzun süre sağlıklı kullanılabilmesi için gereken becerilerin kazandı-
rıldığı önemli bir müzik eğitimi alanıdır. Ses eğitimi uygulamalarıyla her yaş 
ve her meslek grubundaki insan için bu becerilerin kazandırılması sağlanır. 

Ses eğitimi, bireylere konuşma ve/veya şarkı söylemede seslerini doğ-
ru, etkili ve güzel kullanabilmeleri için gereken davranışların kazandırıldığı; 
içinde konuşma, şarkı söyleme ve şan eğitimi gibi alt ses eğitimi basamak-
larını barındıran, disiplinler arası bir özel alan eğitimidir (Töreyin, 2008: 82). 

Ses eğitiminde vokal egzersizlerin amacı, sesi ısıtmak ve tekniğini geliş-
tirerek doğru davranışları reflekse dönüştürmektir. Bu egzersizler nefesin de-
netim altına alınmasını, ses organlarının ve ses kaslarının güçlenmesini sağlar.

Ses Eğitiminin Temel Unsurları Şunlardır:

• Solunum

* Doç. Dr.; Ankara Üniversitesi, Devlet Konservatuvarı Öğretim Üyesi; dgurhan@ankara.edu.tr,
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• Fonasyon 

• Rezonans 

• Artikülasyon

• Duruş

İyi şarkı söylemek ve konuşmak doğru solunum ile olur. Ses mekaniz-
ması sadece ciğerler ve diyafram tarafından değil, aynı zamanda karın ve sırt 
bölgesinin içindeki kaslardan oluşur. Konuşmacının ciğerlerini gayet yüksek 
bir hızla doldurup diyafram ve karın kaslarının etkisiyle kontrollü bir şekilde 
boşaltabiliyor olması gerekir. Bu şekilde verilmiş bir nefes, ses tellerini çalış-
tırınca ortaya ses çıkar. 

Çoğumuz ciğerlerimizi iyi kullanamayız. Günlük hayatımızda kısa kesik 
nefesler alır, ciğerlerimizin sadece üst kısmını doldururuz. Stresliyken daha hızlı 
nefes alırız ve ciğerlerimizi tanı kapasite ile kullanamadığımız için de nefesimiz 
kesilir; konuşurken nefesimiz cümlenin sonunu getirmeye bile yetmeyebilir 
(Stuart, 2010:  160).

Bu durum Türkçe için daha büyük önem taşımaktadır. Çünkü Türk-
çede cümlenin iki temel öğesinden biri kabul edilen yüklem sonda bu-
lunmaktadır. Nefesin yetmediği durumlarda yüklem güçsüz bir nefesle 
seslendirileceği için anlaşılma diğer dillere göre daha da güçleşecektir 
(Gürzap, 2010) .

Yanlış solunum alışkanlıklarıyla ses telleri, şarkı söyleme ve konuşma 
sırasında zorlandığından, zamanla ses telleri ve larenks kasları yorulur, ses 
gerginleşir ve ses problemleri oluşmaya başlar. Bu yanlış kullanımlar ses 
hastalıklarına neden olabilir.

Larenks burun, ağız, nefes borusu ve ciğerler arasında doğrudan bağlantı 
sağlayan bir ses kutusudur. Bu kutunun içindeki kasılmalar ve gevşemeler 
ses tellerinin titreşimini sağlar, bütün işlem beyin tarafından kontrol edilir ve 
konuşmacı nefesi ve sesi taşır. 

Bir konuşmacı için önemli olan ses kıvrımlarının titreşiminin havanın sa-
lınması ile koordine edildiği, sesin hava tarafından başlatıldığı algısının hisse-
dildiği sesi elde etmektir. Bu ses üretimine “fonasyon” denir.

İster bir arya söylensin ister bir konuşma yapılsın, ses oluşumu birçok fiz-
yolojik sürecin etkileşmesini gerekli kılar. Seslendirme kavramı genellikle tit-
reşen ses kıvrımlarını akla getirir. Ses kıvrımlan enerjiyi iletirler; aerodinamik 
gücün akustik güce dönüşmesinden sorumludurlar. Ses kıvrımlarına yardımcı 
olarak vücudun başka bölümlerinin de konuşmaya katkısı vardır. Ses oluşumu 



81Demet GÜRHAN

için gerekli olan güç, göğüs ve karın tarafından sağlandıktan sonra ses kıv-
rımlarının üzerindeki titreştiriciler, oluşan sesi insan sesine çevirir (Muny and 
Benninger, 2006).

Ses eğitimi uygulamalarında rezonans, sesin rezonatör bölgelerde -soluk 
borusu, göğüs, gırtlak bölgesi, yutak, ağız, alt çene, damak, burun ve sinüsler- 
yankılanarak büyümesi tını zenginliği kazandırır. Ses tellerinin titreşimiyle 
oluşturulan ses rezonans odacıklarından geçerek rengini kazanır. 

Rezonans, “uyarıcı sistem ile rezonatörün öz frekanslarının aynı 
olduğu durumda oluşan zorlanmış titreşim ya da bir rezonatörün, kendi 
öz frekansına uygun bir uyarıcıya gösterdiği tepki”dir (Zeren, 1997: 
40).

Gırtlakta oluşan ses kendi başına ince ve zayıftır, bir seri titreştirici ile 
büyük oranda değişir. Sese kalite ve tınıyı, bu titreştiricilerin konuşmacı tara-
fından iyi kullanılması verir. Bunların en önemlileri; göğüs kafesi, yutak, ağız 
boşluğu, yumuşak damak, burun, yakın sinüs boşlukları, dudaklar ve dildir. 

Sesler Anatomik Yapıda

Konuşma seslerini çıkarma işlemine 
artikülasyon denir. Konuşmada beklenen, 
düzgünlüğün ve ses uyumunun olmasıdır. 
Konuşma sesleri dudaklar, dişler, dil ve da-
mak gibi artikülatörler tarafından gerçek-
leştirilir. Doğru, güzel ve etkili konuşma, 
doğru artikülasyon becerisine bağlıdır. Ar-
tikülasyonun temiz olabilmesi için dudak-
ların, dilin ve ağzın rahat hareket etmesi 
gereklidir. Tembel hareketler mırıldanarak 
konuşma ile sonuçlanabilir. Mırıldanarak 
konuşma sadece anlaşılma zorluğu yarat-
maz aynı zamanda özensiz bir kişi olma iz-
lenimi verir.

Sessiz harfler dilin anlamını, sesli harfler de sesini taşır. Sessiz harfler, 
belirgin ve anlaşılır şekilde çıkarılmalıdır. Sert damak, damak eteğinin öneki 
sert kısmını oluşturur. Damağın boyutları sesin kalitesinde büyük rol oynar. 
Sert damak uzunluğu genelde irsî bir özelliktir ve farklı etnik kökenlerdeki 
insanların konuşma ve şarkı söyleme esnasında çıkardıkları sesleri etkilemek-
tedir. 

Doğru bir duruş alışkanlığı kazanmamış olan bir kişininkonuşmasını ba-
şarı ile sürdürebileceği kadar sağlıklı bir nefes alabilmesi ve bunu kullanabil-
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mesi mümkün değildir. Vücudunun organik yapısına uymayan duruş sergile-
yen insanların vücudunda, bireyin kendisinin fark etmediği bir gerginlik söz 
konusu olmaktadır. Bu gerginlik konuşmanın oluşmasını sağlayan ve birbirine 
bağlı olarak gelişen konuşma aşamalarını etkilemekte, sesin kalitesini ve ko-
nuşmanın başarısı engellemektedir. Bu konuda Gürzap (2010: 39) şu önemli 
değerlendirmeyi yapar: 

Beden gerginliği nefes sistemini, sesi ve boğumlamayı dolayısıyla da ko-
nuşmayı olumsuz yönde etkiler. Bedendeki gerginlik bu sistemlerin kasları-
nı da etkileyeceğinden pek çok sorun ortaya çıkacaktır. Gergin bir beden ile 
aldığımız nefes yeterli değildir. Nefesin doğru alınmasını sağlayan kaburga 
kemiklerimiz ve diyaframımızın gerekli hareketleri yapmasını zorlaştırır. 

Sesin güzelliği; isabetli tonlamaya, sesin saflığına, ses aralığına, sesin 
açıklık ve düzlüğüne, serbestçe açığa çıkması için gereken teknik ve dışa vu-
rumsal yeteneklere bağlıdır. Vokal tekniği, bu hedeflere ulaşılmasını amaçla-
yan bir metottur. Kişinin sesi hakkında bilinç kazandığı an, gerçek bir dönüm 
noktasıdır ve onunla yaşamayı öğrenmelidir. Sesi korumak ve yaşam tarzını 
ona göre şekillendirmek (uyku, yemek, sağlık vb.) kaçınılmazdır. Şarkı söy-
lerken ve konuşurken ses teline zarar verebilecek tek şey, sesin doğal bir şekil-
de kesinlikle ulaşamayacağı noktalara çıkmaya zorlanmasıdır. Ses gruplarına 
göre ses aralıkları aşağıdaki gibidir:

Kadın Sesleri   Erkek Sesleri 

Soprano    Tenor 

Mezzosoprano   Bariton

Alto/Kontralto   Bas 
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Anlayışlı bir ses eğitimcisi sesle ilgili problemlerde yardımcı olabilir ve 
konuşmacı için güvenilir bir dosttur. Bu şekilde kurulan bağ bazı şarkıcılar 
ve konuşmacılar için oldukça önemlidir. Ses diğer enstrümanlar gibi görünür 
olmadığından eğiticinin ses mekanizmasını bilmesi, seslerin genişliği karşı-
lıkları konusunda bilgi sahibi olması ve her şeyden önemlisi sesin nitelik ve 
geleceğini algılamak için mükemmel bir kulağa sahip olması gereklidir. 

Ses tonu iletişimde en çok dikkat çeken unsurlardan birisidir. Doğumda 
çığlıklar atarak kullanılmaya başlanan, varlığın kanıtlanması ve iletişim için 
çok önemli olan sesin bilinçli ve dikkatli bir biçimde kullanılması gerekir. 
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AĞIZ ARAŞTIRMALARINDA FONETİK 
LABORATUVARLARININ ÖNEMİ

Leylâ KARAHAN*

Ağız araştırmaları, derleme ve çözümleme çalışmalarıyla başlar. Orta-
ya konan metinler, gramer, etimoloji, tarih, etnoloji, sosyolinguistik, psiko-
linguistik gibi pek çok alan için temel veri durumundadır. Bir bölgenin ağız 
özellikleri, ağız-ağız, ağız-yazı dili etkileşimleri, bölgesel ağız eğilimleri, ağız 
coğrafyası, ağız-yerleşme tarihi, ağız-etnik yapı, ağız-cinsiyet ilişkileri, ağız 
tutumları gibi konularda hareket noktası hep derleme metinleridir.

Derleme çalışmaları, derlemenin amacına göre belirli yöntemlerle yapılır. 
Yörenin, kaynak kişinin ve sohbet konularının belirlenmesi, derleme şartları-
nın oluşturulması gibi hususlar, bu yazının konusu dışında olduğu için üzerin-
de durmuyorum. Ancak derleme sırasında iyi bir kayıt cihazına olan ihtiyacı, 
konumuzla ilgili olduğu için vurgulamak isterim. Giese’nin 1902-1904 yılla-
rında beş kilo ağırlığındaki bir kayıt cihazıyla Konya’da yaptığı derlemeler 
dışında (Demir, 1999: 80) Türkiye’deki derleme çalışmalarında 1950’li yıllara 
kadar cihaz/alet kullanılmamış, kaynak kişinin konuşması, konuşma anında 
kâğıda kaydedilmiştir. Mesela Caferoğlu’nun derlemeleri böyledir. 1950’li 
yıllardan itibaren derlemelerde kayıt cihazı kullanılmaya başlanmıştır. Zeynep 
Korkmaz, Güneydoğu Anadolu Bölgesi’ndeki derleme çalışmalarında kısmen 
kayıt cihazı kullanmış, ayrıca Tahsin Banguoğlu’nun 1938 yılında plağa alı-
nan kayıtlarından da yararlanmıştır (1994: VII; ilk baskı 1959). Bugün ise 
iyi bir kayıt için son teknolojik donanıma sahip, sesleri tam olarak yansıtan 
aletleri kullanmak artık zorunlu olmuştur. 

Bir yörenin ağız özelliklerini tespit için yapılacak çalışmaların derleme-
den incelemeye giden sürecinde en zorlu aşama, kaydedilenlerin çözümlen-
mesi işidir. Bu aşamada; sağlıklı çözümlemeyi etkileyecek araştırmacıdan 
kaynaklı birtakım sorunlarla, olumsuzluklarla karşılaşılabilecektir. Bunlar 
nelerdir?

* Prof. Dr.; Gazi Üniversitesi Öğretim Üyesi (Emekli); leylakarahan@yahoo.com 
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Mevcut çalışmalarda çözümlemenin cihazla değil, araştırmacı tarafından 
yapıldığı bilinmektedir. O hâlde araştırmacının, sesleri hiç olmazsa aslına ya-
kın algılayan bir kulağa sahip olması gerekir. Bu, ağız araştırmalarında bir 
ön şart olarak zikredilmesine rağmen ne yazık ki bu zorlu sürece talep fazla 
olmadığı için ön şart da tam olarak uygulanamamıştır. Onun için mevcut çalış-
maların bir kısmına ihtiyatlı yaklaşmak mecburiyeti doğmaktadır.

Derleme metinlerinin güvenilirlik derecesi, bu metinlere dayalı bütün 
çalışmaların da güvenilirliğini belirler. Çünkü yapılacak doğru yorumlarda, 
verilecek isabetli hükümlerde temel malzeme son derece önemlidir. İnsan ku-
lağının algılama sınırı, kişisel algı yetisi gibi faktörlerle ağızlardaki seslerin 
niteliklerini kulak yoluyla belirlemek tam olarak mümkün değildir. İşitme ve 
sesleri algılama yetersizliği, bir yörenin ağız özelliklerinin yanlış olarak be-
lirlenmesine yol açacağı gibi farklı disiplinlerin bu metinlerden hareketle ya-
pılacak çalışmalarını da olumsuz etkileyecektir. Mesela bir yörede var olduğu 
iddia edilen ama aslında bulunmayan bir sesten hareketle bir tarihçi o yörenin 
yerleşme tarihi ile ilgili birtakım yanlış yorumlarda bulunabilir.  Bu yanlış 
yorum, bir başka çalışmada mesela sanat tarihinde kullanıldığında o yörede 
bulunan bir tarihî eserle ilgili hatalı bir hükmün verilmesine yol açabilir. Bu 
bakımdan kayıtların çözümlenmesi işi, ağız araştırmalarının en önemli basa-
mağıdır.

Bir ağız araştırmacısı, incelediği yöre ağzının ses, yapı, söz dizimi, söz 
varlığı özelliklerini tespit etmek üzere yola çıkar. Amacı söz varlığı olan bir ça-
lışmada, seslerin metne tam olarak yansıtılamaması, genellikle araştırma için 
önemli bir engel sayılmaz. Mesela sözlükte yer alması gereken “yük gibi gör-
mek” anlamlı yüksünmek kelimesinin ses yapısı bakımından hangi varyantları 
olursa olsun sonuçta anlam değişmeyecektir. Varyant, sadece kelimenin ait 
olduğu ağız veya ağızları, ağız bölgesini işaret eder. Söz dizimini hedefleyen 
bir ağız çalışmasında da mesela devrik cümle yapılarını tespit etmek için sesle 
ilgili varyantların önemi olmayabilir. Aynı şekilde eklerin sesle ilgili varyant-
ları, yörede kullanılan eklerin tespitini engellemez. Ancak bunların hiçbiri, 
kayıtların doğru çözümlenmesi gerektiği gerçeğini değiştirmemektedir. Ağız 
özellikleri, bütünüyle sağlam metinlere dayalı olmalıdır.

Türkiye Türkçesi ağızlarında hem ünlü hem de ünsüz sayısı, ölçünlü 
Türkiye Türkçesindekinden fazladır. Ünlülerde kalınlaşma-incelme, 
düzleşme-yuvarlaklaşma, daralma-genişleme olayları sırasında ortaya çıkan 
ara ünlüler, ağızlarda ünlü sayısını artırmıştır. Sağır 2008’de yer alan 30 ünlü, 
kulak yardımıyla çözümlenmiş metinlerden tespit edilmiştir (2008: 564). Bu 
hususta en sağlam bilgiyi verecek olan, fonetik laboratuvarlarıdır. Nitekim 
Coşkun 2007’de verilen 51 ünlülük liste, fonetik laboratuvarlarından elde 
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edilmiş sonuçları yansıtmaktadır (2007: 304). Coşkun’un 16 ağız üzerinde 
yaptığı araştırmaya göre önde /i/ ünlüsünün 7, /e/ ünlüsünün 7, /ü/ ünlüsünün 
5, /ö/ ünlüsünün 4, /a/ (ince) ünlüsünün 5; merkezde/ortada /ı/ ünlüsünün 3, 
/í/ (/ı/-/i/) ünlüsünün 2, /ú/ (/u/-/ü/) ünlüsünün 4, /ó/ (/o/-/ö/) ünlüsünün 3; 
arkada /a/ ünlüsünün 3, /u/ ünlüsünün 4, /o/ ünlüsünün 4 dilimde varyantları 
oluşmaktadır/üretilmektedir. (2007: 301-309). 

Türkiye Türkçesi ağızlarındaki ünsüz çeşitlerinin anlatıldığı Sağır 
1997’de, 21 ağız çalışmasında yer alan 61 ünsüzün niteliklerinden söz edilir. 
Bu ünsüzler de kulakla çözümlenmiş metinlerden tespit edilmiştir. Ünlüyle 
ilgili laboratuvar çalışması yapan Coşkun’un ağızlardaki ünsüzler hakkında 
laboratuvara dayalı bir çalışması yoktur (1997: 391-409). Bu çok sayıdaki 
ünlü ve ünsüzlerden karakteristik olanlar, ayırıcı ve belirleyici nitelikleri bu-
lunanlar ağız sınıflandırmalarında ve ağız atlaslarının hazırlanmasında ölçüt 
olarak kullanılır. Bazı ağızlarda sadece belirli yörelere özgü ünlü ve ünsüzler 
bulunmaktadır ki bunlar, o ağzı diğerlerinden ayırır. 

