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ÖNSÖZ 

 

 Dilbilimin tüm dizgelerindeki birçok birimin belirli düzeylerde etkilediği 

ötüm, mikro düzeyde ancak sesbilgisel olarak çözümlenebilmektedir. Ötüm 

çözümlemesi de yapan yazılımlar, ötümün örüntüsünü ve düzeyini nesnel biçimde 

ortaya koyabilmektedir. Sesbilgisel çözümlemenin anlam kazanabilmesi için, 

çözümlenen sese ait etiketleme ölçütlerinin neler olduğu önem kazanmaktadır.  

Kapsayıcı bir etiketleme ile konuşmanın doğal bir biçimde modellenmesi de 

kolaylaşacaktır. Ötümün sesbilgisel çözümlemesi ile ilgili dilbilim bakış açılı 

çalışmaların Türkçe için neredeyse yok denecek kadar az olduğu göz önüne 

alındığında, en büyük ses kümesi ötümlü ünsüzler üzerinde yapılacak 

çözümlemelerin Türkçede konuşma modellemeye katkısı olacaktır. Tüm dizgeler 

üzerinde olmasa da sadece sesbilgisel çözümlemeyi esas alan bu çalışma oldukça 

geniş bir veri tabanında gerçekleştirilmiştir. Çözümlemesi yapılan sesler, içinde 

bulunduğu seslem türüne, seslemdeki konumuna, seslemin sözcükteki konumuna ve 

seslemin çevresindeki seslerin ünlü-ünsüz olmaları bağlamları içerisinde 

etiketlenerek, ötüm örüntüleri ve düzeyleri bağlam bağımlı olarak ortaya 

konulmuştur. 

Sadece sesbilgisel değil, sesbilimsel, anlambilimsel ve sözdizimsel etiketleme 

ölçütlerinin de dikkate alınacağı sonraki çalışmalarla, ötümün daha geniş bir 

bağlamda çözümlenerek çok fazla çalışmanın üretilmediği bu alana katkı sağlayacak 

dilbilimci ve mühendislere, bu çalışmanın güçlü bir kaynak oluşturabileceği 

değerlendirilmektedir. 
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KISALTMALAR 

Ü  : Ünlü 

Z  :Ünsüz 

TDK  : Türk Dil Kurumu 

CSL  : Computerized Speech Laboratory (Bilgisayarlı konuşma laboratuarı) 

PCM  : Pulse Code Modulation (Vuru kodu Ayarlanması) 

WAV  : Wave (dalga) 

GEN  : Generator (üretici, üreten) 

CON  : Constraint (kısıt) 

EVAL  : Evaluation (değerlendirme) 

BAK  : Bağlılık kısıtı 

BEK  : Belirginlik kısıtı 

F  : Formant 

VOT  : Voice Onset Time (Ötüme Geçiş Süresi) 

kHz  : KiloHertz 

dB  : Decibel 

MDVP  : Multi Dimensional Voice Program 

t  : time 
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_  : tekli alt çizgi (çözümlemesi yapılan ünsüzü gösterir) 

→  : sağa ok (solundaki olguyu, sağıdaki olguya dönüştürür) 

{}  : kıvrımlı parantez (bağlamların birleştirilebileceği kurallara  

    uygulanır) 

²      4  : alt simge, üst simge (ayrık kuralların birleştirilmesinde kuralı  

    parantezlere boğmamak için parantez sayısını gösterir.) 

< >  : küçük-büyük (kuralın seçimlik öğelerinin gösterir.) 

( )  : parantez İki kurala ait bağlamlarının bir bölümünün benzer olması 

  durumunda kuralların birleşik biçimde gösterilmesini sağlar 

#  : diyez (Dilbilgisel sınırları gösterir) 

α,β, γ, δ : Yunan imleri (birden çok değişkenin kullanılması gerektiğini anlatır) 

+  : artı (önünde olduğu özelliğin var olduğunu gösterir.) 

-  : eksi (önünde olduğu özelliğin yok olduğunu gösterir) 

/  : ayraç (değişikliğin oluştuğu ses çevresinden önce yer alır) 

___  : çoklu alt çizgi (değişen sesbirimin yerini gösterir) 

Ø  : boş küme (yokluğu ve silinmeyi gösterir) 
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YÜKSEL, Cem, Türkçede Ünsüz Ötümlülüğünün Sesbilgisel Çözümlemesi,Doktora Tezi, 
Danışman: Prof. Dr. İclâl Ergenç, 250 s. 

 

ÖZET 

 

Bu çalışmada, ötümlü ünsüzün içerisinde bulunduğu seslem tipine ve 

seslemin sözcük içerisindeki konumuna göre ötüm örüntüsü ve düzeyinin 

araştırılması amaçlanmıştır. Bu amaç doğrultusunda, ötümlü ünsüzün içerisinde 

bulunduğu sözceler, yirmi kadın, yirmi erkeğee seslettirilmiş ve sonrasında ötümlü 

ünsüz ilgili sözceden bölütlenerek ötüm örüntüleri ve düzeyleri PRAAT 

programında çözümlenmiştir. 

 

Elde edilen veriler, Türkçedeki tüm ötümlü ünsüzlerin, seksen bir ayrı 

bağlamda (ses çevresinde), ötüm örüntülerini ve düzeylerini kapsamaktadır. Ötüm 

örüntüleri, bölütlenmesi yapılan ünsüzün on eşit bölümünden nicemlenen ötüm 

düzeyinin oluşturduğu eğriler biçiminde betimlenmiştir. Her bağlamda, ötümlü 

ünsüzlerin ötüm örüntüleri, tınlayıcılar ve engelleyiciler olmak üzere iki ayrı 

kümeye ayrılarak gösterilmiştir. Hemen hemen her bağlamda tınlayıcıların daha 

düzenli ötüm örüntüsü ve yüksek ötüm düzeyi göstermelerine karşın, 

engelleyiclerin daha çok dalgalanan ötüm örüntüsü ve daha düşük ötüm düzeyi 

gösterdikleri belirlenmiştir.  

 

Bu bulgular sonucunda; ötümlü ünsüzlerin sözcük sonunda giderek 

ötümsüzleştikleri, sözcükler arası güçlü ulamlamanın ve bitişik seslerin, 

ünsüzlerin ötüm örüntüleri değiştirdikleri, |n| ve |g|nin kendilerine bitişik 

ünsüzlerin ötüm örüntülerini arttırdıkları, |c| ve |j|nin kendilerine özgü ötüm 

örüntüsü gösterdikleri, sonraki dar ünlülerin ötüm düzeylerini düşürürken, geniş 

ünlülerin yükselttiği ve iki ünlü arasındayken ünsüzün ötüm düzeyinin arttığı 

belirlenmiştir.
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Yüksel, Cem, Phonetic Analysis of Consonantal Voicing in Turkish, Doctoral 
Dissertation,Advisor: Prof. Dr. İclâl Ergenç, 250 Ps. 
 
 

ABSTRACT 

 

In the present study, it is aimed to research a pattern and a degree for 

voiced consonants in the context of syllable including voiced consonant and 

syllable position in the word. To this end, utterances including voiced consonants 

have been pronounced by twenty males and twenty females and afterwards voiced 

consonants have been segmented from utterances and their voicing patterns and 

voicing levels have been analyzed in PRAAT. 

 

Analyzed data have been indicated voicing patterns and voicing levels of 

Turkish voiced consonants in eighty one contexts (phonetic environment). Voicing 

patterns have been formed as curves whose voicing level values have been 

calculated ten equal parts of segmented consonant. Voicing patterns of consonants 

in all contexts have been plotted in two different groups, sonorants and obstruents. 

It has been determined that while sonorants have had smooth curves and high 

level voicing, obstruents have had fluctuating curves and low level voicing. 

 

It has been observed on the findings that all voiced consonants gradually 

devoices at the final position of words, strong liaisons and elisions and contiguous 

phonemes can change the voicing pattern, |n| and |g| can increase the voicing level 

of contiguous phonemes, |c| and |j| have peculiar voicing patterns to them, while 

following narrow vowels can lower the voicing level of consonant, following wide 

vowels can increase the voicing level of consonant and voicing level of consonants 

increase between two vowels. 
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1. GİRİŞ 

 

1.1. TEZİN ADI 

 

“Türkçede Ünsüz Ötümlülüğünün Sesbilgisel Çözümlemesi” 

 

1.2. ARAŞTIRMA PROBLEMİ  

 

Türkçenin sesbilgisel alandaki çoğu olgusu yeterince betimlenebilmiş 

değildir. Ötümlü ünsüzlerin ötüm örüntüsü gibi ses dizgesindeki birçok örüntü 

genellikle sesbilimsel olarak tanımlanmış ancak onları işleten sesbilgisel kurallar 

Shih ve Ark. 1999, Shih ve Möbius 2001, Möbius 2004’teki gibi yeterince ortaya 

konulmamıştır. Yüksel 2005’teki gibi eş kaynaktan (cognate) gelen ötümlü ötümsüz 

çiftlerin, ötüme bağlı süre karşılaştırılması dışında, ötümle ilgili sesbilgisel çalışmaya 

rastlanılmamıştır. 

 

Bu çalışmada, Türkçenin ünsüz (bundan sonra Z), ünlü (bundan sonra Ü) 

|ZÜ|, |ÜZ|, |ZÜZ|, |ÜZZ|, |ZÜZZ| seslem yapılarında yer alan ötümlü ünsüzlerin 

|b,c,d,g,j,l,m,n,r,v,y,z| ötüm örüntüsü ve düzeyi; ünsüzün sessel (phonemic) 

özellikleri, seslem içi konumu ile ötümlü ünsüzü barındıran seslemin yer aldığı 

konum (ön, iç, son seslem) ve bu seslemin çevresindeki (sağındaki ve solundaki) 

seslerin özelliklerine (ünlü-ünsüz) dayanarak ortaya konacaktır.  
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Ötümlü ünsüzün konumu değiştiğinde ötüm örüntüsü ve düzeyinin nasıl 

değiştiği ya da aynı konumda ve ses çevresindeki ötümlü ünsüzlerin ötüm örüntüsü 

ve düzeyinin nasıl biçimlendiği gibi olası tüm çapraz ilişkiler araştırılacaktır.  

 

Ötüm düzeyi ve değeri açısından, cinsiyete bağlı bir değişiklik olup olmadığı 

da bu çalışmanın araştıracağı konulardan biri olacaktır. 

 

 

1.3. TEZİN KONUSU 

 

Çevresel ve konumsal değişimlere bağlı olarak ötümlü ünsüzlerin ötüm 

örüntülerinin ve ötüm düzeylerinin, ses çevresine uygun biçimde oluşturulan sözceler 

içerisinden belirlenmesi bu çalışmanın konusunu oluşturmaktadır. 