Türkiye Türkçesi ağızlarına dayalı derleme-inceleme içerikli çalışmala-
rın inceleme bölümlerinde verilen belirli bazı ara seslerin tespiti ve tanım-
lanması sorunludur. Ağız sınıflandırmalarında ve ağız atlaslarının hazırlan-
masında kullanılan/kullanılacak olan ölçütlerden de sonuçları bakımından 
en tartışmalı olanlar, fonetik ölçütlerdir. Çünkü bu çalışmaların hepsi, kulak 
yardımıyla çözümlenmiş metinlere dayanmaktadır. Bu yolla çözümlemenin 
ağız araştırmalarını etkilediği varsayımını araştırmak üzere, bir grup yüksek 
lisans öğrencisine aynı CD’den çözümleme çalışması yaptırdım. Öğrencilerin 
hazırladığı metinler arasında, özellikle ses düşmelerinin ve ünlü uzunlukla-
rının algılanmasında, birden fazla boğumlanma noktası olan ünlü ve ünsüz-
lerin ayırt edilmesinde farklılıklar olduğunu gördüm. Bunlardan hangisinin 
gerçeğe daha yakın bir çözümleme metni olduğunu yaklaşık olarak anlamak 
elbette mümkündür. Ancak sonuçları fonetik laboratuvarlarında test etme im-
kânı olabilseydi, araştırma bilimsel bir zemine oturtulabilirdi. Korkmaz da 
Güney-Batı Anadolu Ağızları (Ses Bilgisi Fonetik) adlı eserinin ön sözünde 
araştırmasının “bazı ses bilgisi olaylarının işitme bakımından diğer kulaklara 
göre kaygınlık göstermesi dolayısıyla” bölge ağzının fonetik yapısını en ince 
ayrıntısıyla aksettirme imkânından henüz uzak bulunduğunu, ne kadar titiz 
çalışılırsa çalışılsın böyle eserlerde yanılmalar olabileceğini belirterek fonetik 
laboratuvarların önemine değinmiştir (1994: XII).

Şimdi de Türkiye Türkçesi ağızlarında ayırıcı, belirleyici niteliği olan 
bazı seslerden ve bunların mevcut çalışmalardaki sorunlarından söz etmek ve 
özellikle hangi seslerde fonetik laboratuvarlarına ihtiyaç olduğu sorunu üze-
rinde durmak istiyorum.
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Yarı Kalın /á/, /í/, /ó/, /ú/ Ünlüleri

Bunlardan /á/ ünlüsü /e/-/a/ arası; /í/ ünlüsü /i/-/ı/ arası; /ó/ ünlüsü /ö/-/o/ 
arası; /ú/ ünlüsü de /ü/-/u/ arası bir ünlüdür. Ağızlarda bu ünlüler farklı konum 
ve şartlarda oluşur. Ağızlar için karakteristik olan sadece /g/, /ğ/, /k/, /ŋ/ ön 
damak ünsüzleri yanında ortaya çıkan yarı kalın ünlülerdir. Bunlar mesela İç 
Anadolu ve çevresi ağızlarını diğerlerinden ayırır (g̲órmek, g̲úl, áğri, k̲óy, yúŋ 
vb.). 

Sorun, mevcut çalışmalarda yarı kalınlığın bazen tam kalınlık olarak 
işaretlenmesidir ki bu da Doğu Karadeniz ağızlarının bir kısmında yine aynı 
ünsüzler yanında görülen tam kalınlaşma ile karışmakta, üstelik bu ağızlarda 
ünsüzler orta damağa kaymamaktadır (ǵormek, ḱofte vb.). İşte bu noktada fo-
netik laboratuvarlarına ihtiyaç vardır.

Kapalı /ė/ Ünlüsü 

Bu ünlü /e/-/i/ arası bir ünlüdür. Üçok, Genel Fonetik adlı eserinde kapalı 
/e/’yi, “boğumlanması sırasında çene açısının /i/’de olduğundan biraz daha 
açık olan, /i/’ye en yakın kapalı bir ünlü” olarak tanımlar (1951: 68). Bazı 
ağızlarda ilk hecede duyulan dė-, ėt-, bėl, bėş, bėz, ėki, ėl “halk”, ėr “erken”, 
ėr “erkek”, ėr- “varmak”, ėşik, ėşit-, gėce, geç-,  gėç, gėri, gėt-,  gėtir-, vėr-, 
yė-, yėdi, yėl, yėr yėt-, yėtmiş kelimelerindeki /e/ ünlüsü, tarihî metinlerin ço-
ğunda kapalı /e/’li kabul edilir. Bu sesin, ağızlar arasında belirleyici bir konu-
mu vardır. Mesela Doğu Karadeniz ağızlarında kapalı /e/ genellikle duyulmaz. 
Ancak bu sesin ağızlardaki dağılımını göstermek sorunludur, Çünkü kapalı 
/e/ kulakla çok zor algılanan bir sestir. Sorunun sebeplerinden biri budur. Di-
ğer bir sebep ise tarihî lehçelerde de kapalı /e/’lidir varsayımından hareket-
le yukarıda zikrettiğimiz kelimeleri ses kaydını dikkate almadan kapalı /e/’li 
okumak ve kaydetmektir. İncelediğim bir ağız çalışmasında neredeyse bütün 
/e/’lerin kapalı /e/ olarak gösterilmesi, sorunun derecesini göstermek bakımın-
dan önemlidir. İşte bu noktada fonetik laboratuvarlarına ihtiyaç vardır.

Açık /e/ Ünlüsü (/ä/)

Açık /e/ ünlüsü, /e/-/a/ arası, /e/’den daha geride boğumlanan bir sestir. 
Üçok 1951’de açık /e/’yi şöyle tanımlanmıştır: “Bu fonemin artikülasyonun-
da ağız kanalı ve dudaklarla çene açısı hemen hemen /a/ durumuna yakın bir 
derecede açıktır; dil kabarıklığı da fevkalade azdır.” (1951: 69). Gemalmaz, 
açık /e/ ünlüsünü, “normal /e/ ünlüsünden çene açısının nispeten genişlemiş 
olmasıyla ayrılan” bir ses olarak açıklar ve bu ünlü, /a/’nın incelmesi veya 
/e/’nin genişlemesi ile oluşmuştur ifadesini kullanır (1995: 75). 

Açık /e/, yoğun olarak Akdeniz, Ege, Orta ve Batı Karadeniz Bölgesi ile 
Marmara Bölgesi’nin Kocaeli ve Sakarya ağızlarında genellikle ilk hecede 
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duyulur ve bu ağızlar için karakteristiktir. Ölçünlü dilde sıklık derecesi yüksek 
olan eski, ev, elli, belli kelimeleri bu ağızlarda açık /e/’lidir. Buradaki sorun, 
açık /e/’nin yarı kalın /a/ ünlüsü ile karıştırılmasıdır. Bu iki ünlünün, boğum-
lanma noktaları bakımından birbirine yakın olması karışıklığa sebep olmakta, 
iki ses arasındaki fark kulak yoluyla tam olarak belirlenememektedir. Kalın-
laşma, yörenin bir eğilimi değilse mutlaka fonetik bir sebebe dayanır. Çünkü 
karakteristik olan yarı kalın /a/, açık /e/’den farklı olarak damak ünsüzleri /k/, 
/g/, /ğ/, /ŋ/ yanında ortaya çıkar. Dolayısıyla iki ünlü aynı değildir. Mesela eski 
kelimesinin ilk ünlüsü farklı çalışmalarda äski/áski şeklinde bir açık /e/’li, bir 
de yarı kalın ünlülü gösterilmiştir. Hâlbuki bu kelimede yarı kalın bir ünlünün 
ortaya çıkması için şartlar ve konum elverişli değildir. Yani kelimede damak 
ünsüzü yoktur ve kalınlaşma örnek verilen yörenin bir eğilimi değildir. Bu 
sebeple kelimenin äski şeklinde okunması gerekir. İşte bu noktada fonetik la-
boratuvarlarına ihtiyaç vardır.

Geniz Ünlüleri: /ã/, /ẽ/, /ĩ/, /õ/, /ũ/, /ũ̈/

Bu ünlüler, geniz ünsüzlerinin çeşitli sebeplerle düşmesiyle oluşur. Dü-
şen geniz ünsüzü ses değerini yanındaki ünlülerden birine aktarır (Korkmaz, 
1994: 24-25; ilk baskı 1956). Bu sırada geniz yolu açıktır. Üçok 1951’de geniz 
ünlülerinin genizde ve ağızda oluştuğu belirtilerek şu açıklama yapılmıştır: 
“Oynaklanma sırasında damak perdesi son derece aşağıya sarkmıştır;  fakat 
buna karşılık dil de derin durumda bulunur. Öyle ki ciğerlerden gelen nefes 
hem ağız kanalından hem de burun yolundan geçer.” (1951: 78-79). Türkçede 
asli geniz ünlüsü yoktur. Bu ses ağızlarda damak /n/’sinin daha çok iki ünlü 
arasında düşmesi ile ortaya çıkmaktadır. Geniz ünlüleri, bu sesin duyulma 
derecesinin azaldığı bazı Batı Grubu ağızlarında duyulur. Genizsileşme genel-
likle /a/ ünlüsünde meydana gelir (yalãız, baã, saã, bunũla vb.). Kulakla zor 
algılanan bu sesin mevcut çalışmalardaki durumuna -eğer laboratuvar yardımı 
yoksa- ihtiyatla bakmak gerektiğini düşünüyorum.

Damak Ünsüzleri /g/, /k/

TTA’da en fazla çeşitlilik gösteren ünsüzler /g/ ve /k/’dir. Bu ünsüzlerin 
ön damaktan başlayarak, orta, arka ve dip damakta boğumlanan varyantları 
ağızlar için önemli ölçütlerdir. Boğumlanma noktaları bakımından birbirine 
yakın olan bu sesler, ağız araştırmalarının çoğunda karıştırılabilmektedir. Bu 
sebeple sadece /k/, /g/ ünsüzlerinin ağızlardaki durumu ile ilgili müstakil bir 
çalışma bile yapılabileceğini düşünüyorum. Ağızlara özgü olan ve farklı nok-
talarda boğumlanan /g/, /k/ ünsüzleri şunlardır: 

Dip Damak/Gırtlak /ǥ/, /ḳ/ Ünsüzleri: Araştırmalarda bu ses, birbirinden 
farklı ifadelerle tanımlanmıştır: arka damak, gırtlağa daha yakın, arka damak-
ta boğumlanan /g/ ve /k/’dan daha geride, art damak kökünde, küçük dil civa-
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rında çıkan, gırtlağa oldukça yakın, arka damak, art damak gırtlak arası, dip 
damak, gırtlak vb. Bu ses daha çok Doğu ve İç Anadolu ağızlarında duyulur 
(ǥız, ḳara vb.).

Dip damak ünsüzleri, çalışmaların çoğunda arka damakta boğumlanan 
/k/ ve /g/ ünsüzleri ile karıştırılmıştır. Ağızlar için belirleyici bir ölçüt olan bu 
sesin doğru tespit edilemeyişinin sınıflandırma ve atlas çalışmalarını olumsuz 
etkileyeceği açıktır. İşte bu noktada fonetik laboratuvarlarına ihtiyaç vardır. 

Orta Damak /g̲/, /k̲/ Ünsüzleri: Bu ünsüzler, orta damakta boğumlanan 
seslerdir. Yarı kalın /á/, /í/, /ó/, /ú/ ünlüleri yanında bulunur. Bu ünlülerin ka-
lınlaşmasına sebep olan ön damak /g/ ve /k/ ünsüzleri, ünlülerle birlikte kendi-
lerini de orta damağa doğru çeker. İç Anadolu Bölgesi ve çevresindeki ağızlar 
için karakteristik ünsüzlerdir (g̲óçmen, g̲úń, k̲ótü, k̲óy, g̲úzel vb.). Bu ünsüz-
lerin bazı çalışmalarda ön, bazılarında arka damak ünsüzü olarak gösterilme-
si, tespiti sorunlu hâle getirmektedir. İşte bu noktada fonetik laboratuvarları 
önem taşımaktadır.

Türkiye Türkçesi ağızlarında ölçünlü dilde bulunmayan başka ara sesler 
de vardır. Bunların çoğu kulakla ayırt edilebilen seslerdir. Mesela /ṟ/ ünsüzü, 
Artvin ve Rize ağızlarının alt gruplarını belirleyen önemli bir ölçüttür. Günay, 
Rize ağızlarıyla ilgili çalışmasında bu ünsüzü, /r/’nin ön damak bölgesine ka-
yarak titrekliğini kısmen yitirmesiyle doğan bir ünsüzdür, şeklinde nitelendirir 
ve bu sesin Rize’nin doğusunda duyulduğunu belirtir. Acar da bu ünsüzü, dil 
normal /r/ ünsüzündeki durumundan biraz daha geriye çekilmiş, dil ucu orta 
damağa doğru kalkık, fakat temassız ve hareketsiz, dil sırtı oldukça kabarık 
bir durumda iken telaffuz edilen bir ünsüz olarak açıklamaktadır. vaṟ, suṟa 
“sonra”,  isdiyuṟum (Acar, 1972: 185); aṟāyṟem, yoğuṟt (Günay, 2003: 87; ilk 
baskı 1978). Bu ünsüzün tespitinde sorun yoktur.

/ḫ/, /ŋ/, /ć/, /ḉ/, /yh/ ünsüzleri ile patlamalı gırtlak ünsüzü de ağızlar için 
karakteristik seslerdir. Ancak bunların tespitinde fazlaca sıkıntı görülmemek-
tedir.

Ünsüz düşmesinin önceki aşaması ünsüzün silikleşmesidir. Ağız araştır-
malarında bu olay, ünsüzün altına konulan bir işaretle belirtilmektedir. Silin-
mekte olan ünsüzün varlığını kulak yoluyla tespit etmek çok zordur. Bu sebep-
le mevcut araştırmalardaki verilerin çoğu kanaatimce yeterli derecede sağlıklı 
değildir. Ağızlarda, ünlü uzunluklarının tespiti de sorunlu olabilmektedir. Bu 
konuda yaptığımız bir araştırmada aynı kayıt birden fazla öğrenciye çözüm-
letilmiş, özellikle uzun ünlüler konusunda farklı tespitler ortaya çıkmıştır. Bu 
araştırmada uzun olduğu birden çok araştırıcı tarafından kabul edilen bir ünlü, 
bir araştırmacı tarafından kısa olarak işaretlenmiştir. Ağızlarda asli ünlü uzun-
luğunun tespiti, Türkçenin ses tarihiyle yakından ilgilidir. İkincil uzunlukların 
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tespiti ise, ses olaylarının kelime üzerindeki etkisini göstermek bakımından 
önemlidir. Yanlış işaretleme, bu bilgilerin ortaya çıkmasını engelleyecektir.

Ağızlarda üzerinde en az durulan konu; vurgu, ton, ezgi gibi parçalarüstü 
birimlerdir. Hâlbuki ağızlar, sözlü dillerdir ve parçalarüstü birimler bakımın-
dan incelenmeye muhtaçtır. Öyle ki parçalarüstü birimler, bazı ağızları karak-
terize eden özelliklerdir. Korkmaz, Bartın ağızlarında cümle sonuna rastlayan 
kelimelerin son hecelerinin hemen her zaman yükselen bir ton ile bittiğini 
tespit etmiştir (1994: 11; ilk baskı 1965). Kişisel gözlemlerime dayanarak Ki-
lis ağızlarının vurgu, ton, ezgi gibi parçalarüstü birimlerin bu yöre için ayırt 
edici bir özellik olduğunu söyleyebilirim. Ağızlarda parçalarüstü birimlerin 
tespiti, kulakla neredeyse imkânsızdır. Hâlbuki bunların ağızları ayırmada 
çok önemli rolleri vardır. Bu bakımdan ağız araştırmaları alanında gelecekte 
yapılması gereken önemli işlerden biri de Türkiye Türkçesi ağızlarının parça-
larüstü birimler bakımından dağılımını tespit etmek olmalıdır. İşte bu noktada 
da fonetik laboratuvarların önemi ortaya çıkmaktadır.

Sonuç olarak ağız araştırmalarında ara, hatta ana seslerin tespitinde fone-
tik laboratuvarlarının kullanılmayışı, metin çözümlemeden başlayıp yorum-
lama ve hüküm verme aşamasında da kendisini gösteren bir dizi yanlışlığın 
ortaya çıkmasına sebep olmaktadır. Kayıtların tamamı olmasa bile hiç olmaza 
çok az bir kısmında fonetik laboratuvarları kullanılarak yöre ağzının seslerini 
tanımak, metni daha sağlam hâle getirecektir.
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KONUŞMA BOZUKLUKLARINDA 
İŞİTME-KONUŞMA İLİŞKİSİ

Recep KARAMERT*

Giriş

Konuşma, insanlar için en temel iletişim aracıdır. Konuşma eylemi, zi-
hindeki olaylar, nesneler ve soyut kavramların dilin kodlarına dönüştürülmesi 
ve ardından beyinde oluşturulan elektrokimyasal sinyallerle bu kodların ko-
nuşmada rolü olan organlara iletilerek önce mekanik ve ardından da akustik 
enerjiye çevrilmesi olarak tanımlanabilir. Bu haliyle konuşma, aslında iletişi-
min çıktılarından biri ve en önemlisi olarak kabul edilebilir. Bu çıktının olu-
şabilmesi için, birçok girdinin beyindeki karmaşık bir elektrokimyasal süreçle 
değerlendirilmesi gerekir. Bu girdiler arasında en önemlisi şüphesiz işitsel 
verilerdir. İşitsel algı olmadan insanın konuşma yetisi kazanması ve dil gelişi-
mini tamamlaması mümkün değildir. Beyinin konuşmayla ilgili bölümü olan 
temporal lob, aynı zamanda işitsel merkezi de barındırmakta ve her iki merkez 
birbiri ile güçlü sinirsel bağlantılar kurmaktadır. Bu bağlantılar hayatın çok 
erken dönemlerinde kurulmakta ve işitsel uyarının devamlılığına bağlı olarak 
hızla güçlenmektedir.

İşitme Fizyolojisi

Ses, bir titreşim kaynağından kaynaklanan ve gaz, sıvı ya da katı gibi bir 
aktarım aracı vasıtasıyla yayılan, duyulabilir bir basınç dalgası olarak tanımla-
nır. Sinüzoidal bir dalga olarak yayılan ses enerjisinin insan beyini tarafından 
algılanması, çok karmaşık bir sürecin kusursuz bir şekilde işlemesine bağlıdır. 
İşitme fizyolojisi incelendiğinde gerek mekanik, gerekse elektrokimyasal bir-
çok mekanizmanın işitmenin gerçekleşmesinde rol aldığı görülmektedir. 

İşitme süreci ses enerjisinin kulağa ulaşmasıyla başlar. Kulak fonksiyon 
açısından dış kulak, orta kulak ve iç kulak olmak üzere kabaca üç bölüme ay-

* Dr. Öğr. Üy., G. Ü. Tıp Fakültesi, Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim 
Üyesi; recepkaramert@gazi.edu.tr
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rılabilir. Sesin algılanmasında tüm bu bölümlerin kendine has görevleri vardır.

1) Dış Kulak

Dış kulak, kulak kepçesi ve dış kulak yolu olmak üzere iki bölümden 
oluşur.

a) Kulak Kepçesi: Kulak kepçesinin görevi sesi toplamak, dış kulak yo-
luna yönlendirmek ve sesin geldiği yönü tayin etmektir.

b) Dış Kulak Yolu: Sesi kulak zarına iletir ve aynı zamanda özellikle ko-
nuşma frekanslarındaki sesler üzerine önemli bir rezonans etkisi vardır. Yani 
kulak yolu sesleri iletirken aynı zamanda şiddetini arttırır. 

2) Orta Kulak

Orta kulak, kulak zarına ulaşan ses enerjisini mekanik enerjiye dönüştü-
rerek iç kulağa iletmekle görevlidir. Kulak zarına gelen ses enerjisi orta kulak 
kemikçiklerine iletilir ve bu da kemikçiklerin hareket ederek titreşmesine se-
bep olur. Bu titreşimlerle oluşan mekanik enerji iç kulağa iletilir. Bu esnada 
kulak zarı ile iç kulak girişinde yer alan oval pencere arasındaki yüzey geniş-
liği farkı ve orta kulak kemikçiklerinin bir manivela gibi hareket etmesiyle iç 
kulağa iletilen sesin şiddeti daha da artar. Orta kulağın bu amplifikasyon rolü, 
insan gibi karada yaşayan gelişmiş canlılar için hayati öneme sahiptir. Karada 
yaşayan gelişmiş canlılar ses enerjisini ekseriyetle hava yoluyla almaktadır ve 
bu enerji, yine havalı bir boşluk olan orta kulak vasıtasıyla, içi sıvıyla dolu iç 
kulağa iletilmektedir. Hava ortamından sıvı ortama geçen ses enerjisi iç kulak 
sıvıları tarafından ciddi oranda soğurulur ve iç kulakta yerleşmiş olan işitme 
hücrelerine ulaşan enerji miktarı azalır. İşte orta kulak bu enerji kaybını telafi 
ederek ses enerjisinin duyusal hücrelerin algılayabileceği bir şiddette iç kula-
ğa ulaşmasını sağlar.

3) İç Kulak

İç kulağın görevi kendisine ulaşan mekanik enerjiyi, elektrik enerjisine 
çevirmektir. Bu yönüyle iç kulağın çalışma prensibi bir dinamoya benzetilebi-
lir. Orta kulak tarafından şiddetlendirilerek iç kulağa ulaşan titreşimler, burada 
yerleşmiş olan işitme hücrelerini mekanik olarak uyarır ve birtakım elektro-
kimyasal olayı tetikler. Bu elektrokimyasal aktiviteler sonucunda ortaya çıkan 
elektrik enerjisi işitme siniri tarafından beyindeki ilgili merkezlere taşınır ve 
alınan bu veriler işitme merkezinde çözümlenerek anlamlandırılır.

Konuşma Gelişimi

İnsanoğlunun konuşmayı öğrenmesi işitmeyle direk olarak bağlantılı, 
karmaşık bir süreçtir. Aslında öğrenme denilen süreç beyinde yeni nöronların 
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(sinir hücreleri) yerleşimi ve nöronlar arası bağlantıların (sinaps) oluşmasıdır. 
Aklımıza gelecek her bir eylem, soyut ve somut kavram için beynimizde fark-
lı bir nöronal bağlantı dizisi oluşmaktadır ve beyindeki tüm bilgilerin işlen-
mesi yani kayıt altına alınması nöronlar arasında kurulan bu bağlantılarla olur. 
İşitme ve konuşmayı öğrenmeyle ilgili süreç de bundan bağımsız değildir. 
İşitmeye ve konuşmayı öğrenmeye dair ilk aktiviteler henüz anne karnınday-
ken başlar. Gebeliğin 6. ayının sonu itibarıyla beyindeki nöronların büyük 
kısmı oluşmaktadır. Sonrasında beyine gelen her uyarı bir yandan algılanıp 
anlamlandırılırken bir yandan da bu nöronlar arasında kurulan sinapslar yo-
luyla kayıt altına alınmaktadır. Bireyin sesi algılaması ve ardından buna yanıt 
olarak konuşma geliştirme süreci de bu şekilde başlamış olur. Aslında konuş-
ma dilini geliştirmeden önce beyin öncelikle sesi algılamalı, anlamlandırmalı 
ve ilgili sinaps ağını kurmalıdır. Dil gelişimi yani bireyin duyduklarına anlam-
lı bir karşılık vererek kendini ifade edebilmesi ancak bu sinapsların ve aynı 
zamanda konuşma merkezindeki diğer nöronlarla yapılan bağlantıların tesisi 
sonrasında olabilecektir. Bu nedene bebekler henüz anne karnındayken işite-
bilmelerine rağmen, konuşma ve dil gelişimi için uzunca bir süreye ihtiyaç 
duyarlar.

Beyindeki nöronların miyelinizasyonunun, yani bir bakıma olgunlaşma-
sının büyük bölümü yaklaşık iki yaşında tamamlanır. Bir başka deyişle, insan 
beyninin öğrenme kapasitesi yani yeni nöronları konumlandırma ve nöronlar 
arasında sinaps kurabilme yeteneği yaşamın ilk iki senesinde en üst seviye-
dedir. İlk altı yaşta sinaps oluşumu oldukça hızlı şekilde devam etmektedir. 
Yetişkinde ise yeni sinapsların oluşması çok daha güçtür. Bunu bir örnekle 
açıklamak gerekirse sinirbilim uzmanları, beyinin gelişimini bir harcın don-
ma sürecine benzetmektedirler. Buna göre yeni karılmış bir harç kolaylıkla 
şekil alır ve istenilen şekilde biçimlendirilebilirken, dondukça harça şekil ver-
mek zorlaşmaktadır. Harç tam olarak donup beton hâline geldiğinde ise şekil 
vermek neredeyse imkânsızdır ve ancak alet yardımıyla gerçekleşebilir. Bu 
örnekten yola çıkılacak olursa çocuk yeni doğduğunda beyini yeni karılmış 
bir harç gibidir ve her tür uyarıyı alarak gerekli değişiklikleri kolaylıkla ya-
par. Fakat yaşı ilerledikçe beyinin gelen uyarılara göre şekillenmesi giderek 
güçleşir. Yani beyinin kompleks bir olayı öğrenebilmesi için kritik bir süre 
vardır. Bu kritik süre dil gelişimi için ilk 2 yaş olarak kabul edilmektedir. Bir 
başka deyişle birey, dil gelişiminin olması için hayatının ilk 2 yaşında mutlaka 
sesle tanışmalı ve işitsel uyarıya mümkün olduğunca fazla maruz kalmalıdır. 
Burada kastedilen işitsel uyarı sadece ses değil, aynı zamanda kompleks dilsel 
uyaranlardır. Dil gelişimi için asıl işitsel uyaran herhangi bir ses kaynağından 
daha karmaşık olan konuşma uyaranıdır. Beyindeki dil gelişimi ile ilgili nöro-
nal organizasyon ve sinapsların gelişmesi işitsel uyaranların yanında çocuğun 
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bilişsel gelişimi, kültürel çevre, sosyal etkileşimler ve iletişim yöntemlerinden 
de etkilenmektedir. Bu nedenle dil gelişiminin yani ilgili nöronlar ve bağlantı-
lardaki gelişimin hızlı bir şekilde ilerlemesi için çocuğun mümkün olduğunca 
fazla miktar ve çeşitlilikte işitsel uyarım ve deneyime maruz kalması gerekir. 
İki yaşına kadar hiç işitmemiş bir bebeğin bundan sonra işitse dahi yaşıtlarıyla 
benzer seviyede bir dil gelişimi gösterme ihtimali düşüktür. Bu ihtimal dört 
yaşına kadar hiç işitmemiş bir bebekte ise hemen hiçbir zaman söz konusu 
değildir.

İşitme Kayıplı Bireylerde Dil Özellikleri

Daha önce bahsedildiği gibi işitsel algı ve işitsel uyarıları beyinde işlem-
leme becerilerinin gelişimi, dil gelişimini doğrudan etkilemektedir. Bu neden-
le normal bir dil ve konuşma gelişimi büyük oranda bireyin henüz hayatı-
nın ilk iki yılında işitme becerisini edinmesi ve işitsel uyarana maruziyeti ile 
mümkündür. İşitme kayıplı bireylerde, kaybın şiddeti ve başladığı döneme 
göre değişkenlik göstermekle birlikte dilin yapısal, içerik ve kullanım ile ilgili 
bileşenlerinde yetersizlikler görülmesi kaçınılmazdır. Her şeyden önce işit-
me kayıplı bireyler, yetersiz işitme donanımı nedeniyle, konuşma becerisinin 
elde edilmesi için temel şart olan işitsel bilgiyi alma yeteneğinden mahrum 
kalmaktadır. İşitme kaybının en önemli etkilerinden biri de duyulan sese has-
sasiyetin ve bu seslere ait frekans seçiciliğinin azalmasıdır. Bir başka deyişle 
beyin yetersiz işitsel veri nedeniyle birbirine yakın frekanslardaki sesleri ayırt 
edemez ve karıştırır. Bu da konuşma içerisinde geçen seslerin karıştırılması 
ve yanlış anlaşılmasına yol açar. Sonuç olarak işitsel merkezde frekansa bağlı 
kodlamanın bozulması, işitsel algının bozulmasına ve kişinin konuşma geli-
şiminde fonolojik becerilerinde azalmaya yol açar. Daha basit bir deyimle, 
beyinde farklı sesler aynıymış gibi kodlanır ve bu da o seslerin beyin tarafın-
dan çözümlenerek anlamlandırılmasını zorlaştırır. Bu bireyler kelime içindeki 
hızlı frekans-şiddet geçişlerini ve örneğin belli bir hecenin ya da kelimenin 
vurgulanması sırasında değişen akustik özellikleri algılamakta da güçlük çe-
kerler. Kısaca, işitsel süreç aksadığı için dil gelişimi de aksar ve dili temsil 
eden kod sistemindeki bozulma nedeniyle birey, dile ilişkin tüm becerilerde 
zorluk yaşar.

İşitme kayıplı çocuklar linguistik ipuçlarını kaçırdıkları için, dilin anlam-
sal, söz dizimsel, biçim bilimsel, edim bilimsel ve ses bilgisel yönlerinin her 
birini geliştirmek konusunda yetersiz kalırlar. Bununla birlikte işitme kaybı 
dilin yapı, içerik ve kullanım şeklini de olumsuz etkiler. Bu bireylerde tipik 
olarak sözce uzunluğunda azalma vardır. Bazı fonemleri kullanamadıkları gö-
rülür ve cümle içerisinde özellikle yardımcı fiilleri daha az kullanırlar. Diğer 
dikkat çeken yapısal dil değişiklikleri; konuşmalarında çoğul, iyelik ve zaman 
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ekleri gibi bağımlı morfemlerin yokluğu ve benim, sizin gibi sahiplik kelime-
lerini yanlış kullanmalarıdır.

Dilin içeriğinin gelişmesi rastgele öğrenme modeli ile açıklanmaktadır. 
Buna göre çocuk kelimeyi rastgele bir anda işitmeli, zihninde o kelime için 
oluşturduğu şema ile ilişkili kullanımına şahit olmalı ve bununla günlük rutin-
lerde tekrar tekrar karşılaşmalıdır. İşitme kayıplı bireyler, günlük yaşamdaki 
bu rastgele kelimelere işitsel olarak ulaşamadığı için bunlarla ilgili yeterli zi-
hinsel şemaları oluşturamaz. Bu da kelimeyi tanımada, gruplandırmada, keli-
me ile anlam ilişkisini kurmakta zorlanmasına yol açar. Bu bireylerin kelime 
bilgisi ve dil becerileri daha geç gelişir ve kullandıkları dilin içeriğindeki za-
yıflık dikkat çeker.

İşitme kayıplı bireyler dil gelişimindeki sınırlı becerileri nedeniyle dili 
kullanmak konusunda da kaçınılmaz bir şekilde sorun yaşarlar. Bu bireyler-
de, dilin kullanımındaki pragmatik becerilerin gelişiminde gecikmeler gözle-
nir. Rica etme, teşekkür etme, özür dileme ve daha birçok nezaket ifadesini 
kullanma becerilerinde zayıftırlar, ihtiyaç belirtmede ve ifadelerde düzeltme 
yapmada da güçlük yaşarlar. Bunların sonucu olarak konuşmalarında kelime 
çeşitliliği azdır ve kendilerini iletişimdeki rollerden uzak, kısa sözlerle ifade 
ederler. Özetle, işitme kayıplı çocuklar kendilerini akranları gibi değil, daha 
küçük yaştaki çocuklar gibi bir konuşma diliyle ifade ederler. Dili kullan-
mayla ilgili tüm bu yetersizlikler ilerleyen dönemde bu bireylerin karşısına 
okuma-anlama problemleri ve akademik becerileri sürdürmede zorluk olarak 
çıkmakta ve bu bireyler sosyal entegrasyon problemleri yaşamaktadırlar. 

Sonuç olarak, iletişimin temelinde işitme ve konuşma döngüsü yatmakta-
dır. Bu iletişim yöntemlerine dair yetenekleri bireyin kişisel gelişimini, sosyal 
ve akademik başarısını belirleyen en önemli faktörlerden biridir. Kişinin nor-
mal bir dil geliştirebilmesi için hayatının erken dönemlerinde ses ve bilhassa 
konuşma sesi ile tanışması ve bu uyaranlara tekrarlayan bir şekilde maruz 
kalması gerekmektedir. 
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OSMANLI TÜRKÇESİ TELAFFUZ KAYITLARI

Yavuz KARTALLIOĞLU*

Yazı Telaffuz İlişkisi

Konuşma, yazıya göre çok daha eskidir; dildeki değişimler önce konuş-
mada başlar, çok uzun bir süreç içinde yazıya yansır. Yazı, dili koruma bakı-
mından daha muhafazakârdır.

Dili inceleyenler, uzun süre dilin sadece yazılı varyantı üzerinde durmuş, 
tespitler yazılı varyanta göre yapılmıştır. XX. yüzyıldan itibaren dünyada dilin 
sözlü varyantı ağırlık kazanmaya başlamıştır (Ergenç, 2002: 9). Türkiye’de 
daha çok yazı dili üzerinde araştırmalar yoğunlaşmıştır. Bu noktada asıl sorun, 
eş zamanlı olarak sözlü varyantın (konuşulan dilin) bile istenen düzeyde ele 
alınmadığı Türkçenin tarihî bir dönemi olan Osmanlı Türkçesinin konuşma ve 
telaffuzlar bakımından incelenip incelenemeyeceğindedir.

Tarihî Bir Dönemle İlgili Telaffuz İncelemesi Nasıl Yapılır?

Herhangi bir dilin tarihî dönemi ile ilgili telaffuz incelemesi yapmak, 
konuşmalar duyulmadığı için ilk bakışta imkânsız görülebilir, hatta reddedi-
lebilir. Osmanlı Türkçesindeki bazı kelimelerin telaffuzları ile ilgili bir incele-
me, ancak o dönemin telaffuzlarını duymuş ve bunları eserlerinde kaydetmiş 
olan kişiler vasıtasıyla yapılabilirdi. “Osmanlı Türkçesi Telaffuz Kayıtları” 
adlı inceleme de bu yolla, yani yazıya geçirilmiş olan telaffuzlardan hareketle 
hazırlanmaya çalışılmıştır. Osmanlı dönemindeki telaffuzları göstermek için 
de şimdilik izlenebilecek tek yol budur. İncelemede, Osmanlı döneminde ya-
zıya geçirilmiş olan her kelimenin yazıldığı gibi telaffuz edilmediği, Osmanlı 
yazı dilinden çok Türkiye Türkçesine -özellikle de Türkiye Türkçesi konuşma 
diline- yakın olduğu gözlemlendi. Telaffuzlar hem Latin hem de Arap harfle-
rinin bir arada kullanıldığı Osmanlı zamanında, Batılılar tarafından yazılmış 
olan gramer ve sözlüklerden tespit edildi. Çünkü bu eserlerde bazı kelimelerin 

* Prof. Dr.; AHBVÜ, Edebiyat Fak. ÇTLE Bölümü Öğretim Üyesi; 
yavuzkartallioglu@gmail.com, yavuz@gazi.edu.tr.

mailto:yavuzkartallioglu@gmail.com


100 Osmanlı Türkçesi Telaffuz Kayıtları

nasıl telaffuz edildiğine dair sesçil (fonetik) bilgiler mevcuttur (Kartallıoğlu, 
2017a: 11-15).

Osmanlı Türkçesi

Türk dilinin tarihî dönemlerini adlandırmanın farklı yolları vardır; bun-
lardan birisi konuşurlarının kurdukları devlet adları ile dönemin dilini adlan-
dırmaktır: Göktürkçe, Uygurca, Karahanlıca, Osmanlıca. Kelimelerin sonun-
da yer alan ve dil adları yapan ek “Karahanlı devleti zamanında yazılan ve 
konuşulan Türkçe, Osmanlı devleti zamanında yazılan ve konuşulan Türkçe” 
anlamında yeni bir kelime türetir. Osmanlı Türkçesi, Türkçenin tarihî bir döne-
midir ve Osmanlı Devleti zamanında kullanılan dilin adıdır. Osmanlının dili, 
hep yazı üzerinden, daha çok devletin resmî belgeleri ve divan edebiyatına ait 
ürünlerin verileri üzerinden incelendiği için ya Türkçeden uzak anlaşılmaz 
bir dil ya da Arapça-Farsça-Türkçe karışımı üçlü bir dil olarak gösterilmiştir. 
Osmanlı Türkçesi araştırmalarında Selçukludan hatta daha öncesinden gelen 
kesintisiz, canlı bir konuşma dili olduğu göz ardı edilmiştir. Hâl böyle olunca, 
yani yazı Osmanlının dili hakkında tek belirleyici olarak kabul edilince top-
lumda yazılanla konuşulanın aynı olduğu görüşü hâkim olmuştur. Bu düşünce 
tarzında Türkiye Türkçesi yazı ve konuşma dilinin birbirine çok yakın olması 
etkili olmuş olabilir fakat Osmanlı döneminde yazılan ve konuşulan Türkçe 
arasında çeşitli faktörlere dayanan ayrılıklar vardı (Kartallıoğlu, 2017b: 42).

Osmanlının bir de konuştuğu dil vardı...

Çağdaş dil bilimi, daha çok konuşmayı inceler. Osmanlı konuşma dili 
verileri;

- Bazı Kronikler,

- Şeriye Sicilleri,

- Evliya Çelebi Seyahatnamesi gibi kişi konuşmalarının yazı üslubuna 
yansıtıldığı eserler, 

- Batılı araştırıcılar tarafından yazılan Latin harfli gramer ve konuşma 
kılavuzlarından öğrenilebilir (Kartallıoğlu, 2017a: 17-24).