 

 

1.4. TEZİN AMACI 

 

 Bu çalışmada, ünsüzün sesbilgisel özelliklerine göre, ötüm örüntüsünün 

betimlenmesi ve düzeyinin belirlenmesi, dizimsel ve parçasal diğer bağlamların 

örüntü ve düzey üzerinde bir etkisinin olup olmadığı, genlik ve sıklık üzerine 

oluşturulmuş ötüm nicemleme araçlarıyla belirlemek amaçlanmıştır. 
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1.5. TEZİN ÖNEMİ 

 

Türkçenin sesbilgisel betimlenmesi doğrultusunda, anadili konuşucuları 

tarafından ünsüzler üzerine yapılan sesbilgisel çalışmaların, çoğunlukla parça birim 

düzeyinde, fizyolojik, söyleyişsel ve dilbilim yaklaşımı zayıf elektronik çalışmalar 

olduğu gözlenmiştir. Ayrıca anadili konuşucularının yapmadığı (yurt dışındaki 

üniversitelerde yürütülenler) birçok çalışmada, yazım yanlışları da dahil olmak üzere 

çok sayıda hataya rastlanılmaktadır.  

 

Üstte de belirtildiği gibi bu çalışmalarda Türkçe betimlemeler ya sadece 

karşılaştırılacak öğe olarak yer almakta ya da hatalı ve yetersiz kalmaktadır.  

 

Bugüne kadar Türkçede ünsüz ötümlülüğü tek başına işlenmiş bir konu 

değildir. Ötüm özelliğinin işlendiğine, ünsüzlerin başta sesbilimsel olmak üzere, 

farklı yönlerden sınıflandırılmasını ortaya koyan genelleyici çalışmalarda 

rastlanılmaktadır. Ötümlü ünsüzlerin seslem ve seslem ötesi düzeydeki çevresel 

etkilerinin ayrıntılı bir biçimde incelendiği çalışma sayısı sınırlı ve dağınıktır. Bu 

çalışmada, ötümlü ünsüzlerin ötüm örüntüsü ve düzeyi, konumsal ve çevresel etkiler 

çerçevesinde Üretimsel Sesbilim (Generative Phonology) kuramı temel alınarak 

betimlenecektir. 
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Ötüm, öncelikle parçalı birimlere ve sonrasında da parçalarüstü sesbirimlere 

etkileri açısından, sesbilimdeki önemli ayırt edici özelliklerden biri olarak kabul 

edilmektedir. Daha fazla akustik bilgi barındırması yönüyle ötümlü ünsüzlerin 

etkilerini inceleyecek bu çalışmayla, sesbilgisel çalışmalara, çözümleme yöntemleri 

açısından yeni bir yaklaşım getirilmesi öngörülmektedir. 

 

Türkçenin sesleri içinde en kalabalık kümeyi oluşturan ötümlü ünsüzler |b-c-

d-g-j-l-m-n-r-v-y-z| tek başına ve gerekse aynı kaynaktan gelen ötümsüz ünsüz 

çiftleri |p-ç-t-k-s| ile karşılaştırılarak incelendiğinde, sözcük sonu ötümsüzleşmesi 

gibi söyleyişsel ve akustik değişimlere etkileri ortaya çıkacaktır. Bu nedenle 

incelenecek birimler olarak ötümlü ünsüzleri seçmek önem kazanmaktadır.  

 

 Çalışmada karşılaştırma türüne göre bazen aynı kaynaktan gelen ünsüzler (|b-

m|gibi), aynı ses çevresinde karşılaştırılacak, bazen de tek bir ötümlü ünsüzün 

seslemin farklı yerlerindeki ötüm özellikleri incelenerek çevresine olan iletimsel 

etkileri ortaya konacaktır. Bir ünsüzün sürekli aynı örüntüde olup olmadığı ya da 

belirli bir konum ve ses çevresinde tüm ünsüzlerin aynı örüntüde olup olmadığı, 

başka bir deyişle ünsüze, konuma ve ses çevresine göre özelleşmiş ötüm 

örüntülerinin bulunup bulunmadığı karşılaştırmalı incelemelerle ortaya konacaktır. 

 

Ötümün varlığı ve düzeyi, ötümlü ünsüzün çevresindeki seslere ait sesbilgisel 

değiştirgenlerde de değişikliğe neden olabilmektedir. Bu konuda ardılların, öncülleri 

ve öncüllerin de ardılları akustik sesbilgisel olarak etkilediği Türkçe dışındaki 
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dillerde yapılan çalışmalarla (Nguyen, N.&Hawkins, S., 2000) ortaya konmuştur. 

Örneğin |kongre| sözcüğünde, |kong| seslemindeki ötümlü |g| sesi (coda), |k| sesini 

(onset) süre bakımından; |konkre| sözcüğünde |konk| seslemindeki ötümsüz |k| sesi 

(coda), |k| sesine (onset) göre ortalama % 16 daha uzun sesletilmesini sağlamaktadır 

(Yüksel, 2005). Bu tür art gönderimlerin (long distance phonetic effects) 

gözlenebileceği çiftler, Türkçede ve Türkçeye başka dillerden geçen sözcüklerin 

|ZÜZ| (CVC) ve |ZÜZZ| seslem örüntülerinde sınırlı sayıda da (10 çift kadar) olsa 

bulunmaktadır. Ayrıca dinleyici açısından da baştaki |k| sesinin süre bakımından 

uzun ya da kısa sesletiliyor olması da seslem sonunda bir ötümlü ya da ötümsüz 

ünsüz beklentisi (Boyce, 1988) oluşturacaktır (Long Ahead Model, Anticipatory 

Effect). 

 

Türkçede ötüm üzerine gerek makro ve gerekse mikro düzeyde sesbilgisel 

herhangi bir çalışma olmaması dolayısıyla, en geniş ve en uygun (optimal) 

açıklamaların getirilebilmesi için çalışmada kullanılacak gereç ve yöntem önem 

kazanmaktadır. Çözümlemelerde kullanılacak sözcüklerin seçimine, çevresel 

sınırların ne düzeyde olacağına, sözcüklerin sözce içerisine yerleştirilmesine, bu 

sözcelerin doğal ve anlamlı olmasına, sapmaların ihmal edilebilecek düzeyde 

kalmasına yetecek sayıda sesleticinin olmasına ve ötümün hangi değiştirgenler 

yoluyla çözümleneceğine özellikle dikkat edilmesi gerekmektedir. Sesletici sayısının 

yüksek tutulmasının yanında, benzer ya da yakın ses çevresine sahip örneklerin de 

varlığı ve çokluğu, ilişkilendirmelerin daha düşük düzeyden başlayarak değişimlerin 

daha net izlenmesini sağlayacaktır. Bu izlenebilirliğin oluşturulması için dengeli ve 

zengin bir bütünceye (corpus) gereksinim vardır. 
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Bunlardan da önemlisi, çözümlenen sesin tüm sesleticiler için aynı sınırlardan 

bölütlenmesi (segmentation), örüntülerin benzer eğriler izleyebileceği beklentisi 

açısından önem kazanmaktadır. Sağdan ve/veya soldan yapılabilecek eksik ya da 

fazla bölütleme örüntüyü tamamıyla değiştirebilir. 

 

Örüntüsel karşılaştırmaların yanı sıra düzeysel karşılaştırmalara da olanak 

sağlayan bu çalışma ile aynı zamanda ses çevrelerinin de ötüm düzeyine ve 

ötüntüsüne etkileri gözlenebilir. 

 

Sesbilgisel etkilerin yanında, sesbilimsel öğelerin sesbilgisel etkileri de 

yapılan çözümlemelerle ortaya konabilir. Örneğin ezgi zirvesinin üzerinde 

gerçekleştiği ötümlü ünsüzün ötüm örüntüsü ve düzeyi üzerinde ezgi zirvesi 

gerçekleşmeyen çifti ile karşılaştırılabilir ve böylece yükselen ezginin (tizliğin, 

odağın) etkileri çıkarılabilir. 

  

Ötümlü ünsüzün seslemde yeri değiştiğinde, ötüm kalitesi de değişmektedir. 

Bu çalışmada ötümlü ünsüzlerin seslem konumlarına göre ötüm kaliteleri de 

yapılacak algı ve üretim deneyleri ile her ünsüz için ayrı ayrı sıralanabilir.  
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1.6. YÖNTEM VE SINIRLILIKLAR 

 

Çalışmanın araştırma evrenini Türkçenin tüm sesbilgisel bağlamlarındaki tüm 

ötümlü ünsüzler, örneklem grubunu ise ötümlü ünsüzün içerisinde bulunduğu 

seslemdeki konumu, seslemin sözcük içerisindeki ön, iç ve son konumu ile önden ve 

arkadan çevreleyen ünlü ve ünsüzlerin varlığına göre ulamlanmış ötümlü ünsüzler 

oluşturmaktadır. Her ötümlü ünsüzün çevresi; çevresinde var olabilecek tüm seslere 

bağlı bir ayrım yerine, içerisinde yer aldığı seslemin çevresinde olabilecek ünlü ve 

ünsüzün varlığına göre ayrılmıştır. Ayrıca her ötümlü ünsüz, yine üstte belirtilen ses 

çevresi değişkenlerine bağlı kalınarak tek seslemli sözcüklerde de konumlandırılmış 

ve böylece her ötümlü ünsüze seksen bir ayrı ses çevresinde (seslem tipi, seslemin 

çevresindeki ses tipi (ünlü, ünsüz) ve seslemin konumu) yer verilmiştir. Ses çevresi 

değişkenleri aşağıda sıralanmıştır. 

 

a) Seslem türü (ZÜ, ÜZ, ZÜZ, ÜZZ, ZÜZZ) 

b) Ötümlü ünsüzün seslemdeki konumu (ZÜ, ÜZ, ZÜZ, ZÜZ, ÜZZ, ÜZZ, 

ZÜZZ, ZÜZZ, ZÜZZ) 

c) Seslemin sağındaki ve solundaki ünlü ya da ünsüz olması 

 

 Üstte belirtilen ses çevresi değişkenlerine bağlı kalınarak on iki ünsüzün yer 

aldığı sözcük 972 sözcük Türk Dil Kurumunun (bundan sonra TDK) sözlüğü esas 

alınarak taranmış, bazı ses çevresi türlerinde çok sayıda sözcük bulunurken bazı ses 

çevresi türlerinde tek bir, bazı ses çevresi türlerinde ise hiçbir sözcüğe 

rastlanmamıştır.  
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 Hiçbir sözcüğe rastlanılmayan ya da çok az sözcüğe rastlanılan ses çevresi 

türleri, belirli genellemelere ulaşılamayacağı için örneklem dışında bırakılmıştır. Bu 

ses çevresi türleri aşağıda sıralanmıştır.  

 

a) Tüm seslem türleri ön seslem konumundayken, seslemi ünlünün izlediği ses 

çevresi, 

b) ÜZZ seslemi ön seslem konumundayken, seslemi ünlünün izlediği ses 

çevresi, 

c) Tüm seslem türleri iç seslem konumundayken, seslemin öncesinde ünlünün 

geldiği ve yine ünlünün izlediği ses çevresi, 

d) ÜZZ ve ÜZZ seslemleri iç seslem konumundayken, seslemin öncesinde 

ünlünün geldiği ve sonrasında ünsüzün izlediği ses çevresi, 

e) Tüm seslem türleri iç seslem konumundayken, seslemin öncesinde ünsüzün 

geldiği ve sonrasında ünlünün izlediği ses çevresi, 

f) ÜZ, ÜZZ, ÜZZ seslemleri iç seslem konumundayken, seslemin öncesinde 

ünsüzün geldiği ve yine ünsüzün izlediği ses çevresi, 

g) ÜZZ ve ÜZZ seslemleri son seslem konumundayken, seslemin öncesinde 

ünlünün geldiği ses çevresi, 

h) ÜZZ ve ÜZZ seslemleri son seslem konumundayken, seslemin öncesinde 

ünsüzün geldiği ses çevresi, 

 

Sözcük taraması TDK sözlüğü ile sınırlı tutulmuştur. Çalışmanın 

gerçekleştirildiği süre göz önüne alındığında 45914 adet sözcük barındıran TDK 
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sözlüğü ses çevresi türlerini karşılayabilecek sözcükleri barındırması açısından 

yeterli görülmüştür. 