Osmanlı Türkçesi sadece Arap kökenli Türk alfabesiyle yazılmadı! 
Latin harfli Osmanlı Türkçesi…

15. yüzyılın sonundan itibaren Osmanlı topraklarına siyasi, ekonomik 
ve kültürel sebeplerle Batı’dan tercüman, bilim adamı ve misyoner gelmiştir. 
Bu kişiler 500 yıl boyunca Osmanlı Türkçesini Latin, Arap-Latin, Ermeni ve 
Rum harfleri ile de kayda geçirmişlerdir. Türkoloji’de bu metinlere “çeviri 
yazılı metinler/transkripsiyon metinleri” denir. Bu metinler Osmanlı devle-
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ti ile daha çok ticari ve siyasi ilişkilerde bulunan devletlerin vatandaşlarının 
hazırladıkları sözlük ve gramer kitaplarından ibarettir. Bunların hazırlanma-
sında asıl amaç, Türkçeyi öğrenmek ve ilgilenenlere öğretmektir. Bu eserleri, 
sanki günümüz için çözümlenmiş ve yazıya geçirilmiş bir tür ses kaydı olarak 
düşünmek gerekir (Kartallıoğlu, 2011: 26). Bunların en önemlileri şunlardır:

1. Molino, Giovanni, Dittionario della lingua Italiana Tvrchesca, Roma, 1641.

2. Meninski, Mesgnien, Linguarium Orientalium Turcice-Arabice-Persice 
Grammatica Turcica, Vienna, 1680.
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3. Vaughan, Thomas, A Grammar of the Turkish Language, London, 1709

4. Carbognano, C. C., Primi Principi della Gramatica Turca, Roma, 1794.
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5. Hindoğlu, Artin, Hazine-i Lugat ou Dictionnaire Turc-Français, Vienne, 1838.

6. Calfa, Ambroise, Dictionnaire de Poche Français-Turc, Paris, 1869.
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7. Meynard, Barbier de, Dictionnaire Turc-Français, I-II, Paris, 1881-1886. 

8. Sami, Şemseddin, Dictionnaire Turc-Français, İstanbul, 1885. 
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9. Hagopian, V. Hovhannes, Ottoman-Turkish Conversation-Grammer, London, 
1907.

10. Bonelli, Luigi-Jasigian, S. Il Turco Parlato. Cenni Grammaticali, Dialoghi e 
Vocabolario İtaliano-Turco, Milano, 1910.

İşte bu Latin veya Latin-Arap harfli metinler aracılığı ile Osmanlı döne-
mindeki telaffuzları bilimsel olarak incelemek mümkündür.
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Türkiye Türkçesi Telaffuzunun Temel Prensipleri/Osmanlı Türkçesi 
Telaffuzunun Temel Prensipleri

İclal Ergenç, “Türkiye Türkçesinin Söyleyiş Sözlüğüne İlişkin Belirleme-
ler” başlığı altında Türkiye Türkçesi konuşma dilinin, dolayısıyla telaffuzu-
nun genel prensiplerini belirlemiştir. Bunlar genel olarak Türkçenin konuşma 
dilinde karşılaşılan ve kimi zaman yazı diline de yansıyan ses değişmeleri ve 
sebeplerinden ibarettir (Ergenç, 2002: 31). Ergenç’in Türkiye Türkçesi için 
belirlemiş olduğu ses olayları, Osmanlı Türkçesi Dönemi’nde de Türkçede 
var olan ses olaylarıdır.  

1. h>Ø: Konuşma dilinde h düşer. Bu düşme yazıya da yansır: hasta-
hane>hastane, postahane>postane, dershane>dersane, pastahane>pastane 
(Ergenç, 2002: 35). Aslında bu telaffuzlar Osmanlı Türkçesinde de var olan 
telaffuzlardır:

Osmanlı konuşma dilinde şu kelimelerde h düşer: cerrah-carah-cara, 
dirhem-direm, fakih-fakı-fahı, fihrist-fihris-firist, hemşehri-hemşeri, istif-
rah-istifra, siftah-seftah-sefte, sehpa-sepa… 

2. r>Ø: bir daha – bi daha, bir dakika-bi dakika, bir anda-bi anda, bir 
baktım-bi baktım; geliyor mu-geliyo mu (Ergenç, 2002: 35, 36).

Osmanlı konuşma dilinde şu örneklerde r ünsüzü düşer: berhordar-ber-
hudar-berhüdar, ejderha-ejdeha, kargir-kagir, serpmek-sepmek.

3. t>Ø: rastlamak-raslamak, çiftlik-çiflik; astsubay>assubay, üstge-
çit>üsgeçit, çiftçi>çifçi, rastgele>rasgele (Ergenç, 2002: 36).

Osmanlı konuşma dilinde şu örneklerde t ünsüzü düşer: çifci-çiftlik-çif-
lik-çifçi; çep ü rast-çapraz; fihrist-fihris; putperest-putperes; serbest-serbes; 
destgâh-dezgâh-tezgâh.

/ğ/ Grafemi 

Banguoğlu, “ğ harfi çok yerde sesteş değerini kaybetmiş, erimiş veya yal-
nız kendisinden önceki sesliyi uzatmaya yarar olmuş bir sesi temsil etmekte-
dir.” kaydıyla bu ünsüzün söyleyişteki biçimine dikkat çekmiştir (Banguoğlu, 
1995: 27).

Ergenç’e göre ğ telaffuzda gerçekleşmez. Türkçede ğ bulunduğu yere 
ve yanındaki seslere göre ünlü uzamasına sebep olur, ünlü kayması oluştu-
rur veya y(i)’ye dönüşür: uğur~u:ur, dağ~da:, yağmur~ya:mur, ağıt~aıt, 
doğa~doa, öğe~öe, eğitim~ejitim~eitim, eğlence~ejlence~eilence (Ergenç, 
2002: 38, 39). Sonraki bir araştırmada Ergenç-Bekâr-Uzun “Türkçe abecede 
yazımbirim olarak yer almasına karşın, ses olarak karşılığının bulunmadığı 
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kanıtlanmış <ğ>…” diyerek bu harf ile ilgili düşüncelerini belirtir ve bu harfi 
bulunduran çeşitli kelimelerin spektrografik görüntülerine yer verirler (Er-
genç-Bekâr Uzun, 2017: 251-253). 

Coşkun ise, /ğ/’nin bir grafem olduğunu kendisinden önce gelen ünlüleri 
uzattığını kaydeder (Coşkun, 2000: 258-250; 2010: 161-167).

Kılıç ve Erdem ise /ğ/’nin fonetik açıdan bir daralma ünsüzü olduğunu, 
kendisinden önceki ünlünün dar şekli olarak telaffuz edildiğini belirtirler; ay-
rıca /ğ/’nin zayıf bir ses olduğu için ünlü ortamından çok etkilendiği ve farklı 
şekillerde telaffuz edildiğini laboratuvar ortamında gösterirler (Kılıç-Erdem, 
2013: 2825).

Türkiye Türkçesinde olduğu gibi Osmanlı Türkçesinde de bu ses art ün-
lülerin yanında düşer ve ikincil uzunluk meydana getirir; ön ünlülerin yanında 
/y/’leşir:

Art Ünlülü Kelimeler: ağaç-âac, agız-agz-âz, bağırmak-barmak, bağır-
sak-bağarsak-barsak, buzağılamak-bızlamak, kâğıt-kahat-kâd, mumcaaz, oğ-
lan-olan-ulan-olen, souk-sovuk-sûk, tuğla-tuvla, tuğra-tura, yağmur-yamur, 
yağmurlık-yamurlık.

Ön Ünlülü Kelimeler: deyil, döymek, eger-eyer, segirtmek-seğirtmek-se-
yirtmek, segban-seğmen-seymen, yeğen-yeyen-yeen. Bazı örneklerde ğ yok-
tur: güğüm-güm, eger-eer.

Viguier, iki ünlü arasında kalan ğ’yi y ile kaydetmiştir: ördeyi, eriyi, kör-
lüyü, göyü, göyün, ördeyim (Viguier, 1790: 64, 72).

Kelimeler Temelinde Osmanlı Telaffuz Kayıtları
Barbier de Meynard, Dictionnaire Turc-Français adlı sözlüğündeki mad-

de başlarını hem Arap harfli hem de Fransız alfabesi temelli Latin harfleri ile 
yazmıştır. Arap harfli biçimler imlayı, Latin harfli biçimler ise yaygın telaf-
fuzu göstermektedir. Arap harfli biçimlerin bazılarının, telaffuzun etkisi ile 
değiştiği; Osmanlı imlasında hem asli hem de Türkçeleşmiş biçimlerin Arap 
harfleri ile de yer almaya başladığı Meynard’ın kayıtlarında açıkça görülmek-
tedir.  

İt. blocco > T. abloka, âbloqa 
Latin harfli kayıt, kelimenin önce âb-

loka biçiminde geniş ünlülü söylendiğini 
göstermektedir. Bianchi (1850: I, 11), Zen-
ker (1866: 5) ve Calfa’da (1869, 42) da 
aynı biçim vardır.



108 Osmanlı Türkçesi Telaffuz Kayıtları

etmek vulg. ekmek

İmlada etmek olarak görülen keli-
menin halk arasında ekmek olarak telaf-
fuz edildiği kaydedilmiştir. Aynı kayıt 
Argenti’den (1533, 165) başlayarak çe-
viri yazılı metinlerin neredeyse tama-
mında vardır.

Ar. âdem pron., vulg. adam

Arapça âdem kelimesinin adam ola-
rak telaffuz edildiği Latin harfli kayıtta 
açıkça görülmektedir. Âdem~adam ka-
yıtları Argenti’den (1533, 126) başlaya-
rak çeviri yazılı metinlerde kaydedilmiş-
tir. 

İng. steam pron. istim (islim)

İngilizceden istim biçiminde geçen 
kelimenin islim olarak telaffuz edildiği 
belirtilmiştir. 
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ısıcak pron., vulg. sıcak

Kelimenin halk arasında sıcak ola-
rak telaffuz edildiği bilgisi vardır. Mad-
dedeki örneklerde ise genel olarak ısıcak 
biçimi yaygındır. Carrodori’de (1650: 
182, 291) sıcak biçimi vardır. Menins-
ki ise halk arasındaki biçimi şöyle kay-
detmiştir: issı, isıcak vulg. sıcak (1680, 
750).

oğramak~uğramak

Meynard’a göre yaygın biçim, 
/o/’lu biçimdir. 

Bir ağız özelliği olarak /u/’lu biçimi 
de kaydetmiştir. 
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Far. bârgîr pron. beygir 

Kelime Arap harfleri ile asli biçi-
mine uygun olarak yazılsa da telaffuzun 
beygir biçiminde olduğu kaydedilmiştir. 
Molino’dan (1641, 112) beri beygir kay-
dına rastlanır.

Far. benefşe pron., vulg. menekşe, 
menevşe.

Kelimenin iki biçimde telaffuz edil-
diği kaydedilmiştir.

Far. bâzâr pron., vulg. pazar

Kelimenin telaffuzu asli imlayı da 
değiştirmiştir. /b/’li imla yerini /p/’li im-
laya bırakmıştır.

Far. humbere pron. kumbara

İmlada /h/ ile kaydedilen kelimenin 
/k/ ile kumbara biçiminde telaffuz edil-
diği örneklerde de görülmektedir. 
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Ar. dukkân pron., vulg. dükan, tüken

Metinde standart konuşma dili dı-
şında ağızlara ait biçimler de geçmekte-
dir. Dükan, tükan biçimleri buna örnek-
tir.

Meynard, kelimenin hem ara hem-
de Türkçeleşmiş biçimini kaydetmiştir.
Zatlican, Türkçeleşme sürecindeki ara 
biçimdir.

zeval+lü pron., vulg. zavallu

Türkçedeki telaffuzu, asli imlasını 
da değiştirmiştir. Asli ve Türkçeleşmiş 
imla bir dönem yan yana kaydedilmiştir.



112 Osmanlı Türkçesi Telaffuz Kayıtları

Ar. sedd pron., vulg. sett

tağ pron. dağ

Meynard’ın kayıtları tı ile yazılan keli-
menin /d/ ile telaffuz edildiğini göster-
mektedir.
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Ar. ‘ışk pron. aşk

kazgan pron. kazan/kazgan 

Arkaik kazgan imlası bulunsa da 
telaffuzun kazan biçiminde olduğu 
kaydedilmiştir.
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kangı pron. hangı/hangi

Arap harfli imla /k/’li olsa da telaffuz 
/h/ iledir.

koñşu pron. komşu

Kelime /ñ/ sesini karşılayan kef ile 
yazılsa da telaffuz /m/’lidir.
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Far. ked+hudâ pron. kahya

Telaffuz kelimenin imlasını da de-
ğiştirmiştir. Hem asli hem de telaffuza 
dayalı imla yan yana kullanılmıştır.

Sonuç

1. Osmanlı ülkesine çeşitli sebeplerle gelmiş ve gramer, sözlük yazabil-
miş olan kişilerin hem imlayı hem de bu telaffuzları ayrı ayrı tespit edebilecek 
kadar iyi bir Türkçe seviyesine sahip oldukları yazmış oldukları eserlerin bi-
limsel olarak incelenmesinden anlaşılabilir.

2. Konuşma (telaffuz) Türkçe kelimelerin yanında zamanla Arapça ve 
Farsça kelimelerin de imlasını değiştirmiştir. Osmanlı Türkçesinin Arapça ve 
Farsça kelimelerin yazımı ile ilgili kuralı, alıntıların asli biçimlerini değiştir-
memekti (abanoz<Far. âbnûs; pazar<Far. bâzâr).

3. Telaffuz kayıtlarında Arap alfabesinin göstermediği bütün ünlü ve ün-
süzleri görmek mümkündür (oğramak/uğramak).

4. İmlası değişmeyen ama telaffuzu çoktan değişmiş olan Türkçe kelime-
ler vardır. Dil tarihi içinde bu tür kelimelerin eski ve yeni biçimlerini yüzyıl-
lara göre belirlemek mümkündür (etmek/ekmek; sıcak<ısıcak; kazan<kazgan; 
komşu<kongşu).
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5. İmlası değişmeyen ama telaffuzu çoktan değişmiş olan Arapça ve Fars-
ça kelimeler vardır. Dil tarihi içinde bu tür kelimelerin eski ve yeni biçimlerini 
yüzyıllara göre belirlemek mümkündür (beygir<Far. bâr-gîr).

6. Batı kökenli alıntıların asli biçimlerine yakın Türkçeleşme sürecindeki 
ilk biçimlerini görmek mümkündür (istim/(islim)<İng. steam; abluka<ablo-
ka<İt. abloco (a blocco; ıskonto<İt. sinqonta).

7. Arapça ve Farsça alıntıların hem asli hem de Türkçeleşmiş biçimi bü-
tün imlalarıyla birlikte Türkçede bir süre yan yana kullanılmaya devam etmiş-
tir (menekşe/menevşe<benefşe; zarzevat/zerzevat<Far.-Ar. sebzevât).

8. Bazı alıntı kelimeler İstanbul konuşmasında birden çok biçim almışlar-
dır ve bu birden fazla biçim yan yana kullanılmıştır (dükân/tükân<Ar. dükkân; 
satlıcan/zatlıcan<Ar. zâtu’l-cenb).

9. Osmanlı Türkçesi grameri, çeviri yazılı metinlerin verilerine göre ya-
zılmalıdır.
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KONUŞMA SESİ VE PROZODİ BOZUKLUKLARI

1Mehmet Akif KILIÇ*

Giriş

“Konuşma sesi bozukluğu” dendiğinde, parçasal1 fonolojik ve fonetik bo-
zukluklar, “prozodi bozukluğu” dendiğinde ise parçasal olmayan2 fonolojik 
ve fonetik bozukluklar anlaşılır. Fonolojik bozuklukla, ana dilin ses düzenini 
eksik ya da yanlış öğrenmiş olmaya veya öğrenilmiş bilgileri yitirmeye bağlı, 
anlam değiştirme potansiyeli olan hatalar; fonetik bozuklukla da konuşma or-
ganlarını gerektiği gibi hareket ettirememeye bağlı hatalar kastedilmektedir.

Konuşma sesi ve prozodi bozuklukları, nedenlerine göre tıbbi ve eğitim-
sel olmak üzere ikiye ayrılır. Ana dil (ve ana ağız) ile ilgili problemler genel 
olarak tıbbi nedenlere bağlıdır. Bu nedenler, dil ve konuşma gelişimi öncesin-
de veya sırasında ortaya çıkıp süreci bozabileceği gibi, süreç tamamlandıktan 
sonra ortaya çıkarak kazanılmış bilgilerin yitirilmesine yol açabilir. Tıbbi ne-
denlere bağlı bozukluklar hekimleri ve konuşma terapistlerini ilgilendirmek-
tedir. 

Ana dili Türkçe olup ölçünlü Türkçeyi ikinci ağız olarak öğrenmiş olan-
larla Türkçeyi ikinci dil olarak öğrenmiş olanlarda görülen fonolojik ve fone-
tik hatalar ise eğitimsel nedenlidir. Bu tür sorunlar ise daha çok dilcilerin ve 
eğitimcilerin ilgi alanına girmektedir. 

Orta öğrenimini tamamlayıncaya kadar sadece bölgesel ağız kullanmış, 
bu sırada ölçünlü Türkçeyi tam anlamıyla öğrenememiş olan bir gencin, üni-
versite eğitimi sırasında girdiği yeni çevrede işitsel iletişim kurarken yaptığı 
fonolojik ve fonetik hataları bozukluk veya hastalık olarak değerlendirebilir 
miyiz? Aynı şekilde, Türkçeyi ikinci dil olarak öğrenmiş olan insanların Türk-
çeyi kullanırken yaptıkları benzer hataları nasıl değerlendirmeliyiz? Bu konu-

* Prof. Dr.; İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Tıp Fakültesi öğretim üyesi; makilic@yahoo.com
 mehmetakif.kilic@medeniyet.edu.tr
1 Segmental; ünlüler, ünsüzler gibi dilin ve konuşmanın parçalara ayrılabilen özellikleri.
2 Suprasegmental; vurgu, ezgi gibi dilin ve konuşmanın parçalara ayrılamayan özellikleri.
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da genel prensip şudur: “Konuşanı rahatsız etmeyen, iletişim sorunu oluştur-
mayan hatalar bozukluk olarak kabul edilmez”. 

Bireyin veya bu bireye eğitim vermekte olan eğitimcinin fark edip rahat-
sız olduğu eğitimsel nedenli fonolojik ve fonetik hatalar nasıl düzeltilebilir? 
Tıbbi nedenlere bağlı, konuşma sesi ve prozodi bozukluklarının değerlendiril-
mesi ve tedavisiyle ilgili yoğun bilgi ve tecrübe birikimini, eğitimsel nedenli 
hataların çözümünde kullanabilir miyiz? Bu bölümün amacı, tıbbi nedenlere 
bağlı bozukluklarla eğitimsel nedenli hatalar arasındaki benzerlikten yola çı-
karak bir alandan diğerine bilgi transferi yapmaktır.

Temel Kavramlar

Bu bölümün daha kolay anlaşılabilmesi için öncelikle kullanılan termino-
lojiden kısaca bahsetmek gerekmektedir.

Dil ve Konuşma

Dil denince, sıkıca ilişkili olmakla birlikte birbirinden oldukça farklı üç 
kavram akla gelir. (Saussure, 1998)

• Dil sistemi (Fr. langue): Bir toplumda iletişim kurmak amacıyla kul-
lanılan simgeler ile bu simgelerin nasıl bir araya geleceğine ilişkin kurallar 
sistemi.

• Dil yetisi (Fr. langage): Bir bireyin belirli bir dili kullanma konusun-
daki yeterliği.

• Dil kullanımı (Fr. parole): Bir birey tarafından bir dilin kurallarına 
göre dilbilimsel malzeme (sözce) üretilmesi, sözceleme.

Konuşma: Dilin duyulabilir dışavurumu; zihinde üretilen sözce, duyula-
bilir (konuşma) veya görülebilir şekilde (yazma) muhatabına aktarılır.

Bu dört kavramı, Saussure’ün satranç örneksemesini genişleterek aşağı-
daki gibi anlatmak mümkündür:

• Dil sistemi: Satranç oyununun kuralları.

• Dil yetisi: Bir kişinin satranç konusundaki bilgisi ve oynama yeteneği.

• Dil kullanımı: Zihinden yapılan, henüz dışarıya yansımamış satranç 
hamlesi.

• Konuşma: Zihinden yapılan hamlenin satranç tahtası ve taşları kulla-
nımıyla rakibe iletilmesi.
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Prozodi3: Hem dilin hem de konuşmanın parçasal olmayan özellikleri. 
(Dilin ve konuşmanın parçasal özellikleri için ise konuşma sesi ifadesi kulla-
nılmaktadır.)

Dilin ve Konuşmanın Yapı Taşları (Tablo I)

Dili ve konuşmayı oluşturan en küçük birimler, parçasal ve parçasal ol-
mayan şeklinde ikiye ayrılır. Bu yapıtaşları soyuttan somuta doğru aşağıdaki 
şekilde sıralanır. Hem parçasal hem de parçasal olmayan yapı taşları için dört 
katman söz konusudur, bunlardan ilk ikisi fonolojik, son ikisi ise fonetik düz-
lemde yer alır.

- Parçasal Yapı Taşları

• Sesbirim (Fonem): Bir dilde anlam ayırt etme özelliği olan en küçük 
birim; fiziksel olarak var olmayan soyut ses imgesi.

Örnek

/a/4 ünlü sesbirimi

/d/ ünsüz sesbirimi

• Fonolojik alt sesbirim (alofon): Ana dil konuşuru tarafından farklı ol-
duğu kolayca anlaşılan, genellikle anlamda değişiklik yapmayan (veya sınırlı 
olarak anlam değişikliği yapan) ses birim değişkesi. Belirli bir pozisyonda 
hangi alt sesbirimin kullanılacağını o dilin veya ağzın kuralları belirler. Fono-
lojik alt sesbirimler de sesbirimler gibi fiziksel olarak var olmayan soyut ses 
imgesidir. Türkçenin fonolojik ve fonetik alt sesbirimleri konusunda detaylı 
bilgi için Kılıç’a (2017a) başvurulabilir.

Örnek

/e/ ünlüsünün açık ve kapalı alt ses birimleri

/k/ ünsüzünün kalın ve ince alt sesbirimleri

• Fonetik alt sesbirim (alofon): Konuşma mekanizması tarafından be-
lirlenen, dilin özüne ait olmayan sesbirim değişkesi. Bir patlamalı ünsüzün 

3 Prozodi, dilbilimsel prozodi ve paralengüistik (duygusal) prozodi şeklinde ikiye ayrılır. 
Hitap ettiği kitle göz önünde bulundurularak, bu yazıda, duyguları ifade etmek amacıyla 
kullanılan paralengüistik prozodi konusuna girilmemiş, prozodi kelimesi sadece dil 
bilimsel prozodiyi ifade etmek için kullanılmıştır.

4 Fonetikte; sesbirimler ve fonolojik alt sesbirimler Uluslararası Fonetik Alfabe (UFA) 
kodlarıyla ve iki eğik çizgi arasında, fonetik alt sesbirimler ve fonlar köşeli parantez 
arasında gösterilir. Bir ifadenin UFA kodu olmayıp yazı olduğunu göstermek için ise açılı 
parantez kullanılır. Türk dilcileri arasında UFA kullanımı yaygınlaşmadığı için bu yazıda 
UFA kodlarının kullanımı çok sınırlı tutulmuştur.
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vurgulu söylenmesine bağlı olarak üfleme ortaya çıkması, burun ünsüzlerinin 
komşu ünlüleri etkileyerek burunsulaştırması gibi olaylarla fonetik alt ses bi-
rimler oluşur. Burada fiziksel olarak var olan bir ses söz konusudur. Aslında, 
fonetik alt sesbirimleri dilden bağımsız olarak düşünmek mümkün değildir. 
Bir İngilizce konuşuru tarafından seslendirilmiş, <boy> (T. “erkek çocuk”) 
kelimesini dinleyen İngilizce konuşurları bir ünsüz ve bir ikiz ünlü (diftong) 
algılarken Türkçe konuşurları iki ünsüz ve ortasında bir ünlü algılar. 

Örnek

Burun ünsüzlerine komşu olan ünlülerde burunsulaşma (Özel bir anlamı 
yoktur.),

Patlamalı ünsüzlerin üflemeli olarak telaffuzu (özel bir anlamı yoktur.).

• Fon (parçasal özellik): Dile bağlı olmayan konuşma sesi. Fonlar, te-
mel fonetik özellikleriyle ifade edilir.

Örnek

Ünlülerin ve ünsüzlerin sınırları her dilde farklıdır.

Birinci formant5 frekansı (F1) 600 Hz, ikinci formant frekansı (F2) 1400 
Hz olan bir vokoit6 bazı dillerde /e/ olarak algılanırken başkalarında /a/ olarak 
algılanabilir.

Ötüm başlama zamanı (ÖBZ)7 değeri 10 ms olan çift dudak patlamalı 
kontoidi, İspanyolca konuşurlarınca /p/ olarak algılanırken, İngilizce konuşur-
ları tarafından /b/ olarak algılanır.

- Parçasal Olmayan Yapı Taşları

• Bürünbirim (prozodem): Anlam değiştirme etkisine sahip olan prozo-
dik özellik, sesbirimin prozodideki karşılığıdır.

Örnek

Vurgunun yeri, anlamı değiştirebilir:

/ˈaydın/ (birinci hece vurgulu, il adı)

/ayˈdın/ (ikinci hece vurgulu, münevver)

Ezgi (tonlama) anlamı değiştirebilir:

5 Formantlar, ünlülerin kimliğini belirleyen en önemli akustik özelliktir.
6 Pike (Laver, 1994), ünlüleri ve ünsüzleri dilden bağımsız olarak ifade etmek için sırasıyla 

''vokoit'' ve ''kontoit'' terimlerini kullanmıştır. Bu kelimeler ünlümsü ve ünsüzümsü 
şeklinde Türkçeleştirilebilir.

7 Patlamalı ünsüzlerin ötümlü-ötümsüz ayrımında kullanılan akustik parametre.
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/kim aldı/ (yükselen ezgi; anlamadım)

/kim aldı/ (düşen ezgi; soru)

• Fonolojik alt bürünbirim (aloprozodi): Anlamda değişiklik yapmayan 
(veya sınırlı olarak anlam değişikliği yapan) ancak dilin kuralları içinde yer 
alan prozodik özellikler.

Örnek

Anlamı değiştirmese de önemsenen ögeyi belirtmek için vurgudan yarar-
lanılır:

/ayˈşe yarın ankaraya gidecek/ (kişi önemli)

/ayşe ˈyarın ankaraya gidecek/ (zaman önemli)

/ayşe yarın ˈankaraya gidecek/ (yer önemli)

Türkçede yer adlarının birinci hecesi vurgulu olarak telaffuz edilir:

/ˈberlin/

/ˈankara/

• Fonetik alt bürünbirim (aloprozodi): Anlam üzerinde etkisi olmayan, 
konuşmanın özelliği nedeniyle ortaya çıkan prozodik özellik. 

Örnek

Vurgulu hecenin ünlüsü genellikle uzundur. 

[ˈgeːl bakalım] (Uzunluk dil bilimsel bir mesaj taşımaz.)

Cümle sonuna doğru ezginin düşmesi akciğerlerden gelen havanın basın-
cının azalmasına bağlıdır. Bu durum sadece Türkçeye özgü olmayıp evrensel 
fonetik olay sonucunda gerçekleşir.

• Parçasal olmayan özellik: Kategorize edilmemiş perde, şiddet, süre 
özellikleri; fonun prozodideki karşılığıdır.

Örnek

Prozodik özelliğin uzun-kısa, düşen-yükselen ezgi gibi kategorize edil-
miş bir şekilde değil, rakamsal değerlerle ifade edilmesi:

60 ms uzunluğunda vokoit

Tablo I: Dilin ve konuşmanın yapı taşları. Fonolojik düzlemdeki birim-
ler, dilin veya ağzın, fonetik düzlemdeki birimleri konuşmanın özelliğidir.
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    Düzlem Parçasal Parçasal olmayan

Fonolojik
Sesbirim Bürünbirim
Fonolojik alt sesbirim Fonolojik alt bürünbirim

Fonetik
Fonetik alt sesbirim Fonetik alt bürünbirim
Fon Parçasal olmayan özellik

Ağız (Diyalekt) ve Aksan

Ağız; bir dilin ses düzeni, söz dağarcığı, gramer açısından temel dilden 
ayrılan farklı versiyonlarıdır. Ağızlar, ortaya çıkış nedenlerine göre topolekt, 
etnolekt, sosyolekt şeklinde üçe ayrılır: 

Topolekt (bölgesel ağız): Coğrafi bölgelere ve tarihsel göçlere bağlı ola-
rak ortaya çıkan ağız. Ulaşım imkânlarının artması, sesli ve görüntülü iletişim 
teknolojilerinin yaygınlaşması gibi nedenlerle giderek önemini kaybetmekte-
dir. Örn. Kahramanmaraş ağzı.

Etnolekt (etnik ağız): Çeşitli etnik gruplar içinde ortaya çıkan ağız. Bu 
ağız türü de bölgesel ağızlarda olduğu gibi giderek önemini kaybetmektedir. 
Örn. Roman ağzı.

Sosyolekt (sosyal ağız): Sosyal grupların (sosyoekonomik sınıf, meslek, 
yaş grubu) kendi aralarında kullandıkları ağız. Günümüzde en fazla üzerinde 
durulması gereken ağız türüdür. Örn. Dolmuşçu ağzı, Nişantaşı ağzı. Aşağıda-
ki iki ağız türü de sosyolekt kategorisinde yer alır.

Minimal diyalekt (ağızcık8): Bir ailede veya arkadaş çevresinde oluşan 
ağız.

Ortak ağız (dialecta franca9): Farklı ağızları kullanan insanların bir ara-
da olduğu ortamlarda kullanılan ağız.

Aksan10: Bir dilin veya ağzın telaffuz şekli (parçasal ve parçasal olma-
yan fonetik özellikleri)

Aksanlı konuşma: Ölçünlü Türkçeyi ikinci dil (veya ağız) olarak konu-
şanlarda, ana dilin (veya ana ağzın) etkisiyle bazı konuşma seslerinin veya 
prozodik özelliklerin yanlış kullanılması. Bir kişinin ana diline (veya ana ağ-
zına) ait olan fonetik özellikleri, öğrendiği başka bir dile (veya ağza) aktarma-
sı sonucu ortaya çıkan fonetik hatalar.

8 Yazar tarafından önerilen isimlendirme.
9 Lingua Franca’ya (geçer dil, ortak bir dili paylaşmayan insanların birbiriyle anlaşmak için 

kullandığı ortak iletişim dili.) nazire olarak yazar tarafından üretilmiştir.
10 Aksan kelimesi fonetikte “vurgu” anlamında da kullanılmaktadır.
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Ölçünlü Türkçe

Ölçünlü dil, bir dili toplum olarak konuşan ve yazanların hep birlikte uy-
dukları belirli ölçü ve kurallara bağlı, ortak dildir. Her dilde olduğu gibi Türk-
çede de dilin yazılı dışa vurumuyla duyulabilir dışa vurumu farklıdır. 

Yazılı dışavurum (edebî dil): Ölçünlü Türkçenin yazılı dışa vurumu ile 
Türkçenin tüm kurallarına uyma çabası gösteren yazılı kullanımı kastedilmek-
te olup bu bölümün konusu (ve yazarın ilgi alanı) dışında kalmaktadır.

Duyulabilir dışa vurum: Resmî ağız veya ortak ağız şeklinde olabilir, her 
ikisinde de İstanbul ağzının büyük etkisi vardır.

Resmî ağız (formal diyalekt): Geniş topluluklara hitap ederken veya eği-
tim kurumları başta olmak üzere resmi ortamlarda kullanılan ağız. Kurallara 
uyma çabası yazılı dışa vurumdaki kadar katı olmamakla birlikte ortak ağız-
dakinden daha fazladır.

Ortak ağız (dialecta franca): Farklı ağızları kullanan insanların bir arada 
bulundukları resmî olmayan ortamlarda kullanılan ağız.

Dil ve Konuşma Edinimi11

Dil edinimiyle; dilin bütün ögelerinin yani fonolojisinin, gramer yapısı-
nın, söz dağarcığının öğrenilmesi kastedilmekle birlikte bunların içinde fono-
lojik edinimin, yani ana dilin ses düzeninin edinilmesinin ayrı bir yeri vardır. 
Ana dilin veya diğer dillerin gramer ve söz dağarcığı için ise öğrenme söz 
konusudur. Öğrenme bazı yaşlarda daha hızlı olmakla birlikte her yaşta olabi-
lir. “Edinim” ise yaşa özgüdür, sadece belirli bir zaman diliminde gerçekleşir.

Bir dilin fonolojik yapısı 5 yaşından önce edinilmediyse, bu yaştan sonra 
zorlaşır, 13 yaşından sonra ise neredeyse imkânsız hâle gelir.12 Ana dil edi-
nimi açısından baktığımızda çocuklar ilk 5 içinde ana dillerini Allah vergisi 
yetenekle sorunsuz bir şekilde edinir. 5-13 yaş arasında ana dil edinimi zor ve 
sorunlu, 13 yaşından sonra ise imkânsızdır.

İkinci dil açısından bakıldığında ise, çocuklar 5 yaşından önce birden 
fazla dili ana dil olarak edinebilir. 5-13 yaş arasında ikinci dili öğrenebilir, 

11 “Edinim” ifadesi sadece “ana dil” için kullanılmaktadır.
12 Literatürde, dil ediniminde ve ikinci dil öğreniminde hassas (kritik) dönem varsayımıyla 

ilgili lehte ve aleyhte çok sayıda çalışma mevcuttur. Aleyhteki yayınlar, sadece ikinci dil 
öğrenimiyle ilgilidir, “İkinci dil her yaşta öğrenilir, dil öğrenmenin yaşı yoktur.” 
düşüncesinde olanların yanlı ve aşırı çabasından kaynaklanmaktadır. Burada sadece dille 
ilgili değil işitme ve fonetik edinimle ilgili hassas dönemler de hesaba katılarak özet bilgi 
verilmiştir. Metinde belirtilen yaşlar kesinlik taşımamakta olup anlatımı basitleştirme 
amacı gütmektedir.
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fakat bu hiçbir zaman ana dil düzeyinde olmaz, ana dil hep ağır basar. On üç 
yaşından sonra ise ikinci bir dilin fonolojisini tam anlamıyla öğrenmek müm-
kün değildir. Bireyler ikinci dilin gramer yapısını, söz dağarcığını çok iyi bir 
düzeyde öğrense de fonolojik öğrenme tam anlamıyla gerçekleşmediğinden 
işitsel iletişimde (konuşmada ve dinlemede) ciddi sorunlar yaşanması kaçı-
nılmazdır.

Çoğu kişi, ağızlar arasındaki farkları önemsiz görse de beyin, ağızları dil 
olarak görür. (Kirk ve ark., 2018) İkinci dil öğrenimiyle ilgili yukarıda anlatı-
lan gerçekler ikinci ağız öğrenimi için de söz konusudur. Bu durum özellikle 
fonolojik yapısı birbirinden farklı ağızlar için geçerlidir. Beş yaşından önce 
çocuklar ikinci ağzı, ana ağız olarak edinir, 5-13 yaş arasında önemli düzeyde 
öğrenir, 13 yaşından sonra ise fonolojisini öğrenemediği için ikinci ağzı ku-
sursuz bir şekilde kullanamaz.

Fonetik edinim (konuşma seslerinin algılanması ve üretilmesi), dil edini-
minin bir parçası olan fonolojik edinimden farklı olup işitme, hareket gelişimi 
ve bunların entegrasyonu sonucunda gerçekleşir. Ana dilin konuşma sesleri-
nin algılanmasının çok erken yaşlarda geliştiği (6-12 ay arası) bilinmektedir. 
Doğuştan ileri derecede işitme kaybı olan çocuklarda, işitmeyi sağlamaya yö-
nelik girişimler 5 yaşından önce uygulanmadığı takdirde, işitsel iletişim için 
yeterli fonetik edinim gerçekleşememektedir. Ana dilin (veya ana ağzın) fo-
netik özellikleri sonradan öğrenilen dili veya ağzı etkiler ve bireyin aksanlı 
konuşmasına neden olur.

Fonetik ve Fonolojik Hatalar

Parçasal Fonetik Hatalar

Fonetik alt ses birimleri ilgilendiren hatalar. Konuşma organlarının yanlış 
kullanılması veya ana dilin etkisine bağlı olarak ünlülerin ve ünsüzlerin olma-
sı gerekenden farklı telaffuz edilmesi şeklindedir. Bu tür hatalar anlamı değiş-
tirmez. [s] ünsüzünün telaffuzu sırasında dil ucunun dişler arasına girmesi, [ı] 
ünlüsünün gevşek bir şekilde yansız ünlü gibi telaffuz edilmesi, [k] ünsüzünün 
üflemeli olması gereken yerde üflemesiz telaffuz edilmesi gibi.