 

Seslemi çevreleyen sesler için sadece ünlü ve ünsüz ayrımı esas alınmış, 

çevresel tüm sesler esas alınarak yapılacak bir çalışmanın süre ve diğer olanaklar 

içerisinde sonuçlandırılamayacağı değerlendirilmiştir. Çünkü, üstte herhangi bir 

sözcüğe rastlanılmayan ya da çok az sözcüğe rastlanabilmiş otuz yedi ses çevresi 

çıkarıldığında yaklaşık elli dört ses çevresi türü kalmış ve en az 648 ses çevresinde 

tek bir sözcüğe rastlanılmıştır. Bu düzeyde daraltılmış ses çevresi dizisi içerisinde 

bile bu çoklukta bir sözcükle çözümleme yapmanın olanaksız olduğu anlaşılmıştır. 

 

Çözümleme sırasında, örüntüde oluşabilecek sapmaları en aza indirgemek 

amacıyla sesletici sayısı yüksek tutulmak istenmiştir. Bu amaç doğrultusunda 

çözümlemesi yapılacak sözcük sayısını da sınırlı tutmak ve dolayısıyla da ses çevresi 

türlerini sınırlı tutmak anlam kazanmaktadır. Bu nedenle elli dört ses çevresindeki 

tüm sözcükleri almak yerine her ses çevresinden ve her ünsüzden tek bir sözcük 

almak yeğlenmiştir. Belirlenen ses çevrelerine sözcükler taranmış, 648 sözcük 

çıkması beklenirken bazı ses çevreleri ve bazı ünsüzlerin o ses çevresine özgü 

sözcükleri barındırmadığı gözlenmiş ve bu ses çevrelerini karşılayan 343 sözcük 

olduğu görülmüştür. 

 

Çalışmada sesletilecek sözcükler, motor etkiyi arttırmak için sözce içerisinde 

ortalarda yer aldığı sözcelerden seçilmiştir. Sözcelerin yapay olmaması için hemen 

hemen her birinin artalan öyküsünün yer aldığı sözceler, kimi zaman bir kitaptan 
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kimi zaman da bir konuşma içerisinden kullanılmış sözceler ya da tümcelerden 

seçilmiştir. Seçme işlemi internet üzerinden yapılmış, sözcüklerin sözce ortasında 

olmadığı ender durumlarda sözdizimi değiştirilmiştir. Ayrıca sözcükler içerisinde yer 

aldıkları sözcede “Arjantin, Azra, Isparta, Ra ve Van” dışında özel ad olarak yer 

almamışlar ve özel ad tamlamalarına katılmamışlardır. Sözcükler sözcelerde gerçek 

anlamları içerisinde ve eksiz biçimde yer almışlardır. 

 

Sözceler 20 kadın ve 20 erkek sesleticiye seslettirilmiş ve bilgisayarın 

üzerinde bütünleşik olarak yer alan mikrofon yardımıyla, KAY Elemetrics CSL Ana 

Program1 kullanılarak 44100 örnekleme sıklığı ve 16 bit çözünürlüğünde, Windows 

PCM WAV formatında kaydedilmiştir. Sesleticiler aşağıda sıralanan özellikleri 

barındıran kişilerden seçilmişlerdir. 

 

a) Ölçünlü Türkçe konuşucusu olmak, 

b) Anadili Türkçe olmak, 

c) İki dilli olmamak, 

d) Sigara ve ses sağlığını etkileyici benzeri narkotik maddeleri 

kullanmamak, 

e) Ağız içi protez kullanmamak, 

f) 25-35 yaşları arasında olmak (Ses telleri ve diğer ses üretim ve 

boğumlama (articulation) organlarında oluşabilecek, yıllara bağlı 

yıpranmalarına karşı), 

                                                 
1 KAY ELEMETRİCS Merkezi New Jersey/USA olan klinik ve adli ses analiz yazılımları ve 
donanımları konusunda dünyada en fazla itibar gören firmadır. 
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g) Sürekli ya da kayıt sırasında ses sağlığını etkileyen geçici bir rahatsızlığı 

bulunmamak, 

h) Konuşma bozukluğu (sigmatism vb) ya da konuşma hatası (yönetmelik 

yerine yönetmenlik demek gibi) bulunmamak. 

i) Tamamı üniversite mezunu 

 

40 sesleticinin seslettiği 343 sözce kaydedildiğinde 13720 adet sözce elde 

edilmiştir. Tüm sözceler Praat2 programında elle bölütlenmiş ve çözümlenmiştir. 

Bölütleme işlemi otomatik de yapılabilmektedir. Ancak çoğu zaman geriye dönüp 

küçük sapmaları gidermek gerekeceğinden, ikinci bir işleme gerek bırakmamak 

adına sözceler içerisindeki her bir ötümlü ünsüz elle bölütlenmiştir. Ses bölütleme 

işleminin ardından, sesin kendisi, ötümü nicemlemek ve bir örüntü oluşturmak adına, 

on ayrı noktasından yeniden bölütlenmiş ve böylece elle yapılan bölütleme sayısı 

137200’ye çıkmıştır. Bu sayı elle bölütlenen bir çalışma için oldukça yüksektir ve 

çalışmanın ses çevresi türlerinin sınırlandırılmasını haklı çıkarmaktadır. 

 

Bölütleme işlemi yapılırken öncelikle çözümlemesi yapılan ünsüze ait kırk 

örneğin arka arkaya ve ara vermeden yapılması sağlanmıştır. Bölütlemesi yapılan 

ünsüzün izgesel (spectral) olarak ayrılabildiği noktalar, öncelikle iki imleç arasına 

alınmış, önce solundaki sesten ayırmak için önündeki sesler, sonrasında da sağındaki 

seslerden ayırmak için ardındaki sesler birçok kez dinlenmiş ve çevre seslerin etkileri 

                                                 
2 Amsterdam Üniversitesinden, Paul Boersma and David Weenink tarafından üretilmiş konuşma 
çözümlemesi yazılımı. 
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ayırt edilinceye kadar daha ince bölütleme işlemi uygulanmıştır. Bölütlemenin en 

çok görüldüğü ve işitildiği çerçeve için ötüm nicemlenmiştir. 

 

Bu çalışma, süreğen konuşma (continious speech) örnekleri üzerinde 

gerçekleştirilmiş ve sesleticilerin çözümlemesi yapılan ünsüze önden ya da arkadan 

yapacağı ulamalara, ezgi ve odak tercihlerine karışılmamıştır. 

 

Sesleticiler kendi değerleri kendi aralarında değerlendirilmemiş, tamamen 

sesleticilerin ortalamaları dikkate alınmıştır. Kadın ve erkek arasında değişimler 

anlamlı olduğu oranda ayrılmış, önemsiz olduğu durumlarda ise birlikte 

genellenmiştir. 
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2. KURAMSAL ÇERÇEVE 

 

Çalışmanın bu bölümünde, gerek gösterimleri ve gerekse bazı çözümleme 

yöntemlerinden yararlanılacak olan, Uygunluk Kuramı ve İşlevsel Sesbilim 

Kuramlarının tartışılacağı, çalışmanın veri tabanını oluşturacak konuşma kayıtlarının 

temeli olan sözcelerin belirlenebilmesi ve akustik çözümlemenin sesbilimsel 

betimlemelere yerleştirilebilmesi için üretimsel sesbilim kuramının tanıtıldığı 

Üretimsel Sesbilim Kuramı ve ünsüz ötümlülüğünün, seslemler üzerindeki sesbilgisel 

değiştirgenler açısından etkileri ve bu etkilerin akustik sesbilgisel çözümlenmesini 

ortaya koymak ve bu alanda yapılan çalışmalarla ilgili bilgi vermek amacıyla, Ünsüz 

Ötümlülüğünün Çözümlenmesi altbölümlerine yer verilmiştir. 

 

 

2.1. Uygunluk Kuramı (Optimality Theory) 

 

Genellikle üretici/dönüşümsel dilbilgisi kuramının bir uzantısı olarak kabul 

edilmiştir. Kuramın ilk kaynakları Prince ve Smolensky (1993), McCarthy ve Prince 

(1993) tarafından oluşturulmuştur. Bu kuramla ilgili kısa bir bilgi verildikten sonra 

Türkçe örnekler üzerindeki kullanımı irdelenecektir.  

 

Sesbilgisi temelli işlevsel yaklaşımlar, uygunluk kuramıyla birlikte 

(optimality theory) daha uygulanabilir olmuştur. Çıktı, mantıklı olasılıklar 

içerisinden seçilir. Bu olasılıklar temelinde bağlılık ve belirlilik kısıtları biçiminde 

kendini gösterir. Belirlilik kısıtı, sesbilimsel anlamda belirli ve çelişkisizdir. Örneğin 
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seslemin en az bir ünlüden oluşması, ünsüz eklerin ötüm uyumuna göre sola 

yaslanması gibi. Bağlılık kısıtı ise girdinin çıktıyı andırması için gerekli tüm 

kısıtlardır. 

 

Her iki kısıt türü için girdi-çıktı uyumsuzlukları olabileceği gibi belirlilik 

kısıtlarından birkaçı aynı anda uyumlu olabilir. Bu nedenle kısıtlar arasında bir önem 

sıralaması yapılır ve sadece bir tanesi seçilir. 

 

Her sesbilimsel olgu için ayrı örüntü tanımlaması yapan yapısalcı yaklaşımlar 

yerine, yeni tanımlama gerektiğinde yeni kısıtlar oluşturur ya da olguya özel tüm 

bağlılık kısıtlarından birinin mutlaka uyacağını kabul eder. 

 

Dilin bilinen biçimleri, birbiri ile çakışan kısıtlar arasından seçilerek oluşur. 

GEN (generator) olası çıktıları üretir. CON (constraint) ölçütü, yok sayılacak kısıtları 

belirler, EVAL (evaluation) en uygun adayı seçer. Bu üç öğe evrenseldir. Dilbilgisi 

değişimlerini, evrensel kısıt yığını arasındaki değişen öncelikler belirler. 

 

Uygunluk kuramı yüzey yapıda kısıtların uygulanmasını sağlayan çıktı bazlı 

kuramdır. Bu yaklaşım; herhangi bir dilin sesbilimsel örüntülerini, olanaklı ve 

olanaksız örüntüler olmak üzere iki görünüş önererek açıklar. Üzerine çok fazla rol 

yüklediği kısıt/sınır (constraint) kavramı ile birçok sesbilimsel yaklaşımdan ayrılır. 

Kuramın, sözcüğün söyleyişini belirleyen kavramlardan ilki, kısıt/sınır, bir sözcüğün 
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söyleyişini oluşturan limit biçiminde tanımlanabilir. Diğer kavram ise bir biçimbirim 

ya da sözcüğün temel (sözlüksel) gösterimi olan girdidir (input). 

 

Örneğin |hac| sözcüğünde, konuşmacı |c| sesini ötümlü biçimde çıkardı mı? 

Yoksa |c| sesi bağlam içinde algılanabildiğinden ötümlü olup olmaması önemsiz mi 

görüldü? Uygunluk kuramı, olguya ilgili sesbilgisel tüm etmenleri kısıtlar ve onlara 

ait önem sıralaması biçiminde gösterir. Böylece kısıtlar arasında geridekiler yok 

edilir. 

 

(1)İlgili Kısıtlar 

  a. SSÖÜOz : Son seste ötümlü ünsüz olmaz. 

  b. TSSSÖÜO : Tek seslemlilerin son sesinde ötümlü ünsüz olur. 

  c. AAOSSÖÜOz : Anlam ayırt edici olmadıkça son seste ötümlü ünsüz olmaz.  

  d. SSÖÜOÖzG : Son seste ötümlü ünsüz, ötümsüz gibidir. 

  e. SÖÜÖzÇD : Sonu ötümlü ünsüzler, ötümsüz çiftleri ile değişirler. 

  f. ÇSSSÖÜO : Çok seslemlilerin son sesinde ötümlü ünsüz olur. 

  g. SÖÜÖzÇA : Süre ötümlü ünsüzü, ötümsüz çiftinden ayırır. 

 

(2) Sıralama: 

SÖÜÖzÇA  

ÇSSSÖÜO 
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SSÖÜOÖzG 

SÖÜÖzÇD 

AAOSSÖÜOz 

TSSSÖÜO 

SSÖÜOz 

 

Herhangi bir dilsel olgunun açıklamaları bir dilde sesbilimselken, başka bir 

dilde sesbilgisel olabilir. 

 

Ünsüz ötümünü etkileyen etmenler; söyleyiş yeri, kapanma süresi, çevresel 

genizsellik, ünsüzün sözcük içindeki konumu gibi özellikler olabilir. 

 

Kuram, girdi ve çıktı arasındaki değişimleri kural ya da işlemler yerine 

kısıt/sınır ile açıklamayı yeğler. Bazı kısıtlar diğerlerinden daha önemlidir. Daha az 

öneme sahip kısıtlar göz ardı edilebilir. Konuşmacının amacı bir sözcüğü en uygun 

söyleyiş ile çıkarmaktır.  

 

Bunun için konuşmacı öncelikle hangi kısıtların daha önemli olduğu ile ilgili 

bir çözümleme yapar. Kısıtlar evrenseldir,  önem düzeylerine göre sıralanır ve her 

dil, aynı kısıtla ilgili ayrı bir sıralama yapar.  

 

Bu sıralılığı Türkçedeki ötümsüzleşme kurallarından biri için gözden 

geçirelim. Kopkallı-Yavuz 1993’e göre Türkçe sözcük sonundaki ötümlü ünsüzleri, o 
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sesin ötümsüz çiftine çok yakın düzeyde ötümsüzleştirmektedir. Bir başka deyişle 

sözcük sonunda ötümlülerin, ötümsüzlerden hemen hemen hiçbir farkı 

bulunmamaktadır.  

 

Krämer 2001, bu ötümsüzleşme kuralının küçük sözcükler (small words) için 

geçerli olmadığını belirtmektedir. Türkçenin bu sözcüklerde ötümsüzleştirmeden 

kaçınmasının nedeni bu ünsüzlerin anlam ayırt edici olabilmelerindendir. |sac| ve 

|saç| çiftinde |c| sesi ötümsüzleşemez.  

 

Türkçe yine tek seslemli sözcüklerde karşıt bir strateji daha güder. |saç| 

sözcüğünden sonra gelen hiçbir ek |ç| sesini ötümlüleştirmez. Ancak aynı stratejiyi 

|çok| sesinde göstermez. Bu stratejiyi kısıtların sıralılığı içerisinde görelim. 

 

Sözcük |saçı| 

Cansız ([+ötümlüleşme]): Tek seslemli ve ötümsüz bir ünsüz ile biten sözcük, 

ötümlü ile başlayan bir ek aldığında sözcük sonu ötümsüz ünsüzü ötümlüleşmez 

(cansızdır). 

 

Türkçe tek seslemli sözcükler için ayrı bir sözcük sonu 

ötümlüleşme/ötümsüzleşme stratejisi güder. 

 

Canlı ([+ötümlüleşme]): Ötümsüz ünsüz ile biten sözcüklere ötümlü ile 

başlayan bir ek geldiğinde, ötümsüz ünsüz ötümlüleşir (canlıdır). 
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Türkçe ötümsüz son ses ünsüzlerini, ötümlü ile başlayan ekler aldıklarında 

ötümlüleştirir (ötüm uyumu). 

 

Burada kısıtları bir sıraya koyacak olursak, Cansız ([+ötümlüleşme]), Canlı 

([+ötümlüleşme]) den önce gelecektir. 

 

Cansız ([+ötümlüleşme]) 

>> 

Canlı ([+ötümlüleşme]) 

 

Bu kısıt sıralılığı içerisinde düşük düzeyli kısıt göz ardı edilecektir. 

 

Türkçe sözcük sonu ötümsüzleşmesinden dolayı, dilbilgisinde bu sözcükleri 

üçe ayırmıştır (Inkelas, 1994).  

 

1 Sonu sadece ötümlü olabilenler, 

2 Sonu sadece ötümsüz olabilenler, 

3 Sonu hem ötümlü hem ötümsüz olabilenler. 

 

Kuram, iki tür kısıt belirlemiştir. Bunlar yukarıdaki örnekte de gözlenebilir. 
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Bağlılık (faithfulness) kısıtına (Bak) göre tek seslemli sözcüklerde, anlam 

ayırt edici bir durum varsa ötümsüz ünsüz son sesteyken, ünlü ile başlayan bir ek 

alırsa ötümlüleşmez. 

 

Belirginlik (markedness) kısıtına (Bek) göre ise ötümsüz bir ünsüz ile biten 

sözcük, ünlü ile başlayan bir ek alırsa ötümlüleşir. Çünkü bu durum Türkçede ve 

birçok dilde söyleyişin gereğidir. Ancak üstte de görüldüğü gibi bağlılık kısıtı, 

belirginlik kısıtına üstün gelmiştir. Bağlılık kısıtı yüzey yapı (çıktı) ile sözlüksel yapı 

(girdi) arasında sürekli bir eşleme yapılmasını sağlar ve sözcüklerin sözlüksel 

yapılarını yitirmememizi sağlar. Kurama göre tüm sesbilimsel ilişkiler belirginlik ve 

bağlılık kısıtları arasında çözümlenir.  

 

Uygunluk Kuramının bu savı, dilde biçimbilimsel ve sesbilimsel kuralların 

bir bütünlük içinde ele alınması, biçimbilimsel ve sesbilimsel yapıların ayrı ayrı 

incelenememesi gerektiğini ortaya koyan sözlüksel sesbilim kuramıyla da uyuşur. 

 

 Kuramın kullandığı akış dizgelerinden biri aşağıda gösterilmiştir.  

 

girdi-üretici-adaylar dizisi-değerlendirme-evrensel kısıtlar dizisi-çıktı 

 

Yukarıdaki akış dizgesi bir örnekle incelenmelidir. 

Girdi |saç-ı| 
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Tek seslemli ve sonu ötümlü ile biten sözcüğün, ünlü ile başlayan bir ek 

alması 

 

Üretici 

Dildeki tüm eklendirme olasılıklarını ortaya çıkarır. 

Adaylar Dizisi |sacı|, |saçı|, |sacİ|, |saçİ|, |saççı|, |saçA|, |saçlar|….. 

O dil için anlamlı, ancak o sözcük için anlamsız olabilecek tüm eklendirme 

olasılıkları. 

 

Değerlendirme 

İlgili girdi için, o dilin olanakları içerisinde en uygun (optimal) olasılığı aday 

dizisi içerisinde seçer. 

 

Evrensel Kısıtlar 

Dille (evrensel dil) ilgili doğuştan gelen kısıtlar. Her dilin evrensel kısıtlar 

içerisinden, kendisine öncelikle kısıtlar seçer ama öncelikli olmayanları da 

tamamıyla yok saymaz, çok düşük olasılıklar arasında değerlendirir. 

 

Çıktı |saçı| 

En uygun çıktı. 

 

Kuramın dilbilime getirdiği yenilik, her dilin, herhangi bir olgusunda (ötüm 

uyumu gibi) var olan tüm kısıtların evrensel kabul edilmesidir.  
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Örneğin |savaş| sözcüğü, |DA| gibi bir ek alması gereken durumda, Türkçe 

ötüm uyumu içerisindeki kısıtları devreye sokar. Ancak başka bir dil, benzer ses 

çevresine sahip bir sözcüğe durum eki ya da içeriğinde |DA| sesleri olan bir ek 

eklerken araya kaynaştırma (clitic) sesi koyabilir. Aynı dilsel olgu için çok sayıda 

evrensel kısıt düşünülür, ancak bunlar arasından olasılık değeri yüksek olanlar (high 

scores) o dilin kısıtlarını oluşturur. 

 

Ötüm uyumu, Türkçenin seslemlendirme sürecinde aşağıdaki gibi çalışır. 

 

|vinç| sözcüğüne yer bildiren |DA| ekini getirelim.  

 

Nasıl getireceğimizle ilgili olasılıklar belirleyelim. 

|vinç.te| ZÜZZ dizisinde seslem üreterek 

|vin.te|  Z silerek 

|vin.çi.te| Ü ekleyerek 

|vin.ç.te| tek üyesi Z olan bir seslem üreterek 

 

Bu olasılıkları değerlendirebileceğimiz, dildeki evrensel kısıtlar arasından 

bazılarını seçelim. 

 

- Ünlülendirme Bek(Ü) 

- Her seslemin bir ünlü alması Bak(BÜ) 
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- Ünsüzlendirme Bek(Z) 

- Her zaman bir seslemde en fazla bir ünsüz olması Bak(BZ) 

 

Görüldüğü gibi çözümleme öncesinde, Türkçede olan-olmayan bağlılık 

kısıtları da çözümlemeye eklendi. 