Parçasal Fonolojik Hatalar

Sesbirimleri ve fonolojik alt sesbirimleri ilgilendiren hatalar. Daha çok 
yerine koyma şeklinde olur, bir birimin yerine başkası kullanılır. İnce /a/ kul-
lanılması gereken yerde kalın /a/ kullanımı (kâğıt kelimesinin kalın /a/ kulla-
narak telaffuz edilmesi), /r/ yerine /y/ kullanımı (/arı/→ /ayı/) gibi. Ekleme, 
silme, tekrarlama, yer değiştirme gibi hatalar daha çok ana dile ait sorunlarda 
görülür.
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Parçasal Olmayan Fonetik Hatalar

Vurgu, ezgi ve uzunluk gibi özelliklerin alışılmışın (ortalamanın) dışın-
da, farklı bir şekilde kullanılması. [inanılˈmaz] → [ˈiːnanılˈmaːz], [geldim] → 
[gelˈdiːm] (ayrıca yükselen ezgi)

Parçasal Olmayan Fonolojik Hatalar:

Dilin kurallarından olan vurgu, ezgi, uzunluk gibi özelliklerin yanlış kul-
lanılması. /ˈistanbul/ → /istanˈbuːl/

Değerlendirme

Eğitimsel nedenlere bağlı konuşma sesi ve prozodi hatalarını değerlen-
dirmek için formal testlere ihtiyaç yoktur. Kişinin yaşına, eğitim durumuna ve 
ilgi alanına göre sorular sorulur, sohbet edilir, metin okutulur ve bu sırasında 
uygun donanımla bilgisayara kayıt yapılır.13 Konuşma kaydı yapılmadan de-
ğerlendirme mümkün olsa da çözümleme ve çevriyazı için kayıt yapılması 
gerekmektedir.

Çözümleme ve Çevriyazı

Ücretsiz bir program olan Praat’la hem fonetik çözümleme hem de çev-
riyazı işlemi yapılabilir. (Boersma ve Weenink, 2019; Kılıç, 2017b) Çözüm-
leme ve çevriyazının teorik bilgi yanında tecrübe gerektirdiği unutulmamalı-
dır. Nazal sigmatizm (ıslıksı sürtünmeli ünsüzlerin boğumlanması sırasında 
burundan hava kaçması) sorunu olan bir hastaya ait kaydın Praat programı 
kullanarak yapılmış çevriyazısı Şekil 1’de görülmektedir. Çevriyazıya bakı-
larak, sorunun hangi düzlemde olduğu, hangi konuşma seslerini ilgilendirdiği 
kolayca görülebilir. 

Çözüm

Fonetik bozukluklar veya aksanlı konuşmanın tedavisinde/çözümünde, 
konuşma seslerinin farklı fonetik ortamlarda doğru üretilmesi öğretilir. Bura-
da motor öğrenme prensipleri geçerlidir. Fonolojik bozukluk veya fonolojik 
öğrenme sorununda karşıtlıklar ve kurallar öğretilir. Burada ise bilişsel öğren-
me prensipleri geçerlidir.

Fonetik Yaklaşım

Günümüzde fonetik sorunların çözümünde en sık kullanılan yöntemdir; 
geleneksel yaklaşım veya motor yaklaşım olarak da bilinir. Bireysel olarak 
veya küçük gruplar üzerinde uygulanabilir.

13 Kayıt için bilgisayar dışında gürültüsüz bir ortama, Samson Go Mic gibi bir USB mikrofona 
ve Audacity gibi bir programa ihtiyaç vardır.
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Fonetik yaklaşım beş aşamadan oluşmaktadır:

A. Algı çalışması (kulak eğitimi): Abartılı şekilde üretilmiş parçasal ve 
parçasal olmayan özelliklerle başlanır, adım adım normale ilerlenir. Değişken-
liklerin nasıl duyulduğunun öğretilmesi gerekir. Algı çalışmasının aşamaları:

1.  Tanıtma: Düzeltilecek hedef sesin işitsel, görsel (organ hareketleri) ve 
dokunsal (el sırtıyla ağızdan veya burundan hava geçişinin hissedilmesi, gırt-
lak üzerine dokunarak ses kıvrımlarının titreşiminin hissedilmesi) özellikleri 
öğretilir.

2.  Yalınlama: Hedef sesi içeren kelimeler tanıtılır, sesin kelimenin nere-
sinde olduğu gösterilir.

3.  İşitsel bombalama: Hedef ses defalarca dinletilir.

4.  Ayırt etme: Kişinin hedef sesle hatalı ses arasındaki farkı iyice öğren-
mesi için hata bulma, hata düzeltme çalışmaları yapılır.

B. Üretim çalışması (düzeltme): Çeşitli yöntemler kullanılarak önce tek 
başına daha sonra hece, kelime ve cümle düzeylerinde hedef sesin üretilmesi 
sağlanır. Üretimi kolaylaştıracak yöntemler:

1.  Açıklama (fonetik yerleştirme): Düzeltilecek sesin özellikleri kişinin 
anlayacağı bir dilde, görsel malzeme kullanarak detaylı bir şekilde anlatılır. 
Yöntemin aslında, alet ve el yardımıyla konuşma organlarına pozisyon veril-
mesi varsa da bu işlem sadece hekim/terapist tarafından yapılabileceği için 
burada değinilmemiştir.

2.  Model olma: Hedef sesin nasıl çıkarılacağı gösterilir. Çözüm arayan ki-
şinin, kendi hareketlerini görüp kontrol edebilmesi için aynaya ihtiyaç vardır.

3.  Geribildirim alma: Gerçek zamanlı spektrogram çizen çeşitli bilgisayar 
programları yardımıyla ve genellikle diğer yöntemlerle birlikte uygulanır.14

C. Pekiştirme: Hedef ses elde edildikten sonra tekrarlayan çalışmalarla 
pekiştirilir. Bu işlem beş basamakta gerçekleştirilir:

1.  Yalın ses: Farklı şiddette ve uzunlukta.

2.  Anlamsız ve anlamlı heceler: Hedef ses farklı pozisyonlarda.

3.  Kelimeler: Hedef ses farklı pozisyonlarda.

4.  Cümleler: Cümleler önce birlikte ve yavaş bir şekilde, daha sonra nor-
mal hızda ayrı ayrı seslendirilir.

14 Bu amaçla ücretsiz bir program olan RTGRAM kullanılabilir. İndirme adresi: https://
www.phon.ucl.ac.uk/resource/sfs/rtgram/

https://www.phon.ucl.ac.uk/resource/sfs/rtgram/
https://www.phon.ucl.ac.uk/resource/sfs/rtgram/


129Mehmet Akif KILIÇ

5.  Karşılıklı konuşma: Yöntemi uygulayan kişi zaman zaman bilinçli ha-
talar yapar, çözüm arayan kişi de bu hataları bulur ve düzeltir.

D. Günlük hayata taşıma: Kişide kendi kendini kontrol etme yeteneği-
nin gelişmesiyle yukarıda anlatılan yöntemler günlük hayatta kullanılmaya 
başlanır.

E. Takip: Kişinin öğrendiklerini uyguladığından emin olmak için artan 
aralıklarla takip edilmesi gerekir.

Fonolojik Yaklaşımlar

Fonolojik sorunların çözümünde kullanılan yöntemler. Bu grupta çok sa-
yıda yöntem mevcuttur. Yukarıda bahsedilen algı çalışması fonolojik sorun-
larda da kullanılabilecek bir yöntemdir. Burada, yöntemleri sıralamak yerine 
en küçük karşıtlık yaklaşımından uygulamaya dönük olarak bahsedilecektir.

En Küçük Karşıtlık Yaklaşımı

Konuşma seslerine ait hatanın türü belirlenir ve gruplanır. Aynı grupta 
yer alan farklı sesbirimlere ait hatalar birlikte çözülmeye çalışılır. Bir kişi /r/ 
sesbirimi yerine /y/ sesbirimini kullanıyorsa, bu hatanın nasıl bir anlam kar-
gaşasına neden olduğu gösterilir. /arı/ kelimesini /ayı/, /darı/ kelimesini /dayı/ 
şeklinde telaffuz etmenin anlamı değiştirdiği vurgulanır. Benzer bir şekilde 
/a/ sesbirimiyle ilgili uzunluk sorunu olan kişiye /fakir/-/faːkir/, /katil/-/kaːtil/ 
gibi kelime çiftleri kullanılarak yaptığı hatanın anlam kargaşasına neden ol-
duğu fark ettirilir.

Öneriler

Çocuklar 5 yaşından önce başlandığı takdirde hem ortak ağzı hem de 
bölgesel ağzı bir arada öğrenebilir. Bu nedenle, anne-babaların çocuklarına 
bölgesel ağız öğretmekten kaçınmaları gereksizdir. 

Yeni nesil, biri mutlaka ortak ağız olmak üzere iki ağızlı (bidiyalektal) ye-
tiştirilmelidir. Ortak ağız eğitimi ailede başlamalı, ilkokul döneminde tamam-
lanmalıdır. Çocukların model aldığı sınıf öğretmenlerinin uygulamaya dönük 
yeterliği çok önemli olduğundan, öğretmen yetiştirmede ve görevlendirmede 
bu konuya dikkat edilmesi gerekir.

Benzer şekilde, ana dili Türkçe olmayan çocukların ileride Türkçeyi ak-
sanlı konuşmamaları için ailede öğrenememişse ilkokul çağında ortak ağız 
eğitimi verilmelidir.
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YABANCILARA TÜRKÇE ÖĞRETİMİNDE 
TELAFFUZUN GELİŞTİRİLMESİNE YÖNELİK 

UYGULAMALAR

1Mustafa KURT*

Telaffuz kelimesi Türk Dil Kurumu Güncel Türkçe Sözlük’te “1. Söy-
leyiş. 2. Boğumlanma (Ciğerlerden gelen havanın, ağız ve burundaki çeşit-
li nokta ve bölgelerde engellemeye uğrayarak ses olarak çıkması, telaffuz, 
artikülasyon)” şeklinde karşılanmaktadır. “Sesletim” kelimesi de “söyleyiş” 
ile karşılanmaktadır. “Söyleyiş” ise “Bir kelimenin ses, hece, ton ve vurgu 
bakımından söylenme biçimi, söyleniş, sesletim, telaffuz.” biçiminde ifade 
edilmektedir. Bilim ve Sanat Terimleri Sözlüğü’nde ise telaffuz “Dil sesle-
rinin çıkarılışları sırasında ses organlarının yaptığı hareketlerin bütünü; ke-
limelerin, seslerin boğumlanma hareketlerine bağlı söylenişi” olarak karşı-
lanmaktadır. İngilizcede “telaffuz” kelimesini karşılayan “pronunciation” ise 
İngilizce sözlüklerde “telaffuz, sesletim, söyleyiş, okunuş, söylem, söyleniş” 
gibi kelimelerle karşılanmaktadır. Bu farklı karşılıklar ve tanımlamalar telaf-
fuz kelimesinin geniş bir anlamsal çerçeveye sahip olduğunu göstermektedir. 
En geniş anlamıyla konuşmayı sağlayan hareketlerin tümü “söyleyiş (telaf-
fuz)” kelimesi ile karşılansa da yabancı dil olarak öğretiminde uygulama süre-
cinde “telaffuz” kavramının; “seslendirme, seslendirileni anlama, söyleme ve 
yazma” çerçevesinde, şu alt başlıklar altında ele alındığı görülür:

a) Türkçedeki ses ve kelimelerin sesletimi/telaffuzu,
b) Kelime düzeyini aşan (ekleri de içeren) ifadelerin telaffuzu,
c) Cümle düzeyindeki ifadelerin telaffuzu,
ç) Metinlerin doğru biçimde seslendirilmesi,
d) Dinlenenin doğru algılanması ve yazıya geçirilmesi.

Sıralanan bu alt başlıklara bakıldığında yabancı dil olarak Türkçe öğreti-
minde “telaffuz” teriminin yalnızca konuşma becerisini değil, bütün dil bece-
rilerini kapsayan bir uygulama alanına sahip olduğunu söylemek mümkündür. 

* Prof. Dr.; Gazi Üniversitesi Türkçe Öğrenim, Araştırma ve Uygulama Merkezi; kurtm@
gazi.edu.tr
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Bu bakımdan dil öğretim süreçlerinde “telaffuz” yerine geniş bir anlam çer-
çevesini karşılayan “prozodi” teriminin kullanılmasının daha doğru olacağı 
değerlendirilmektedir. Günümüzde kullanılmakta olan Türkçenin yabancı dil 
olarak öğretimi ders kitaplarında henüz özel bir telaffuz bölümünün yer al-
madığı, bunun yerine dinleme ve konuşma çalışmalarında telaffuza yönelik 
bazı etkinliklere yer verildiği görülmektedir. Ders materyallerinde ayrı bir 
başlık altında telaffuz çalışmalarına yer verilmemesi önemli bir eksikliktir. 
Çünkü dünyadaki dil öğretim materyallerine bakıldığında telaffuza yönelik 
çalışmalara özel bir önem verildiği görülmektedir. Dil öğretiminde telaffuzun 
geliştirilmesine yönelik farklı eğitim programlarının hazırlanması bu alandaki 
önemli bir boşluğu dolduracaktır. Sistematik bir telaffuz eğitimi verilmese de 
yabancılara Türkçe öğretiminde, hâlihazırda farklı düzeylerde telaffuza yö-
nelik çeşitli uygulama ve çalışmalar gerçekleştirilmektedir. Bu uygulama ve 
etkinlikler şu şekilde sıralanabilir:

Temel Düzey (A1-A2)

a) Temel düzeyde yaygın olarak çıkarılması zor olan seslere yönelik tek-
rar çalışmaları gerçekleştirilir. Bu çalışmalar genellikle o düzeyin gerektirdiği 
kelimeler üzerinde planlanır. A1 düzerinde yabancı uyruklu öğrencilerin -çok 
farklı sebeplerle- sesletiminde zorlandığı “a, c, ç, e, ğ, ı, i, j, k, l, o, ö, u, ü, p, 
r, s, ş, v, y, z” gibi sesler üzerinde çalışmalar yapılmaktadır. Bu seslerin geçtiği 
kelimeler veya ifadeler (yağmur, ekmek, para, Nasılsın?, benim adım, senin 
adın vb.) üzerinde dinleme ve telaffuz çalışmaları yapılır. A1 düzeyinde her 
ne kadar telaffuzu geliştirmeye yönelik çalışmalar gerçekleştirilse de bunlar-
da mutlak bir doğru söyleyişe ulaşmak amaçlanmaz çünkü kendi ana dilin-
de olmayan veya farklı sesletime sahip olan sesleri öğrenicilerin kısa sürede 
kavraması beklenemez. Böyle bir beklenti ve ısrar öğrenicilerin dil öğrenme 
isteğini ve cesaretini zedeleyebilir. Bu aşamada önemli olan öğrenicinin sesler 
arasındaki farkları sezmesi ve bunları doğru söylemeye yönelik çaba göster-
mesidir.

b) Temel düzeyde, özellikle A2 düzeyinde, Türkçenin temel ses uyumla-
rına uymayan kelimeler (hâl, saat, harf, hayal vb.) ile ince veya uzun okunan 
sesler içeren kelimelerin (hâlâ, şikâyet vb.) telaffuzuna yönelik çalışmalar ya-
pılmaktadır. Bu tür kelimelerle ilgili çalışmalar bazen kelime düzeyinde bazen 
de cümle düzeyindeki ifadeler üzerinde gerçekleştirilir. Temel düzeydeki te-
laffuz çalışmalarında, genellikle bilgisayardaki uygulamalar veya ses kayıtları 
ile desteklenen şu etkinlik türleri kullanılır:

- Dinlediğini tekrar etme,

- Telaffuzu doğru/yanlış olanı seçme, 
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- Dinlediğini yazma,

- Bazı ifadeleri seslendirme ve doğruluğunu kontrol etme,

- Diyalogları uygun ifadelerle tamamlama,

- Söylenişi farklı olan kelime veya ifadeleri ayırt etme.

c) Temel düzeyde kelime vurgusuna yönelik bazı basit telaffuz etkinlikle-
ri de gerçekleştirilir. Ne var ki Türkçede kelime vurgusu çok sayıda özelliği ve 
bilgiyi içerdiği için yalnızca bu düzeyin kapsamına giren kelimelerdeki vur-
gu özellikleri uygulamaya yönelik çalışmalarla sezdirilir. Bu düzeyde kelime 
vurgusuna yönelik herhangi teorik bir bilgi verilmemektedir. 

2. Orta Düzey (B1-B2)

a) Türkçenin yabancı dil olarak öğretiminde genellikle A2 düzeyinde 
başlanan “dikte çalışmaları” telaffuz özeliklerinin ve yazma becerisinin ge-
liştirilmesine yönelik bir uygulamadır. Çünkü bir metnin öğretici tarafından 
seslendirilmiş biçiminin yazıya nasıl aktarıldığı ve seslerin/kelimelerin harf 
karşılıklarını doğru yazıp yazmadıkları önemli bir husustur. Bu çalışmalar, 
dinleme-konuşma-yazma becerilerini birlikte geliştiren etkinlik türleri arasın-
da yer alır. Dikte çalışmalarının özellikle B1 düzeyinde yaygın biçimde kul-
lanılması öğrenicilerin farklı dil becerilerini bütünleşik olarak geliştirmelerini 
sağlar.

b) B1 düzeyi, özellikle olay anlatımına dayalı metinler ile güncel bilimsel 
metinlerin yaygın olarak ele alındığı bir aşamadır. Bu nedenle bu düzeyde çok 
genel hatlarıyla da olsa cümle vurgusunu sezdiren ve farklı türdeki metinlerin 
seslendirilmesine yönelik çalışmalara yer verilir. Konuşma dilinin uzun diya-
loglar aracılığıyla geliştirildiği bu düzeyde özellikle cümle düzeyinde telaffuz 
çalışmalarına yer verilir. Cümlelerin farklı duygu ve tonlamalarla söylenmesi, 
bu söylenişler arasındaki anlamsal farklara yönelik hazırlanan etkinlikler bu 
düzeyin gerektirdiği çalışmalar arasında yer alır. 