 

|vinç-te| Bek(Ü) Bak(BÜ) Bek(Z) Bak(BZ) 

√  vinç.te 
 

 
  - 

Vin.te   
*   cansız 

yok edilir 
- 

vin.çi.te 
*   cansız 

yok edilir 
 

 

 

 

- 

vin.ç.te  
*   cansız 

yok edilir 
 - 

Tablo 1: |vinç-te| sözcesinin söyleyişinin kısıtlar kullanılarak belirlenmesi 

 

Türkçe çizelge 2de görüldüğü gibi Bak(BZ)yi tamamen yok eder ve kısıt 

dizisindeki yüksek olasılıklar içerisine katmaz. 
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 Kuramın, özü itibariyle yapısalcı bir kuram olması, gösterilmelerinin 

dizgeselliğinin, sinir ağları ve matematik mantığı/makine diline uygun biçimde 

düzenlenmesi ve dilbilimsel anlamda hala üzerinde çalışılıyor olması 

(yetkinliğinin halen tartışılmayacak biçimde ortaya konulmamış olması), 

sesbilgisel olguların gösterimini kolaylaştıran, kısıt temelli kural gösteriminde 

yararlanılması dışında, ortaya attığı ilkelere bu çalışmada çok yer 

verilmeyecektir. 
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2.2. İşlevsel Sesbilim Kuramı (Functional Phonology) 

 

Yapısal kuramlardan sonra, çalışmanın temellerini oturtabileceği kuramlardan 

en önemlisi işlevsel sesbilim (Boersma, 1997b) kuramıdır.  

 

Kuram, dünya dillerindeki bilgiyi, motor davranışların ve algının genel 

yeteneklerinden açıklamayı ve betimlemeyi amaçlar. Konuşma seslerinin işitim ve 

söyleyiş rollerini ayırarak, insan konuşmasının örgütlenmesi ile ilgili genellemeler 

öngörür ve çok sayıdaki çelişkili sesbilimsel konuyu çözer. 

 

Kuram, temel savı olan “söyleyiş çabasının azaltılmasını ve algısal karşıtlığın 

arttırılmasını” açıklayıcı bir dilbilgisi modeli içerisinde anlatır ve üretimsel 

kuramlara bir alternatif oluşturur.

 

Sesbilimsel yapılar ve süreçler, söyleyiş çabasının en aza 

indirilmesini ve algısal karşıtlığın en yükseğe çıkarılmasını esas alan 

işlevsel ilkeler tarafından belirlenir. Eğer söyleyişin ve algının 

sesbilimdeki değişik rollerinin tamamını anlarsak, şu ana kadar 

tartışmalı kalan birçok konuyu çözebiliriz (Boersma, 1997c). 

 

 Söyleyişsel ve algısal süreçler arasında ilişkinin çözümlenmesiyle ilgili 

öneriler Boersma’dan daha öncelere dayanır. Ancak kuram, güncel olarak, Uygunluk 
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Kuramının kısıt aracını belirli düzeylerde kullanılırken, mantığı aslında 

Parçabirimsel Sesbilim Kuramı ve öznitelik uzamından (feature geometry) çok 

ayrılmaz. 

 

 Kuramın, söyleyişsel ve algısal gösterimleri ve özellikler arasındaki 

ayrımları, aşağıda (Şekil 1) gösterilen ilke ile gösterir ve bu yolla bir dilbilgisi 

modeli ortaya koyar. Bu model, tek bir konuşmacı ve dinleyicinin algı ve söyleyiş 

dizgesi içerisindeki gösterimlerin ve süreçlerin, dilbilgisel olarak karşılıklı ilişki 

içerisinde olduğunu savunur.  

 

       |temel yapı|           |algısal belirtim| 

 

 

 

 

 

 

Üretim Dizgesi 
(Dilbilgisinin Üretimi) 

|

|

Algısal Ulamlama Dizgesi 
(Dilbilgisinin algılanması) 

tanıma dizgesi 
(Dilbilgisinin tanınması) 

Algısal
(Dilbilg

Şekil 1: İşlevsel Sesbilim Kuramının dilbilgisi modeli 

 

Kuram, sesbilimsel süreçleri ve yapıları betimlerken, s

alanlarını kullanmaktadır. Söyleyiş ve algı arasındaki ilişki fizyolo

biçimde betimlenmekte (Şekil 2) ve kuramın diğer alt alanlarda y

bu sıralılığı izlemektedir. 

 

 

BELİRGİNLİK KISITI
|söyleyişsel
BAĞLILIK KISITI 
|akustik çıktı

 Ulamlama Dizgesi 
isinin Algılanması) 
|algısal çıktı
Karşılaştırma
|algısal girdi|
|akustik girdi|
esbilimin tüm alt 

jik olarak sıralı bir 

aptığı açıklamalar 
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Şekil 2: İşlevsel Sesbilim Kuramının konuşma üretimi modeli (Boersma, 1997c) 

 

Eğer dinleyici ve konuşucunun algısal ve söyleyişsel gereksinimlerine tam 

anlamıyla özen gösterilirse, sesbilimsel olguların açıklamaları daha anlamlı 

olmaktadır. 

 

Örneğin |kongre| ve |konkre| sözcüklerinde, öncül |k| sesinin değişik sürelerde 

üretiliyor olması, söyleyiş yerine algı dizgesini temel alan bir güdüyle 

gerçekleşmektedir.  

  

Kuram, sesbilgisel açıklamalarını yaparken kullandığı kısıtların sıralılığı 

kavramını, Uygunluk Kuramından alır. Bu araç, konuşmacının yüzey yapıdaki bir 

biçimi, temel yapıdan nasıl taşıdığını sesbilgisel olarak gösterip, sesbilimsel 

betimlemelere ulaşmakta kullanılır. Kısıt aracı, yapısal kuramların araçlarından daha 

kullanışlıdır ve aynı zamanda onlarla birlikte kullanılabilir. 
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Söyleyişsel ve algısal özellikler, gösterimler ve kısıtlar arasında ilkeli bir 

ayrım yapan işlevsel sesbilim kuramı, ünlü ve ünsüzlerle ilgili uyumları ve 

uyumsuzlukları/ayrılıkları betimler. Burada uyum olarak öne sürülen kavram, motor 

yetenekler ve algısal ulamlama ediniminden kaynaklanan, bireyin genel 

sınırlamalarının dile özgü sonuçlarıdır. Uyumsuzluk/ayrılık ise söyleyişsel çaba ve 

algısal karşıtlık sonucu oluşan sıralılıkların sonuçlarıdır. Kuram, işitme ve söyleyiş 

rollerini ayrı ayrı değerlendirerek, parçabirimsel sesbilim ve özellik uzamını kullanan 

üretimsel kuramlara, deneysel ve tipolojik anlamda yeterli seçenekler ve yeni bir 

dilbilgisi modeli sunar. 

  

Kuramın ana savı olan söyleyiş çabasının en aza indirilmesini ve algısal 

karşıtlığın en yükseğe çıkarılmasını Türkçeden bir örnekle açıklayalım. 

 

 Sesbilimsel olarak |vinç| biçiminde gösterilen sözcüğün, sesbilgisel biçimini 

değerlendirelim. 

 

     |vınt∫| 

 

Bu gösterimi, sözcenin algı düzlemindeki gösterimi olarak kabul edilir. Eğer 

konuşmacı bu gösterimi, belirli bir düzende ve belirli bir sürede sesletirse, dinleyici 

bu sözceyi |vınt∫| olarak tanıyacak ve iletişimin fiziksel yönü gerçekleşecektir. 

İletişimin bu iki fiziksel yönünü aşağıda gösterecek olursak; 
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 Sözcenin iletişime sorunsuz katılabilmesi için sayısız söyleyiş sesbilimsel 

örgütlenme gerekir. |vınt∫| sözcesini, ana örgütlenmeleriyle, süreyi soldan sağa 

gösterecek biçimde çizelge 3 göstermektedir. 

t=0                  t=0+X(toplam süre) 

Damağa 

Dokunuşu 
          açık          |          açık          |          kapalı          |          kapalı          

 

Küçük Dil 

 

                   kapalı                    |             açık             |           kapalı            

 

Gırtlak 

 

             geniş               |                       dar                       |        geniş          

 

Dudak 

 

Yayvan 

Tablo 2- |vinç| sözcüğünün söyleyişsel örgütlenmesi 

 

Yukarıdaki söyleyiş sesbilimsel örgütlenmeler sonucu oluşan iletimsel 

(acoustical) çıktı, aşağıdaki çizelgede gösterilen sesbilgisel algı olgularına 

dönüştürülürler. 
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t=0          t=0+X 

Sessizlik       +       |                                                             |      +       |                      

dil-damak                 |              açık              |    yaslanık    |  patlama        pat. 

Devamı 

Ötüm                                tınılı                                   | 

Gürültü               |                                                               |        sızmalı  

|soluk 

1. Formant                |               açık             | 

2. Formant                |            en açık           | 

Geniz                                                    |           +           | 

Tablo 3: |vinç| sözcüğünün algısal örgütlenmesi 

 

Ötüm çabasının azalması ve algısal karşıtlığın artması ile yüzey yapıda 

söyleyiş olasılıklarından hangisinin seçileceğine karar verilir. Kurama göre söyleyiş 

ve algı arasındaki ayrım, dilbilgisinin bütün bir parçasıdır. 

 

İşlevsel ilkeler tek başına, konuşmanın üretimini ve algılanmasını 

açıklamakta yeterlidir. Sesbilim, konuşma üretiminin algısal ve 

söyleyişsel belirtimlerini (specifications) kontrol eder (Boersma, 

1997a).  

 

Algısal belirtimler, perde periyodu, gürültü, sessizlik, patlama, süreğenlik, 

sıklık izgesinin (frequency spectrum) seçilebilirliği, algısal karşıtlığın artmasına 
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yardım eder. Türkçedeki çift dudaksıl sesler için bir algısal belirtimler çizelgesini 

çizelge 5de oluşturacak olursak; 

 

 B m P 

Ötümlü + + - 

Gürültülü - - - 

Tınılı - + - 

Genizsel - + - 

Tablo 4- çift dudaksıl seslerin algısal belirtimleri 

 

Algısal seçilebilirliğin artması ise söyleyişsel örgütlenmenin kalitesine ve 

ayrıntılanmasına bağlıdır. Söyleyiş örgütlenmesi sırasındaki her olgu, ayrı ayrı 

algısal seçilebilirliği ve dolayısıyla algısal karşıtlığı arttırır. Çizelge 6da çift dudaksıl 

sesler sırasında oluşan, söyleyiş organları açıklık örgütlenmesi dizisi bulunmaktadır. 

Bu çizelgede niceliksek ayrıntılar da genişlemiştir (0=Kapalı, 5=Tam açık).  

 

 b m P 

Dudak Açıklığı 0 0 0 

Dil Ucu Açıklığı 2-5 2-5 2-5 

Dil Gövdesi 

Açıklığı 
2-5 2-5 2-5 

Küçük Dil Açıklığı 0 4 0 

Yutak Açıklığı 2-5 2-5 2-5 

Gırtlak Açıklığı 1 1 2-3 

Üst Yutaksal 

Gerilim 
-  + 

Tablo 5- Çift dudaksıl seslerin söyleyiş belirtimleri 
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Hem konuşucuda hem de dinleyicide tüm özellikler çatışır ve uyum 

yakalandığı anda hem üretme hem de tanıma gerçekleşir.  

 

İşlevsel Sesbilim Kuramına göre, yapısal kuramlar (Generative Phonology, 

Autosegmental Phonology (Goldsmith, 1976), Feature Geometry) betimleyici 

gösterimler dışında, olguların “niçinlerini” yeterince açıklayamaz. Ancak diğer 

yapısalcı bir kuram olan Uygunluk Kuramını bu eksikliğin dışında tutar.  

 

İşlevsel Sesbilim Kuramı, üretim ve algı sırasındaki ulamları, Uygunluk 

Kuramının (Optimality Theory) sıralı kısıt dizisi (hierarchical constraint ranking) 

kavramı ile açıklar. Bu kavramın, söyleyişsel çabanın azalması, algısal karşıtlığın 

artması savı ile ilgili oluşturulabilecek tüm ilkeleri açıklamakta yeterli olduğunu 

savunur. Uygunluk Kuramına getirdiği yenilik ise kısıt aracının sesbilgisel süreçlerin 

açıklanmasında da yaygın biçimde kullanılabileceğini ortaya atmasıdır. 

 

Ötümsüz bir ünsüz ile biten tek seslemli sözcüklerin, ünlü ile başlayan bir ek 

alması durumunda, eş kaynaktan gelen söyleyişsel ötümlü ikizine dönüşmemesi 

(ötümlüleşmeme) olgusunu, Uygunluk Kuramının sıralı kısıt dizisi kavramını 

kullanarak açıklayalım. Uygunluk Kuramının, “herhangi bir kısıt sadece bir dilde 

gözlense bile tüm kısıtların evrensel olduğu” kabulü gereği yukarıdaki örneği 

betimlerken başına ‘Türkçede’ eklenmemiştir. 

 

|saç| sözcüğünün algısal gösterimi olan |sαt∫| sözcüğüne |ı| ünlüsünü getirelim. 

 
 

31



 

Belirginlik (Markedness) kısıtı: Son sesi ötümsüz ünsüz olan bir sözcüğün, 

ünlü ile başlayan bir ek alması durumunda ötümlüleşmesi. Bek(+SÜÖ) |saçı|→|sacı| 

 

Bağlılık (Faithfulness) kısıtı: Anlam ayırt edici bir durum varsa, tek seslemli 

ve son sesi ötümsüz ünsüz olan bir sözcüğün, ünlü ile başlayan bir ek alması 

durumunda ötümlüleşmemesi. Bak(-SÜÖ) |saçı|→|saçı| 

 

Bağlılık kısıtı: Ekler sözcüğün hiçbir sesini değiştirmez. Bak(ESHSD) 

|saçı|→|saçı| 

 

Belirginlik kısıtı: Ünlü ek ötümlüleşmeyi söyleyişsel olarak gerektirir. 

Bek(SÖY) |saçı|→|sacı| 

 

|saç-ı| Bek(+SÜÖ) Bak(-SÜÖ) Bak(ESHSD) Bek(SÖY) 

|saçı|→|sacı| 
*   cansız 

yok edilir 
  

*   cansız 

yok edilir 

√|saçı|→|saçı|  √ 

 

 

 

 

|saçı|→|saçı| 

 

 

 

√ *  

|saçı|→|sacı| 
*   cansız 

yok edilir 
  

*   cansız 

yok edilir 

Tablo 6: |saçı| sözcesinin söyleyişinin kısıtlar kullanılarak belirlenmesi 
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Türkçe, Bak(ESHSD)’ı tamamen yok saymaz. Çizelge 7, kısıtların aşağıdaki 

gibi sıralanmasını sağlar. 

 

Bak(-SÜÖ) 

>> 

Bak(ESHSD) 

>> 

Bek(SÖY) 

>> 

Bek(+SÜÖ) 

 

Kuram, kısıt aracını kullanır ancak “eğer kısıtların sıralılığının evrensel mi 

yoksa o dile özgü mü olduğu bilinseydi, tüm ses ve ses birlikteliklerinin hangilerinin 

olanaklı ve hangilerinin olanaksız olduğu çok kolay bilinebilirdi” eleştirisini getirir.  

 

Uygunluk Kuramına göre sıralama evrenseldir. Bir kısıt, bir dilde önde 

diğerinde arkada olabilir. O dilin, evrensel dilin bir parçası olduğu kabulüyle bu 

seçimin de evrensel olduğu kabul edilir. 

 

Kuram, dilbilgisi modelindeki her aşamayı, kısıt temelli bir çözümleme ile 

açıklar. 

 

İletimsel girdi: Kulakta tanımlanır (örneğin F1=690 Hz olan bir ses). 
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Algısal girdi: Beyinde tanımlanır (örneğin F1=690 Hz alçak bir ünlü). 

 

İletimsel girdi ile algısal girdi arasındaki geçişi |F1=490| olan bir ünlünün 

yüksek ya da alçak bir ses olup olmadığının nasıl belirlendiği ile inceleyelim. 

 

Yüksek bir ünlünün ortalama F1 değeri kısıtı: Bek(|490| /700/) 

Orta bir ünlünün ortalama F1 değeri kısıtı: Bek(|490| /500/) 

Alçak bir ünlünün ortalama F1 değeri kısıtı: Bek(|490| /300/) 

 

|490| Bek(|490| /700/) Bek(|490| /500/) Bek(|490| /300/) 

(|490| /300/)   
* Cansız. Yok 

Edilir. 

(|490| /500/)  √  

(|490| /700/) 
* Cansız. Yok 

Edilir. 
  

Tablo 7: |490| Hz lik iletimsel girdinin, orta ünlü olarak belirlenmesi 

 

İletimsel girdi |490 Hz|, orta ünlü biçiminde algısal girdiye dönüşür. 

 

Kuramın yöntemleri ve alt yapısı kullanılarak yapılan çok sayıda çalışma 

bulunmaktadır. Kuramı diğer sesbilim kuramlarından ayıran belirgin özelliklerden 

biri de sesbilgisel açıklamaları sıkça kullanmasıdır. Üretim ve algı sırasındaki 

geçişlerde yaşananlar matematik değerlendirilmelerle sunulmaktadır.  
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Son R.J.J.H. and Van Santen, J.P.H. 2005, iki ünlü arasında kalan ünsüzlerin, 

vurgulu seslemler olmamaları durumunda süresinin ve izgesel dengesinin (spectral 

balance) azaldığını araştırmışlardır.  

  

Kuram kullanılarak yapılan en güncel doktora çalışması Apoussidou 

2007’dir. Ölçülebilir/uyaklı sesbilimin öğrenebilirliğini araştıran çalışma, akustik 

birimler yanında vurgu ve diğer parçalarüstü sesbirimlerin birçok dilde nasıl 

öğrenildiğini araştırmıştır. 

  

 Üstte değinilen iki çalışmada yoğun ünsüz çözümlemelerinin yer aldığı 

gözlenmiştir. 

 
 

35



2.3. Üretimsel Sesbilim Kuramı 

 

Sesbilimsel özelliklerin gösterimi, doğal sınıfların kural biçiminde 

betimlenmesini ve derin yapıdan ayrılmasını sağlar. Sesbilgisel özelliklerin 

gösterilmesi ise iki dili birbirinden ayıran, sesler arasındaki olası dizgesel 

farklılıkların daha ayrıntılı betimlenmesini sağlar ve bu yolla dilbilgisinin de bir 

parçası olması beklenir. 

 

Sesbilim kuramlarından bağımsız bir sesbilgisel çalışma yürütmek, 

çalışmanın sadece fiziksel nicemlemelere boğulmuş kalmasını sağlayacaktır. Belirli 

kuram ya da kuramlardan beslenmeden harekete geçen çalışmalar, her ne kadar 

değerli nicemlemelere ulaşsa da sesbilimsel betimlemelerin kaynaklarını ya da 

nedenlerini ortaya koyarken sorunlar yaşayacaktır. Kuramın bu yönü nedeniyle, 

anlaşma, anlaşılabilme ve anlatabilme kaygılarının ortadan kaldırılacağı ortak bir 

payda ya da ortak bir dil olması beklenir. 

 

Tüm kuramların, sesbilgisel olguları formüle etmekle ilgili eksiklikleri 

olmuştur. Özellikle ve çoğu zaman sesbilimsel kuralların altında yatan fiziksel beti 

olmasıyla yetinilen sesbilgisi, kimi zaman sesbilimsel gösterimlerle 

bütünleştirilmeye çalışılmış ve çoğu zaman vazgeçilmiştir. 

 

 Kural tanımlamasına daha uygun olması yönüyle bu bütünleştirme, en çok 

söyleyiş sesbilgisel düzeyde kalmıştır. 
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Alanyazın taramasında görülmüştür ki dildeki ötümlü ünsüzleri ve onunla 

ilgili tüm ilişkileri tek başına açıklayan bir çalışma bulunmamaktadır. Günümüze 

kadar yapılan çalışmalar; dilde, ötümün karıştığı herhangi bir olgunun sesbilgisel 

açıklamalarını aramak biçiminde olmuştur. Hatta Türkçede böyle bir olgunun 

sesbilgisel bakış açısı ile doktora düzeyinde çalışıldığı tek çalışma olarak Kopkallı 

Yavuz’un 1993’de yaptığı “Türkçede Sözcük Sonu Ötümsüzleşmesi” (Final 

Devoicing in Turkish) adlı çalışmaya rastlanılmaktadır. 

 

Kopkallı Yavuzun çalışmasında, ötümsüzleşmenin gerçekleştiği noktanın 

öncesi ve sonrasındaki olguların ve birimlerin süreleri ölçülerek, bağıl bir sonuca 

ulaşılmıştır. Türkçede sözcük sonu ötümsüzleşmesi, süresel değerlendirme sonucu 

ötümlü ünsüzün, ötümsüz çiftine yakın değerlere sahiptir. 

 

Önceki ünlünün ve ünsüzün kapantı süresi ötümlüde (kab-ın) ötümsüzden 

fazlayken, ünsüzün ve sonraki soluklanmanın (aspiration) süresi ötümsüzde (kap-ta) 

ötümlüden fazla çıkmaktadır. 

 

Öte yandan sesbilimsel olguların açıklamaları da en doğal biçimde sesbilgisi 

içerisinde oluşturulabilir. 

 

Dilbilimin genelinde olduğu gibi, yapısalcı ve işlevci yaklaşım sesbilimde de 

görülür. Özellikle ötümlü ünsüzleri inceleyen bu çalışmada olduğu gibi ses ve ses 

örüntüleri ile ilgili çalışmalar söz konusu olduğunda, işlevsel yaklaşımlar genellikle 

sesbilgisi üzerine kurulur. Sesbilimin kendisi ise oldukça yapısalcı görünümdedir. 
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Kuramın temelde Trubetzkoy ve Jacobson’ın Avrupa okulu ile Bloomfield ve 

Sapir’in izlediği Amerikan Yapısalcı okulundan etkilendiği ya da köklerinin bu 

akımlara uzadığı yönünde yorumlar vardır. Ancak bu konuda en genel kanı kuramın 

önceki tüm kuramlardan bazı kazanımları olsa da sesbilimde yeni ve ciddi bir kırılma 

gerçekleştirdiğidir. 

 

Önceki yapısalcı çalışmalar, dildeki örüntüleri, birbirleriyle sıralı (hierarchic) 

ilişki içinde olan ses özelliklerini koyarak açıklamıştır. Her birim, birden fazla 

özellik ve bu özelliklerin karşıtları ile betimlenmiştir. Parçalarüstü sesbirimler, 

öncelikli özellikler olarak kabul edilmemiş ve betimleme dizelgesine eklenmemiştir. 