3. İleri Düzey (C1-C1+)

a) B2 ve C1 düzeyi öğrenicilerin “bağımsız kullanıcı” olmaya başladık-
ları bir aşamayı işaret eder. Öğreniciler bu aşamada anlam ve yapı bakımın-
dan karmaşık ve zor ifadeler içeren metinler ve konuşmalarla karşılaşırlar. 
Bu nedenle ileri düzeyde uzun, otantik dinleme metinleri sıkça kullanılır ve 
konuşmada dilinin farklı alanlarındaki kullanımına yönelik telaffuz çalışmala-
rı yapılır. Özellikle C1 düzeyinde öğrenicilerin, üniversitede doğal ortamında 
gerçekleşen derslerden veya televizyon programlarından seçilen konuşmaları 
dinleme ve anlamalarına yönelik çalışmalar yapılır. Sokakta veya sosyal ha-
yatın içinde standart Türkçeyle gerçekleşmeyen konuşmalar da bu düzeyde 
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ele alınır. Böylece kelime veya ifadelerin standart Türkçedeki biçimlerinden 
farklı hâlleri de öğrenicilere fark ettirilir. 

b) B2 ve C1 düzeyinde, edebî metinler başta olmak üzere farklı türlerdeki 
metinlerin seslendirilmesi, onlardan anlaşılanların özetlenmesi gibi çalışma-
lara da özel olarak yer verilir. Bu bakımdan Türkçede farklı metin türlerinin 
gerektirdiği okuma/seslendirme farklılıkları ile ilgili farkındalık bu düzeyde 
sağlanır. Bir şiirin kendi içeriğine uygun bir duygu ve ses tonu ile okunması, 
noktalama işaretlerinin seslendirmedeki işlevlerinin fark edilmesi bu düzey-
deki telaffuz çalışmalarının genel çerçevesini belirler.

c) İleri düzeyde öğrenicilerin hazırlıklı veya hazırlıksız konuşma çalış-
malarına odaklandığı çeşitli etkinlikler düzenlenir. Özellikle sözlü sunum be-
cerilerinin geliştirilmesi, ortama veya dinleyici kitlesine uygun bir konuşma 
dilinin (resmî, samimi, akademik vb.) gereklerine yönelik uygulamalar bu dü-
zeyde gerçekleştirilir. Ayrıca farklı iletişim stratejilerinin (telafi etme, onarma, 
soru sorma, bilgi alışverişinde bulunma, yeniden yapılandırma vb.) öğretilme-
si için bazı sınıf içi ve sınıf dışı uygulamalar bu düzeyin kapsamında yer alır. 
Ayrıca sokakta konuşulan dil ve standart Türkçenin dışındaki kullanımlara da 
bu düzeyde dikkat çekilir.

Sonuç ve Öneriler

Türkçenin yabancılara öğretimi alanında hem uygulama hem de öğretim 
materyalleri çeşitliliğinde son yirmi yılda önemli mesafeler kat edilmiştir. Ya-
bancı dil olarak Türkçe öğretim süreçlerinde telaffuzun geliştirilmesine yö-
nelik olarak kullanılabilecek çevrimiçi bazı uygulamalar mevcuttur. Türk Dil 
Kurumu’nun “sozluk.gov.tr” adlı sitesinde Türkçede kullanılan kelimelerin 
nasıl telaffuz edildiğine yönelik seslendirme uygulamaları mevcuttur. Ayrıca 
TRT’nin “trttelaffuz.com” adlı sitesi de benzer bir şekilde kelimelerin söyle-
nişine yönelik bir içerik sunmaktadır. Bunların yanı sıra Yunus Emre Ensti-
tüsü Türkçe Öğretim Portali’inde telaffuzu geliştirmeye yönelik çok sayıda 
etkileşimli uygulamaya/etkinliğe yer verilmiştir. Ayrıca Gazi Üniversitesi 
TÖMER’in A1 ve A2 düzeyine yönelik ders kitaplarına ek olarak hazırlanan 
Z-kitap uygulamaları farklı telaffuz etkinlikleri içermektedir. Öte yandan ül-
kemizdeki bazı üniversitelerin uzaktan öğrenmeyi destekleyecek materyalleri 
bulunmaktadır. Bütün bu materyal ve uygulamaların yanı sıra şu çalışmaların 
hazırlanması yabancı dil olarak Türkçe öğretimine ciddi katkılar sağlayacak-
tır:

a) Türkçenin yapı, anlam ve söyleyiş özelliklerini dikkate alan telaffuz 
eğitimine yönelik bir çerçeve program hazırlanmalıdır.

b) Kelimelerin telaffuzu ile ilgili görsellerle de desteklenmiş ve farklı 
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kesimlerden kişilerin söyleyişlerini içeren “sesli sözlük”ler hazırlanmalıdır.

c) Otantik dinleme ve konuşmaları içeren sesli ve etkileşimli çevrimi-
çi uygulamalar tasarlanmalı ve Türkçeyi öğrenmek isteyenlerin kullanımına 
açılmalıdır. Bu konuda TRT arşivindeki materyalin, bir seçime tâbi tutularak 
dil öğretimine uygun bir biçimde düzenlenmesi gereklidir. Ayrıca çevrimiçi 
alandaki süreli/sesli yayınların telaffuz etkinlikleri ile desteklenmesi bu alan-
daki önemli boşluğu dolduracaktır.

ç) Türk Dil Kurumunun yabancı dil olarak Türkçe öğretimine yönelik 
herkese açık, bilimsel temellere ve sıklık sözlüklerine dayanan, seviyelendiril-
miş bir sözlük hazırlaması bu alana önemli bir katkı sağlayacaktır. 

d) Dil öğretim merkezleri dil laboratuarları kurmalı ve bunları destekle-
yen yazılımlar/uygulamalar geliştirmelidir. 

e) Dil öğretimi alanında çalışan öğreticilerin diksiyona ve telaffuza yö-
nelik eğitim alması sağlanmalı ve uygulamaya yönelik hizmet içi programlar 
tasarlanmalıdır.

f) Türkçe kelimelerin söyleyişine ilişkin, yabancıların kolaylıkla kullana-
bileceği ve uluslararası ölçütlere uygun, dil düzeylerine göre yapılandırılmış 
“söyleyiş sözlükleri” ve çevrimiçi uygulamalar hazırlanmalıdır.

Sonuç olarak eldeki sayısal verilerden Türkçe öğrenmeye yönelik ilginin 
son yıllarda gittikçe arttığı görülmektedir. Bu ilginin karşılanabilmesi, mo-
dern dil öğretim yöntemlerinin kullanılması ve bu alandaki ders materyalle-
rinin çeşitlendirilmesiyle mümkün olacaktır. Bu çerçevede özellikle telaffuz 
eğitimini destekleyecek çalışmaların yürütülmesi oldukça önemlidir. Türkçe-
nin ses, yapı ve anlam özelliklerini dikkate alan ve alanın uzmanlarınca ha-
zırlanmış içeriklerin üretilmesi Türkçenin dünyada daha da yaygınlaşmasını 
sağlayacaktır. 
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TÜRKÇEYİ MÜZİKAL KONUŞMA

1Ayşe Meral TÖREYİN*

A. Konuşma

Konuşma bir dilin sözcüklerinin sese dönüştürülmesidir. Tüm canlı var-
lıklar içinde insana özgü bir olgudur. Dil, fizik, fizyoloji, psikoloji, sosyoloji 
ve sanat alanlarından kaynaklanan ilke ve kurallarla, Vücudun birçok organ 
ve yapılarının doğrudan ya da dolaylı katılımıyla ve eşgüdüm içindeki hare-
ketleriyle gerçekleşen, karmaşık psikomotor bir eylemdir. Tüm canlı varlıklar 
içinde sadece insanlara özgü bir olgudur.

1)  Konuşma ve Önemi

Bireyin ruhsal ve toplumsal kişiliğinin belirginleşmesinde ve düşünce-
nin gelişmesinde önemli işlevi olan dil, başkalarını etkileme, yönlendirme, 
yöneltme gibi eylemlerde kullanılırken, gerçekliğe ilişkin deneyimleri aktar-
manın yanı sıra, belli amaçlarla gerçekliğe şu ya da bu görüntüyü vermek için 
başvurulan yöntemlerin de başında gelir (Ergenç, 2008).

2) Farklı Disiplinler Açısından Konuşma

Fizikçilere göre konuşma, ses dalgalarından oluşan fiziksel bir olaydır. 
Z Fizyolojistlere göre, ses üreten organların soluk alıp verme, çiğneme, yut-
ma, koklama gibi asal görevleri yanındaki ikincil eylemidir.  Bu yönüyle, tüm 
organ ve yapıların bu amaçla özelleşmiş kas sisteminin herhangi bir şekilde 
kullanılmasıyla değil, bunların birincil yaşamsal görevleri yanında bilinçle ve 
özel bir şekilde kullanılması ile oluşmaktadır. 

Psikoloji açısından, uyarma ve tepki sonucunda gerçekleşir. Felsefede, 
insanın varlık koşulu olan fenomenlerden birisi olarak kabul edilmektedir.  
Toplumbilim açısından ise, insanın diğer insan ve toplumlarla etkileşimindeki 
en önemli araç olarak kabul edilmektedir. (Dombaycı-Doğru, 2018)

* Prof. Dr.; Emekli Öğretim Üyesi; atoreyin@gmail.com
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B. Türkçe ve Türkiye Türkçesi

Türkçe, Altay dil ailesinin bir üyesidir. “Türkiye’de ‘Türkçe’ sözü dar ve 
geniş olmak üzere iki anlamda kullanılır. Geniş anlamda Türkçe, Türk soy-
lu toplulukların tamamının dilini ifade eder. Bu anlamda, Azerbaycan Türk-
çesi, Türkmence, Özbekçe, Uygurca, Kırgızca, Kazakça, Tatarca, Başkurtça 
vb dillerin hepsi Türkçedir. Dar anlamda Türkçe, Türkiye ve Kuzey Kıbrıs 
Türk Cumhuriyeti ile vaktiyle Osmanlı idaresi altında bulunan Balkanlar ve 
Irak, Suriye gibi ülkelerde yaşayan Türkler tarafından kullanılan dil demektir. 
Elbette buna anılan ülkelerden Avrupa, Amerika ve Avustralya’ya göç etmiş 
Türklerin dili de dâhildir.” (Ercilasun, 2013) “Türkiye Türkçesi, Oğuzca te-
melli Batı Türkçesinin üçüncü ve son dönemidir. Türkiye Türkçesi olarak da 
adlandırılan Türkçe, 1911 yılında Genç Kalemler dergisinde Ömer Seyfettin, 
Ali Canip ve Ziya Gökalp’in önderliğindeki dilde sadeleşme çabalarıyla oluş-
maya başlayan ve İstanbul Türkçesine dayanan yazı dilinin adıdır.” (Karahan, 
2002)

C. Sanat ve Sanat Dalları 

Sanat, insanla nesnel gerçeklik arasındaki estetiksel ilişki ve iletişim; 
toplumsal bir olgu, duygu, tasarım ve güzelliklerin dışavurumunda kullanılan 
yöntemler ve bunlarla ortaya konan üstün yaratıcılıktır.

Sanat Hançerlioğluna göre insanla nesnel gerçeklik (maddi çevrenin 
tümü) arasındaki estetiksel ilişkidir. Toplumsal bir olgudur sanat (Hançerli-
oğlu, 1986: 340). Sanat dalları çağlar içinde çok farklı sınıflandırılmıştır. 
Örneğin; görsel sanatlar, işitsel (fonetik) sanatlar ve dramatik sanatlar gibi. Ya 
da çağdaş bir bakış açısıyla; yüzey sanatları (resim), hacim sanatları (heykel), 
mekân sanatları (mimari), dil sanatları (edebiyat, hareket sanatları (dans), ses 
sanatları (müzik) ve dramatik sanatlar (tiyatro-opera) gibi daha ayrıntılı sınıf-
landırmalar yapılmaktadır.

D.  Müzik

Konuşmanın kaynaklandığı ve etkilendiği sanat alanlarından birisi mü-
ziktir.  Duygu ve fikirlerin uyumlu ve ölçülü seslerle ifade edildiği, etkileme 
gücü yüksek bir sanat alanıdır. Sanatın estetik güzellik kavramını araştıran 
bilim boyutu, müziğin uyumlu ve ölçülü olmasını gerektirir.  Çünkü güzel 
olan şey, o şeyi oluşturan ölçülebilir boyutların birbirleriyle uyumu saye-
sinde güzeldir. 

1) Müziğin İki Boyutu

Müziğin ritim ve ezgi (melodi) olarak iki boyutu vardır. Ritim; ses, sus ve 
durakların belli bir düzen içerisinde yinelenmesinden oluşan ses uygunluğu, 
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tartımdır. Ezgi ise “belli kurallara göre düzenlenmiş ve kulağa hoş gelen ses 
bütünlüğüdür.” (https://sozluk.gov.tr/)

2) Müziğin Özellikleri

Müzikte her ses dizisi ezgi olmayacağı gibi, her yinelenen sus ve duraklı 
vuruş ritim değildir. Müziği müzik yapan özellik, yukarıda da değinildiği gibi 
“belli ilke ve kurallara uygun ve bütünü oluşturan ögelerin birbirleriyle uyum-
lu” olmasıdır.

• Her yinelenen ses ezgi olamayacağı gibi, her yinelenen sus, durak ve 
vuruş da ritim değildir.

• Sanatın en önemli özelliği olan belli kural ve ilkelere uygunluk ile 
bütünü oluşturan ögelerin birbirleriyle uyumlu olması müzik sanatı için en 
önemli koşuldur

• Aksi durumdaki ses ve vuruşlar sadece «gürültü» olur!

E. Melodik Konuşma 

Konuşma ve müzik, seslerin alana özgü fonolojik, semantik ve sintak-
tik kurallar çerçevesinde yinelenip birbirlerine eklenmesiyle belirli bir tonal 
yapı oluşur. Özellikle duygu aktarımında etken olan bu müzikal yapı duygu-
sal iletişimin de temelidir. (Torun, 2014: Konuşmanın Müziği ve Emosyon) 
https://www.turkiyeklinikleri.com/article/tr-konusmanin-muzigi-ve-emos-
yon-71026.html

Melodik konuşma; konuşmanın müziği demektir. Melodik konuşmanın 
temelinde, tümcenin melodik olmasına eksen oluşturan sözcüklerin, melodik 
yapısı vardır ve buna ilişkin doğru ve uygun seslendirme, o dilin fonetik özel-
likleri ve ses dizgesini iyi bilmekle sağlanır.

1) Müziğin Temel Elemanları

Ses tonu: Ses perdesi (pes-tiz), Ritim: Belli sürede vuruş sayısı, Şiddet: 
Güç ve zayıflık, Kontur: İniş, çıkış, seyir, Tempo: Hızlı-yavaş, yön ve yan-
kılama olarak sıralanabilir. (Torun, 2016: Konuşmanın Müziği ve Emosyon) 
https://www.turkiyeklinikleri.com/article/tr-konusmanin-muzigi-ve-emos-
yon-71026.html ) Ayrıca ses rengi de etkilidir. 

2) Müzikal Konuşmada Etkin Olan Eğitimsel Ögeler

1.  Dil bilgisi (anlam ve telaffuz),

2.  Konuya hâkimiyet (özellikle hazırlanılmış konuşmalarda),

3.  Müzik bilgisi,

https://sozluk.gov.tr/
https://www.turkiyeklinikleri.com/article/tr-konusmanin-muzigi-ve-emosyon-71026.html
https://www.turkiyeklinikleri.com/article/tr-konusmanin-muzigi-ve-emosyon-71026.html
https://www.turkiyeklinikleri.com/article/tr-konusmanin-muzigi-ve-emosyon-71026.html
https://www.turkiyeklinikleri.com/article/tr-konusmanin-muzigi-ve-emosyon-71026.html
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4.  Ses kullanma becerisi olarak sıralanabilir. 

3) Eğitimsel Ögeler

Müzikal konuşmada etkin olan eğitimsel ögeler çok önemlidir. Çünkü 
verilecek olan doğru ve uygun eğitimleriyle, motor bir davranış olan konuşma 
eylemi, ses üretmekten, konuya hazırlığa kadar her yönüyle düzeltilebilir. Bu-
rada görev özellikle dil bilimciler ve müzik eğitimcilerine düşmektedir! 

4) Dil Bilgisi

Dil bilgisi o dili kullanan kişinin düşünce ve duygularını ifade etmekte 
seçeceği sözcük ve o sözcüğün telaffuzunun etkisini kapsar. Anlam ve söyle-
nişinden emin olunmayan her sözcük, doğru ve güzel konuşmaya vurulan bir 
darbedir.  

Seçilen sözcüğün;

• Anlamı (Anlamı açık ve net olarak bilinmeyen sözcük. Yanlış seçim)

• Telâffuzu (Doğru seslendirilemeyen, anlam kargaşasına neden olan.)

5) Anlam Bilgisi Eksikliği

Anlam bilgisi olarak özellikle yabancı dillerden geçmiş olan sözcüklerin 
telaffuzundan kaynaklanmaktadır. Asıl anlamından farklı olarak kullanıldığı 
için anlam kayması olan sözcüklerin kullanılması gibi. Ör.: deşifre “şifresini 
çözmek, ilk defa okumak, görmek”, afişe “ilan etmek, yayımlamak” Dilimiz-
de hepsi deşifre olarak kullanılmaktadır. Naçizane-Acizane gibi. 

• Özellikle yabancı dillerden geçmiş sözcüklerin kullanılması

Asıl anlamından farklı anlamda kullanılan sözcükler (Deşifre: Fr. Şifresi-
ni çözmek anlamı taşır. İlk defa okumak, tanımaya çalışmak olarak çevrilebi-
lir. Afişe: İlan etmek, dile düşürmek. Dilimizde her iki sözcük de dillendirmek 
olarak kullanılmaktadır. Aciz; güçsüz, beceriksiz. Acizane-naçizane, Acizane: 
acizlere yakışır şekilde. Naçiz: Değersiz, önemsiz. Naçizane: Haddi olmaya-
rak, çok küçük önemsiz bir şey olarak vb.)

• Birden çok anlam taşıyan sözcüklerin, doğru olmayan telâffuzları 

6) Telaffuz

Telaffuz (söyleyiş tarzı); bir sözcüğün ses, hece, ton ve vurgu bakımından 
söylenme biçimidir. Güzel konuşmada söyleyiş tarzı çok önemlidir. 

Aynı yazıldığı hâlde farklı anlamlar içeren sözcüklerin farkı, onu seslen-
dirirken yapılan uzatma, inceltme, kısaltma gibi seslendirme özelliklerinden 
kaynaklanır: aşık-âşık, hala-hâlâ, kar-kâr vb. 
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7) Konuya Hâkimiyet

Konuya hâkim olamamaktan kaynaklanan bozukluklar, özellikle önceden 
hazırlanma gerektiren konuşmalarda önem taşır. Konferans, bildirge gibi hitap 
gerektiren ve belli bir veya birden çok konuyu kapsayan durumlardaki bilgi 
veya bilgiye hâkimiyet eksikliğidir. Günlük konuşmalarda bulunulan ortam-
daki konuya yeterli bilgi olmaksızın fikir beyan etmek  “Her şeye bir diyeceği 
olmak” durumu örnek verilebilir.

8) Müzik Bilgisi 

Prozodi; Müziğin sözlerle uyumu demektir. Örnek: (“Korkma sönmez bu 
şafak-Larda yüze nalsancak” ve “Eller ayır Sa bile” güçlü zamana gelmiş bir 
hece). Konuşmanın sözel içeriğinden bağımsız olarak ses perdesi değişimle-
riyle biçimlenen entonasyon (melodi) ve vurgu ve zamanlama ile biçimlenen 
ritim tarafından belirlenir. (file:///C:/Users/User/Downloads/noroloji10-2-3.
pdf)

• Müzik bilgisi, müziğin “uyumlu ve ölçülü sesler ve tartımlar”dan oluş-
tuğu bilincinin gerekliliğidir. 

• Herhangi şekilde ses oluşturup, herhangi yerde soluklanarak, keserek 
bütünlük ve anlam kaybına neden olmak gibi sonuca götürür.