Bu yöntemle, ünlü uyumu gibi birçok sesbilimsel olguyu başarıyla açıklanmıştır. 

Tablo 8’de yapısal kuramlarca kullanılan özellik dağılımı (matrix) görülmektedir. 

Ancak temelde, tüm karşıtlıkları göstermek yoluyla bir olguyu ya da sesi betimlemek 

istersek, çok sütunlu ve sıralı aynı zamanda karmaşık bir özellik dağılım dizelgesi 

oluşturmak gerekir. 

 

 

 Arka Dil Ön Dil Yuvarlak Düz 

|o| + - + - 

|ü| - + - + 

Tablo 8: |o| ve |ü| ünlülerinin özellikleri 
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Üretimsel Sesbilim Kuramı, böyle bir gösterim ve çözümleme yerine tüm 

değişkenlerin tek ve bütün bir kural içerisine sığdırılarak gösterilebildiği yeni bir 

gösterim modeli ortaya koymuş ve bu biçim, sesbilimsel olguların özellikle 

matematiksel mantık içerisine yerleştirilebilmesine ve dolayısıyla da bilgisayar 

çalışma ilkeleri doğrultusunda yürütülebilmesine olanak sağlamıştır. Bu gösterim 

biçimi ayrıntılı sesbilgisel gösterimlerde olmasa da sesbilimin birçok olgusunu 

kolaylıkla gösterebilmiştir. 

 

Chomsky ve Halle 1950’nin sonlarında ortaya koydukları üretimsel sesbilim; 

sesbilimsel yapıların, doğal konuşucunun, dilbilgisinin sözdizimsel bileşenince 

üretilen gizil olarak sonlu sayıda tümce için tek bir sesbilgisel gösterimin 

nicemlenmesiyle ortaya çıkan dilsel yetiyi yansıttığını ve bu yetinin bilimsel birçok 

biçimde incelenebileceğini ortaya atmıştır. Kuram, tüm ses olgularını dilbilgisine 

katma çabasındadır. 

 

Üretimsel dilbilgisinin temel sorusu olan insan zihninin nasıl işlediğini 

anlamak için insan zihnine ait somut verilerin elde edilebileceği dilin incelenmesi 

gerekir (Smith, 2000). Bu nedenle dili insan zihnindeki soyut bir olgunun 

dışavurumu olarak gören Chomsky sesbilimsel yapıları da zihinsel süreçte 

açıklamaya çalışmaktadır. Üretimsel sebilgisinin temel amacı sesbilgisel yapıyı sesçil 

yüzey yapıları oluşturmaya yarayan derin yapıları bu iki yapı arasında işleyen 

kurallar kümesini tanımlamaktır. Başka bir deyişle üretimsel sesbilgisi soyut 
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sesbirimlerin seslere dönüşürken tabii tutulduğu kuralları tanımlamayı amaçlar. 

Üretimsel sesbilime göre bu kurallar her dil için farklı kümeler halinde bulunan 

sesbirimlerin özellikleri kullanılarak tanımlanmalıdır. Sesbilgisini zihinsel bir yeti 

bilgisi olarak kabul eder. 

 

Chomsky ve Halle 1968, İngilizcenin Ses Örüntüsü adlı çalışmalarıyla; ses 

dizgesini (system), kendisinden önce Trubetzkoy ve diğer yapısalcıların tanımladığı 

gibi parçalar bütünü olarak değil bu parçaların özelliklerini temel alan, dilin 

çözümlenmesi gereken ayrı bir bileşeni olduğunu ortaya atmışlardır. Kuram, 

sesbilimin yalnızca sınıflama ve betimlemelerle çözümlemek yerine, üretimsel bakış 

açısını savunmaktadır.  

 

 

2.3.1. Üretimsel Sesbilimin Geçmişi 

 

Halle (1959, 1962, 1964), Chomsky (1964), Postal (1968), sesbilimin 

gelenekçi akımına karşı, İngilizce üzerinde yoğunlaşmışlar ve üretimsel sesbilim 

çalışmaları başlamışlardır. Halle (1968) sesbirimlerle ilgili önceki çalışmalarından 

hareketle sesbirimler için belirlenen özelliklerin işlevleri üzerinde yoğunlaşmış ve 

sesbirimleri teke tek göstermek yerine, özelliklerinin kural olarak yazılmasını doğru 

bulmuştur. Örneğin, patlamalıların ünlüler arasında ötümlü sesletildikleri ile ilgili 

yazılacak tek bir kural daha betimleyici ve ekonomik bir davranıştır. Halle’e (1968) 

göre bu kurallar (2)’deki gibi tek tek parçalar halinde de aktarılabilir. Fakat, kuralları 

sesbirimlerin özellikleriyle aktarmak o kuralın uygulanabilirliğini artıracaktır. 
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Kuralın ne kadar ayrıntılı ve parçalara ait verileceği isteğe bağlıdır. Kurallar tek tek 

parçalarla değil de özellikleriyle anlatılırsa (3)teki gibi tek bir tümce birçok dile özgü 

sesbirimsel bir olguyu da anlatmaya yarayacaktır. Burada örnek verilen ötümlüleşme 

kuralı (4)te gösterildiği gibi Türkçe için de geçerli bir kuraldır (Corcu, 2004). 

 

(1)  [i]   [i]    [p]  [b]    

[e]   [e]    

[a]  ve  [a]  arasında  [t]  [d]    

[o]   [o]    

[u]   [u]    [k]  [g]    

 

(2)  [a]  ve  [u]  arasında  [p]  [b]    

[u]  ve  [i]  arasında  [t]  [d]    

[e]  ve  [o]  arasında  [k]  [g]    

 

(3)  Herhangi iki ünlünün arasındaki bir patlamalı ses ötümlü okunacaktır.    

 

(4) ağaç+ı/'α:t∫+ ï/ =ağacı/'α:d� ï/   

 

Bu tür bir kural yazım tekniği evrenseldir ve böylece her dil kendi içerisinde 

değişimleri belirler ve ilgili sesbirimler için kurallaştırır. Ayrıca, Postal 1968, 

biçimbirim-sesbirim bileşkesine değinir. Bu bileşke belirli sesbilimsel kurallardan 

sonra konuşmaya dönüşür.  
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Chomsky ve Halle geleneksel dilbilgisi çalışmalarındaki derin yapı-yüzey 

yapı kavramlarını sesbilimde alanındaki çalışmalarında da uygulamış, soyut ve 

somut iki tür bileşkenin varlığına değinmişlerdir.. 

 

İkili tanımladıkları iki bileşkeyi ilk kez İngilizce üzerinde göstermişler ve 

tanıtmışlardır. 

 

Chomsky ve Halle’in (1968) sesbilim çalışmalarını gösterdikleri temel kitap, 

İngilizcenin Ses Örüntüsüdür (The sound pattern of English) (1968). Bu çalışmada, 

dilbilgisinin bileşenlerinden biri olarak sesbilim, dilbilgisini sesletimleriyle 

ilişkilendirir. Bu çalışmanın temel amacı sesbilimsel bileşenin kurallarla 

tanımlanmasıdır. Bu çalışmada sesler ve seslerin bulunabildikleri ses çevreleri ile 

ilgili kurallar gösterilmiştir. 

 

Bu çalışma diğer yandan sesbirimin kendisine ait sesçil özelliklerden 

oluştuğunu göstermiştir. Biçimbirimsel bir gösterimde var olduğu düşünülen tüm 

birimlerin, sesbirimsel bileşkeninin kendi özellikleriyle yazılmasıyla yeni bir dizey 

ortaya çıkacaktır, örnek(5). 

 

(5)  h     u    s 

- seslem  taşıyıcı +seslem taşıyıcı   - seslem taşıyıcı  

+ ünsüz     - ünsüz    + ünsüz  

- ötümlü    +ötümlü    - ötümlü    
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Sesbirimler özellikleri itibariyle artı ya da eksi değerdedirler. Birçok özellik 

bakımından alınacak artı ve eksi değerler, o sesbirimi bir en az bir özellik 

bakımından diğerlerinden ayıracaktır. 

 

 

2.3.2. Temel Kural Belirteçleri3

 

Herhangi bir kural, bir sesbirimin ya da sesbirim dizisinin uğradığı 

değişiklikleri, dönüşümleri göstermek için kullanılır. Örneğin, (6)da ve (7) deki gibi 

bir kuralda “öncesinde ötümlü bir ses geliyorsa, tınlayıcı bir ses ötümlüleşir” 

demektedir. Her ne kadar aynı durumu anlatan bu kurallardan Türkçe (7) yeğlese de 

(6)daki gibi göstermek daha evrensel olacaktır. 

 

(6)   [+tınlayıcı]     [+ötümlü] / [+ötümlü] ___.    

(7)   [+tınlayıcı] + ___ / [+ötümlü]    [+ötümlü]   

 

/ değişikliğin oluştuğu ses çevresinden önce yer alır. Alt çizgi de değişen sesbirimin 

yerini gösterir. 

Kurallar, sesbirim kümlerini gösterirler. Bazı kümeler, tek bir özellik 

değeriyle (8), bazı kümeler ise birden çok özellik değeriyle (9) tanımlanabilirler. 

 

 

                                                 
3 Üretimsel Sesbilgisinin, belli bir parçanın ya da kümenin, belirli bir ses çevresinde uğradığı 
değişikliği ya da herhangi bir değişime uğramadığında olağan dilbilgisel sınırlarının gösterilmesi gibi 
olağan (dönüşümsüz) durumunu göstermede kullanılan işaretler sistemidir. 
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(8)  tınlayıcılar  [+tınlayıcı] 

ötümsüzler    [- ötümlü]    

 

 

(9)  + seslemsel 

= ünlüler 

-  ünsüz   

 

 

+ seslemsel    

-  ünsüz   = yüksek ünlüler 

+ yüksek     

 

 

Kural yazılımında okun solundaki özellik sağında ortadan kalkmıştır. (6) 

numaralı, - ötümlü + ötümlüye dönüşmüştür. Bu tür dönüşümler yazılırken 

değerlerle, karşıt özellikler doğru gösterilmelidir. [+ötümlü]yle [-ötümsüz]ün birlikte 

gösterilmesi gereksizdir.  

 

Kuralların belli bir dilbilgisi özeğinde gerçekleşiyor olması üretimsel 

sesbiliminin bir özelliğidir. Dilbilgisel sınırları belirlemek için (#)kullanır. # 

biçimbirimleri, ## sözcükleri, ### ise öbekleri gösterir, (10). (11) deki gibi dilbilgisi 

bilgileri de kuralda verilebilir. 
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(10)  ##ta#bak##    

##ye#şil##    

###ye#şil##ta#bak###    

 

  Eylem 

(11)  [-tınlayıcı]   [+ötümlü]  /  [+ötümlü/ __##]  

 

Ayrıca Z ünsüzü, Ü ünlüyü, Ø yokluğu ve silinmeyi gösterir. Ses çevresinde 

bir yokluk varsa, bu durum o yer boş bırakılarak yapılır, Ø kullanılmaz. (12) de bir 

ünlünün sözcük sonunda bir ünlüden sonra gelecek olursa silinmesini gösteren bir 

kural yer almaktadır.  