• Prozodik hata 

9) Ses Kullanma Becerisi

İletişimde en etkili araç insan sesidir. Çünkü ses canlıdır ve parmak izi 
kadar kişiye özeldir. Ses kullanma becerisi öğrenmeyle kazanılan davranış so-
nucu elde edilir. Her insan doğduğunda beraberinde getirdiği müzikal yetileri-
ni yaşamı boyunca bir şekilde kullanır, geliştirir ya da köreltir. Bu, bulunulan 
ortamla ve karşılaşılan fırsatlarla ilgili bir durumdur.

10) Ses ve Oluşumu

Sesin oluşumu fiziksel bir olay olarak, birçok temel sistemin eşgüdümlü 
çalışmasını gerektirir. Buna ses sistemi denir. Ses;

• İnsanda ses titreşim aygıtı olarak kullanılan ve solunum sırasında ak-
ciğerlere parçacık kaçmasını engellemeye yarayan, bu yönüyle de hayati bir 
görev üstlenmiş bulunan larenksin belli hareketleriyle oluşur. 

• Larenks soluk borusunun yutağa açılan kısmında bulunur. 

• Çok özel bir yapıya sahiptir. Kaslar, kıkırdaklar, sinirler ve kemiklerden 
oluşan, kendi iç dinamiğiyle hareket eden karmaşık bir yapıdır

file:///C:\Users\User\Downloads\noroloji10-2-3.pdf
file:///C:\Users\User\Downloads\noroloji10-2-3.pdf
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I. Ses Sistemi

Ses, algılama-denetleme, yankılama, titreşim ve sistemlerinin birlikte 
uyumlu ve eşgüdümlü çalışmasıyla gerçekleşir. Bu bakımdan sesin üretim 
yeri tek bir organ ya da bölge değildir!  

Algılama ve denetleme işi;  sinir ve işitme sisteminden,

Enerji, solunum sisteminden; 

Titreşim, larenksten;

Yankı sistemi ise ağız, yutak, kafa ve göğüste bulunan tüm boşluklardan 
oluşur.

II. Ses Sistemi Organları

Algılama-Denetleme

a. Sinir sistemi 

b. İşitme sistemi

Yankılama: Kafa ve göğüsteki tüm boşluklar

Titreşim: Larenks

Enerji: Solunum sistemi

Diyafram, Bel, Kaburga, Sırt kasları 
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Sesin oluşumu, bu sistemler bütününün birlikte, sarmal olarak uyumlu ve 
anlık süreler içinde hareket etmesiyle gerçekleşir.

III. Ses Sistemi Organ ve İşlevleri

Solunum Sistemi/Enerji Sistemi

• Sesin enerjisi, solunum sisteminin hareket ve gücüyle sağlanır.

• Solunum denetim ve kontrolü büyük ağırlıkla diyafram kası ve kabur-
ga, karın ve bel kaslarının denetimli kullanılmasıyla ve bilinçli farkındalıkla 
oluşturulur. 

Yankı Sistemi

• Ses, çıkış bölgesi olan larenkste çok zayıf ve güçsüzdür. Bu bölge ile 
kafada bulunan oynak eklemler ve kasların yardımıyla hacmi genişletilebilen 
kafa boşluklarında fiziksel bir olay olan rezonans gerçekleşir. Bu durum doğal 
hâliyle zaten vardır. 

• Ancak ses eğitiminin bazı türleri ile özellikle şan eğitiminde “şancı re-
zonansı” olarak tanımlanan rezonans, eğitimle kazandırılan davranışlardandır. 
Yankı sistemi bu görevi üstlenmiştir. Kafada bulunan sinüsler, burun konkala-
rı ile göğüs kafesi en uygun rezonatörlerdir.

Titreşim Sistemi

• Titreşim sistem ve organı larenkstir. 

• Kas, kıkırdak, kemik ve sinirlerden oluşmuş karmaşık ve çok özel bir 
yapıya sahiptir.

İşitme ve Algılama Sistemi

• Algılama ve denetleme sistemleri ise sesi oluşturmak için ilk verilen 
komuttan, üretilen sesin doğru ve temiz bir entonasyonla oluşturulmasına ka-
dar tüm sürecin denetlendiği sistemdir.

F. Karşılaşılan Sorunlar

Prozodik Hatalar

• Monoton/tekdüze ses tonu (dinleyicide ilgi ve dikkat dağınıklığı),

• Sözcüklerin telaffuzundaki tonlama (anlam kayıpları), 

• Cümlelemede yanlış tonlama (cümle başı "pes", ortası "yükselen", sonu 
"karar sesi olarak pes" tonlamaları farklılıklarıdır.),

• Farklı duygusal ifade gerektiren sözcük ve cümlelerdeki tonlama bo-
zuklukları (sevinç, üzüntü, soru vb.), 
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• Sözcüklerin yanlış telaffuzu (anlam kaybı),

Duraklar

• Durak, ses oluşumu için gereken enerjiyi sağlamadaki soluklanmadır. 

• Doğru yerde ve doğru sürede soluklanmak, müzikal ve bütüncül konuş-
mada çok önemli ve gereklidir.

• Yazı dilinde kullanılan durak ve noktalama işaretlerinin kullanılmama-
sından kaynaklanmakta olduğu düşünülmektedir. 

• Buna bağlı olarak kişiler istedikleri, ihtiyaç hissettikleri yerde konuş-
mayı kesip soluklanmaktadır. 

• Dinleyeni rahatsız eden bu durum, konuşanın da konuşmasını plansız 
sürdürmesine yol açmaktadır. 

• Durak yapmadan konuşulduğunda, sözcüklerin içerdiği anlamın yete-
rince anlaşılmasına zaman tanınmamış olur. 

• Sürekli durak yapılarak ve sık soluklanarak yapılan konuşma ise dinle-
yeni ve konuşanı yorar.

• Yerinde ve uygun sürelerde yapılmayan duraklar, soluklanmalar “konu 
ve anlam bütünlüğünü bozar.”

• Doğru soluklanmada, soluk alma süresi çok kısa ancak, yumuşak, ses-
siz ve rahat bir biçimde olmalıdır. Ani ve sert bir hareketle değil!

Vurgular

• Vurgu, sözcük içinde bir hecenin, cümle içinde bir sözcük ve/veya söz-
cük gurubunun diğerlerine göre daha baskılı daha belirgin seslendirilmesidir.

• Vurgu, konuşmada etkileyiciliği en yüksek ögedir. 

• Her dilin sözcük ve cümle yapılarının vurgusu vardır.

• Bir dili ana dili kadar doğru konuşmayı gösteren başlıca ögedir.  

Türkiye Türkçesindeki vurgular TDK Sesli Sözlük’te açıkça belirtilmiştir. 
Buna göre Türkçede Vurgular Genellikle;

• Anlam ve görev sınırını belirleyen ek sondadır. (o ku, okut tur, okuttu-
rulma sı gibi)

• Pekiştirme ve abartma işleviyle kullanılan ekler, sözcüğün ilk hecesi 
olmalarına rağmen vurguludurlar. (mas mavi, sım sıcak gibi)

• Coğrafyada yer adlarında vurgu ilk veya çok heceli ise ikinci veya 
üçüncü hecededir. (To kat, Cey han, İs tan bul gibi)
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• Akrabalık adlarında ilk hecededir. (An ne, Da yı gibi)

• Özel adlarda ve tür adlarında vurgu son hecededir, ancak seslenme du-
rumuna göre iki heceli isimlerde ilk, çok heceli isimlerde ikinci heceye kayar.

• Türkçenin transpozitif (kelime sıralanışı değişebilen) bir dil olmasın-
dan dolayı vurgu, sözcüğün cümle içindeki yerine göre değil de kendi biçi-
miyle belirlendiği için vurgu yerleri değişebilmektedir.

G. Öneriler

• Yukarıdaki kurallara uygun konuşmak Türkçeyi müzikal konuşmada 
önemli ölçütlerdendir. Bu da ailede doğru ve güzel konuşan aile bireylerinden 
öğrenilebileceği gibi okulda kazanılacak davranışlarla pekiştirilebilir. 

• Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun ilk yıllarında özenle uyulan 
Türkçe yazma ve konuşma ilkelerinin TDK tarafından daha açık ve kesin ola-
rak yaygınlaştırılması,

• Öğretmen yetiştiren kurumlarda konuşma ve yazma derslerini veren 
eğitimcilerin özenle yetiştirilmesi, uygun ve doğru konuşan eğitimcilerin gö-
revlendirilmesi,

• Özellikle radyo ve televizyon gibi iletişim araçlarında görev yapacak 
olanların, Türkçe konuşmada örnek teşkil etme durumu nedeniyle, doğru mü-
zikal ve etkili konuşan kişiler olmasına özen gösterilmesi,

• 1960’lı yıllarda her seviyede okula giriş sınavlarında yapılan “güzel 
okuma ve güzel konuşma” ölçütünün sınavlarda tekrar yer alması,

• Doğru ve güzel konuşan bireylerin ödüllendirilmesi önerilmektedir.
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TÜRK DİL KURUMU TÜRKÇENİN EĞİTİMİ VE 
ÖĞRETİMİ BİLİM VE UYGULAMA KOLU PROZODİ 
(BÜRÜN BİLİMİ) VE KONUŞMA ÇALIŞTAYI SONUÇ 

RAPORU
Türk Dil Kurumu, Türkçenin Eğitimi ve Öğretimi Bilim ve Uygulama 

Kolu’nca 28 Haziran 2019 tarihinde düzenlenen Prozodi (Bürün Bilimi) 
ve Konuşma Çalıştayı iki oturumda gerçekleşmiştir. Çalıştaya Prof. Dr. 
Yusuf KEMALOĞLU, “Türkçenin Fonetik Özellikleri”; Prof. Dr.Yavuz 
KARTALLIOĞLU, “Osmanlı Türkçesi Telaffuz Kayıtları”; Prof. Dr. İsmet 
ÇETİN, “Ana Dili Türkçe Olmayanlara Türkçe Öğretiminde Telaffuz 
Problemi”; Prof. Dr. Mehmet Akif KILIÇ, “Konuşma Sesi ve Prozodi 
Bozuklukları”; Dr. Recep KARAMERT, “Konuşma Bozukluklarında İşitme-
Konuşma İlişkisi”; Prof. Dr. Leyla KARAHAN, “Ağız Araştırmalarında 
Fonetik Laboratuvarlarının Önemi”; Prof. Dr. Yaşar AYDEMİR, “Aruz-
Prozodi İlişkisi ve Aruzla Yazılmış Metinleri Taktiye Uygun Okumak/
Okutmak”; Prof. Dr. Mustafa KURT, “Yabancılara Türkçe Öğretiminde 
Telaffuzun Geliştirilmesine Yönelik Uygulamalar”; Prof. Dr. Ayşe Meral 
TÖREYİN, “Türkçeyi Müzikal Konuşma”; Dr. Öğr. Üyesi Abdulkadir 
ÇEVİK, “Beden Dili ve Konuşma Eğitimi”; Doç. Dr. Demet GÜRHAN,  
“Ses Eğitimi ve Konuşma”; Dr. Öğr. Üyesi Gönül ERDEM NAS, “Türkçede 
Tek Seslemli Sözcüklerdeki Seslerin Süre Özellikleri”; Dr. Şadan Altınok, 
“Konuşma Becerisi Eğitiminde Prozodinin Yeri”; Turgut BAĞRIAÇIK, “Özel 
Eğitime Muhtaç Bireylerin Telaffuz Problemleri ve Giderilmesine Yönelik 
Çalışmalar” başlıklı bildirileri ile katkı sunmuşlardır.

Okunan bildiri ve bildiriler üzerine yapılan tartışma ve değerlendirmeler-
den sonra katılımcı ve dinleyicilerdin de düşünceleri not edilerek aşağıdaki 
konular tespit edilmiş, tespit ve önerilerin çalıştay katılımcı ve konuşmaların-
ca sonuç bildirgesiyle ilgililere duyurulmasına karar verilmiştir.

Türk Dil Kurumuna Yönelik Öneriler

1. Türk Dil Kurumunca diksiyon konusunda bilgilendirici, uygulamalı 
kitap vb. çalışmaların yapılıp ilgililere ulaştırılması sağlanmalıdır.
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2. MEB denetiminde olan diksiyon eğitimi veren kurumların kuruluşun-
dan denetimine kadar her aşamasında Türk Dil Kurumu’nun da yer alması 
sağlanmalıdır.

3. MEB tarafından hazırlanan Türkçe, Türk dili ve edebiyatı ders prog-
ramlarına Türk Dil Kurumunun katkısı sağlanmalıdır.

4. TDK bünyesinde kapsamlı bir fonetik laboratuvarının kurulması bu 
alana önemli katkılar sağlayacaktır.

5. Laboratuvarda çalışacak uzmanlara bilgisayar programları için gerekli 
eğitimlerin verilmesi gereklidir.

6. Türk Dil Kurumu, gerek yurt içine gerekse yurt dışına yönelik olarak 
prozodiyi geliştirecek çevrimiçi bir site kurmalıdır. Bu sitede uluslararası fo-
netik alfabesi ile Türkçe kelimelerin veya ifadelerin telaffuzunun ve farklı 
telaffuz örneklerinin yer alması alana önemli katkı sağlayacaktır. 

Yüksek Öğretim Kurumuna Yönelik Öneriler

1. Türkçe, Türk Dili ve Edebiyatı öğretmen adaylarına birinci sınıfta 
aldıkları zorunlu sözlü-yazılı anlatım dersine ek olarak üniversite eğitimleri 
süresince dönem dönem konuşma eğitimi alanında uygulamaya yönelik pro-
zodik davranış edindirecek dersler verilmelidir. 

2. Üniversitelerin Türkçe, Türk dili ve debiyatı öğretmeeni yetiştiren ana-
bilim dalı veya bölümlerinde, prozodik bilgi vermeye ve davranış edindirme-
ye yönelik derslerden seçmeli olarak yürütülenler bulunmaktadır. Bu derslerin 
hem seçmeli olması hem de yeterli sayıda ve kapsamda olmaması istenilen 
düzeyin yakalanmasını güçleştirmektedir. Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmen 
Yetiştirme Programlarının yeniden gözden geçirilerek alan ve meslek bilgisi 
derslerine ek olarak aldıkları bu bilgileri aktarabilmek için kullanacakları söz-
lü iletişim derslerinin de dengeli olarak verilmesi sağlanmalıdır. 

3. Üniversitelerin Türkçe, Türk dili ve edebiyatı öğretmeni yetiştiren bö-
lümleri dışında Edebiyat, Fen-Edebiyat, DTCF, İnsan ve Toplum Bilimleri 
Fakültesi, Beşerî Bilimler Fakültelerinin Türk Dili ve Edebiyatı, Çağdaş Türk 
Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümleri, Türkçe ve Türk Dili ve Edebiyatı Eğiti-
mi anabilim dalları başta olmak üzere öğretmenlik sertifikası alan öğretmen 
adaylarının -almadıkları takdirde- öğretmenlik meslek bilgisi dersleri içinde 
prozodik bilgi ve davranış edindirecek dersleri almaları sağlanmalıdır. 

4. Öğretmen yetiştiren eğitim fakültelerinin sadece Türk Dili ve Edebi-
yatı Öğretmenliği ve Türkçe Öğretmenliği alanlarında değil, tüm alanlarda, 
zorunlu ders olarak konuşma eğitimine yönelik ders konulması sağlanmalıdır. 
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5. Üniversitelerin gerekli bölümlerinde fonetik, konuşma ve/veya prozodi 
laboratuvarları kurulmalıdır.

6. Üniversitelerde Türkçe, Türk Dili ve Edebiyatı Eğitimi, Türk Dili ve 
Edebiyatı, Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları başta olmak üzere ilgili bi-
lim dalları disiplinler arası çalışmalar yapmalıdırlar.

Radyo Televizyon Üst Kuruluna (RTÜK’e) Yönelik Öneriler

1. Resmî ve özel radyo-TV sunucu, muhabir ve spikerlerin telaffuz/güzel 
konuşma eğitimden geçirilmesi sağlanmalıdır.

2. Resmî ve özel radyo-TV’lerin RTÜK tarafından denetlenmesi ve bu 
çerçevede gerekli yasal düzenlemelerin yapılması gerekmektedir. 

3. Radyo-TV sunucu, muhabir ve spiker istihdamlarında sertifika şartı 
aranmalıdır. 

Millî Eğitim Bakanlığına Yönelik Öneriler

1. Uygulama basamağı süre göz önüne alındığında yeterli düzeyde sağla-
namadığı için bu alana ait “Kompozisyon” dersi yeniden müfredata alınarak 
yeni ders kitapları ve program hazırlanmalıdır. 

2. Dersin uygulayıcısı olan Türk dili ve edebiyatı öğretmenlerinin yeter-
lilikleri analiz edilerek hizmet içi eğitimlerle bu alandaki eksiklikler gideril-
melidir. 

3. Diksiyon dersi için geçerli bir program hazırlanarak ortaöğretim müf-
redatı içine zorunlu ders olarak yerleştirilmelidir. 

4. MEB ile TDK iş birliği ile çalışarak belirlenen okullarda fonetik labo-
ratuvarları kurulmalıdır.

5. Radyo-TV’lerde istihdam edilecek sunucu, muhabir ve spikerler için 
sertifika programlarının açılması ve açtırılması sağlanmalıdır.

Öğretmenlere Yönelik Öneriler

1. Türk Dili ve Edebiyatı öğretmenleri konuşma ve dinlemede iyi iletişim 
becerilerine sahip bireyler olmalıdır. Öğretmenler bu özelliklerinin farkında 
olmalı, geliştirmeli ve yenilemelidir. 

2. Öğretmenler gerek hizmet içi eğitimler ile gerek özel kurslar veya ken-
di çabaları ile kitap ve teknolojiden yararlanarak tespit ettikleri eksiklerini 
gidermelidir. 

3. Konuşma eğitimin uygulama basamağını göz ardı etmeden derslerinde 
buna yeteri kadar yer verebilmek için planlarını en iyi şekilde hazırlamalıdır. 
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4. Öğretmenler rol model olduklarını unutmadan her an konuşmalarına 
dikkat etmelidir. Öğrencilerin bazen model alarak bazen de örtük öğrenme ile 
ders içi ve ders dışı kazanım açısından desteklenmeleri sağlanmalıdır. 

5. Ders içi etkinliklerinde yeri geldikçe konuşma eğitimi kurallarına de-
ğinmeyi unutmadan, metin okumalarında öncelikle model olarak okuyarak, 
öğrencilerin hatalarını anında dönütlerle ve egzersizlerle düzelterek kazanım-
lardaki yeterliliklerini arttırmaya çalışmalıdır.

6. Öğretmenler edebiyat veya dil anlatım konularında yeri geldikçe pro-
zodik kazanımlara yer vererek bu alandaki farkındalığı arttırmalıdır.
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