 

(12)  Ü   Ø / Ü __ ##    

 

Üretimsel sesbilimin temel kural biçimi bir dizi simgenin bir diğerine 

dönüşümü şeklinde yazımıdır. Kurallar farklı değişkelerin de işin içine katılmalarıyla 

ayrıntılandırılabilir ve dildeki birleşme ya da yer değiştirme gibi daha genel kurallar 

da bu yolla yazılabilir. Genizsel ünsüzden sonra gelen ünlünün genizselleşmesi ve 

sondaki genizsel ünsüzün kaybolması kuralı (13) teki gibi gösterilebilir.  

 

(13)  +seslemsel   +ünsüz     

[+genizsel] Ø.   

-ünsüz    +genizsel    

    1           2         1         2   
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Bir durumu anlatan iki kural varsa ya da bir durumu iki kural birlikte 

anlatabiliyorsa, kuralların nasıl birleştikleri ve karmaşık kuralların nasıl etkileştikleri, 

üretimsel sesbilimde formül oluşturarak belirlenir. 

 

 

2.3.3. Kurallarla Sınırlandırma 

 

Kurallar, dile ait olası seçimleri doğrusal bir gösterim yöntemi ile ortaya 

koymaktır ve bu anlamda üretimsel sesbilim kural temelli bir kuramdır. Bu bakış 

açısı ile kuram tamamıyla matematiksel temeller üzerine kuruludur. 

 

İkili ya da üçlü bir ses birlikteliğinin sessel ve yazımsal anlamda yan yana 

sonsuz sayıda gelebileceği öngörülürken, diğer taraftan dilin kendisine ait sınırların 

da korunacağı öngörülür. Bu sınırlayıcılık kurallarla ortaya konur. Kuram ne 

olabileceğini ve ne olmaması gerektiğini aynı anda kurallarla gösterir. Diğer bir 

deyişle, sınırları ve dilin izin verdiği yapıları aynı anda gösterebilecek bir kuralsal 

gösterim öngörür. 

 

Üretimsel sesbilim doğal dilin olgularını, yapısallık ve açıklık yaklaşımına 

çok girmeden kurala dayalı bir biçimde tanımlamayı öngörür. Yapısallığın gerekli 

görülmesinin nedeni dil tanımının kesin ve doğru olmasındandır. Bu kavramlarla 

birlikte üretimsel dilbilgisinin ilkeleri de üretimsel sesbilime taşınmış olur. Ancak 

belirli ayrımlar her zaman korunur. Yapısalcı bir yaklaşımla kuralların sınırları net ve 
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tartışılmazdır. Ancak üstte değinildiği gibi kuram kurallarla, sınırların ne olduğu ile 

birlikte olasılık dışı olanları da gösterir. Sınırlar, biçimsel birlikteliklerini ortaya 

koyar ve böyle kural dışı olanlar ortaya çıkar. Böylelikle yapısalcılık sadece model 

oluştururken kullanılmış olur.  

 

Üretimsel sesbilim kuralları yazarken belirli sayıdaki belirteçleri kullanır. Bu 

sayı ne kadar çok olursa olsun ölçülebilirdir. Böylelikle matematiksel modelin dışına 

çıkılmamış olur.  

 

 

2.3.4. Kısaltma Araçları 

 

Kuralları belirli bir sırayla uygulayan üretimsel sesbilimin kurallar için bazı 

kısaltma araçları kullanılmaktadır. Kısaltma araçları birbirini izleyen gösterimleri 

birleştirmeye, kuralların daha net ve anlaşılır olmasına ve en önemlisi ekonomik 

olmasına katkı sağlar. 

 

İngilizce’de /r/ bir ünsüzden önce ya da sözcük sonunda sesletilmemesi ile 

ilgili kural (14) ve (15)teki gibi iki ayrı kural şeklinde yazılır. 

 

(14)   r   Ø / __Z;    

(15)   r   Ø / __##.    
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Ancak bu kural (16)daki gibi /r/ ve Ø belirteçlerinin bir kere yazılmasıyla tek 

bir kuralmış gibi yazılır ve aynı anda iki kuralı birden anlatır ve böylece kuram 

ekonomiklik ilkesine uymuş olur. 

 

(16)   r   Ø / ___  Z    

##   

 

1- ‘{_}’. Kıvrımlı parantez bağlamların birleştirilebileceği kurallara 

uygulanır. Kıvrımlı parantezin içerisindeki iki kural birbiri ile bağdaşık sıralıdır. 

Diğer bir deyişle tekbir kural içerisinde, kıvrımlı parantezle ayrılmış iki kural varsa, 

bu kurallar birbiri ardına sırayla okunur. 

 

Türkçe’de ünlü uyumuna göre önceki seslemde bir ön dil ünlüsü bulunması 

ya da ön dil /l/ sinden sonra gelmesi durumunda ünlünün incelmesi kuralı (anne-si 

/'αnnεsI/, hala /'hα:la/ (17)’deki gibi gösterilebilir (Corcu, 2004). 

 

(17)   [+ünlü]  [+ön dil] /     +ünlü   #      ___    

   +öndil    

   [l]   

 

2- ‘(_)’ İki kurala ait bağlamlarının bir bölümünün benzer olması durumunda 

kuralların birleşik biçimde gösterilmesini sağlar. Parantezler kuralların ayrık olarak 

gösterilmesini sağlar. Bu ayrık iki kural, tek bir uygulamada, kısa ve uzun kural 
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olarak ayrılır. Parantezin dışında gösterilen kısa kural, parantezin içinde gösterilen 

uzun kuraldan sonra uygulanır. 

 

Tek seslemli ve |ZÜ| örüntüsündeki tek seslemli sözcüklerin vurgulu olması 

ve birden çok seslemli sözcüklerde vurgunun sonda olması durumunda, birden çok 

seslemli sözcükler için (18)deki gibi kurallar yazmak yerine (19)daki tek bir kural 

oluşturulabilir.  

 

(18)   a. Ü  [+vurgu] / __##    

 

b. Ü  [+vurgu] / ZÜ__##    

 

c. Ü  [+vurgu] / ZÜZÜ__##  

 

 

(19)   Ü  [+vurgu] / ((ZÜ)ZÜ)__##   

 

Parantez kuralların işlemesindeki öncelik sırasını anlamamızı sağlar. Kurala 

esas sözcükte ilgili sesbirimin çevresi parantezin en dışındaki (18a) gibiyse öncelikle 

o yoksa bir sonraki yoksa en sonuncu parantezin içi temel alınarak kural okunacaktır.  

 

3- Alt ve üst simgeler de ayrık kuralların birleştirilmesinde kuralı parantezlere 

boğmamak için parantez sayısını göstermekte kullanılır. Örneğin en az bir en çok 3 

olabilecek bir ünsüz Z¹3 biçiminde yazılır. Bu tarz, parantezlerin sayı sınırını 
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koymayı zorunlu kılmadığı için önemlidir. Alt ve üst simgeler parçabirimlerden çok 

seslemlerin sayılarındaki belirsizlikten kurtulmak için kullanılır. Böylelikle alt ve üst 

simge, (ZÜ)1, (ZÜZ)0 gibi seslemlerin yinelenme sayısını gösterebilir. Bu yolla 

(19)daki kural, (20)deki gösterilir. 

 

(20)   Ü  [+vurgu] / (ZÜ)³ 1##    

 

4- ‘< >’ büyük-küçük belirteçleri kuralın seçimlik öğelerinin gösteriminde 

kullanılır. Bu belirteçler, kural tanımlanmalarında birlikte kullanılmalıdır. Biri varsa 

diğerinin de var olduğunu, biri yoksa diğerinin de yok olduğu anlamı taşırlar. 

(21)deki kuralda < > belirteçlerinin kullanımı görülmektedir. 

 

(21)   +seslem    [+vurgu] / __<ZÜ>##    

<+yüksek>   

 

(21)de, yüksek ünlü sondan bir önceki seslemdeyken vurguyu üzerine çektiği 

kuralı anlatılmaktadır. Ünlünün yüksek olması gerekmiyorsa sonunda olması 

vurguyu alması için yeterlidir. 

 

Kuralların uygulanma sırası, kuralın içeriğinden anlaşılmaktadır; birbirleriyle 

ilgili yapısal benzerliklerin birleştirilerek kurallarla açıklandığında, parantezler de 

sıralılığı gösterirler. 
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5- ‘α, δ, β, γ ….‘ Yunan imleri birden çok değişkenin kullanılması gerektiğini 

anlatır. α artı ve eksi değerlerin yerini tutar ve bu değerlerin artı-eksi ama ikisi de 

aynı demektir, (22)de iki özellik, karşıt değerler taşıyorsa, biri eksiyken diğeri artı 

oluyorsa ya da tam tersiyse, ilk değer α, ikinci değer ise -α olur (23). 

 

(22)   +patlamalı  +patlamalı  /  +patlamalı     ##__    

-α ötümlü   α ötümlü   α ötümlü    

 

 

(23)   +ünsüz   [α seslemsel] / [-α seslemsel].___ ##    

+genizsel    

 

(22)de Türkçe ünsüz uyumuna göre [+ötümlü] ünsüzden sonra gelen bir [-

ötümlü] [+patlamalı] ünsüzün, [+ötümlü] [+patlamalı] ünsüze, [+ötümlü] 

[+patlamalı] ünsüzün ise [-ötümlü] ünsüzden sonra [-ötümlü] ünsüze dönüşmesi, 

gösterilmiştir. (23)te ise İngilizce’de, genizsel bir ünsüzün, sözcük sonunda [-

seslemsel] bir sesten sonra gelmesi durumunda [+seslemsel] olması, 

[+seslemsel]’den sonra ise [-seslemsel] olması gösterilmektedir.  

 

Diğer Yunan imleri de farklı değişkenlerin gösteriminde kullanılabilir. (24)te, 

Endonezya dilinde, ön damaksıl, taçsıl, yüksek ve arka olma özellikleri etkileşim 

içinde ayrık biçimde artı ya da eksi değer aldığı görülmektedir. Kural sıralamasının 

burada önemi yoktur. İlgili bağlamda bu kurallardan yalnızca biri 

uygulanabilmektedir. 
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(24)      αöndamaksıl   αöndamaksıl    

+ünsüz   βtaçsıl      /  βtaçsıl    

+genizsel   γyüksek   γyüksek    

δarka    δarka    

 

 

2.3.5. Kural Sıralaması 

 

Kurallar sıralı; biri diğerini izleyerek uygulanır. Yunan imlerinin kullanıldığı 

ses değişkenlerinin olduğu durumlar olsa da kurallar her zaman sıralıdır. Bu yönüyle 

kurallar doğrusal, geçişli ve bağlayıcıdır.  

 

Dildeki olgular kurallarla betimlenir. Kurallar dilin kendisinin ekonomik 

yolla gösterilmesidir. Kurallar sayılarla sıralanarak tanımlanır ve her kural listede bir 

kez yer alır Bir kuralın çıktısı bir sonrakinin girdisi olur. Ağızlara göre diller farklılık 

gösterse de bu kuralları tartışmaya açacak bir konu değildir. 

 

Kuralların sıralı olması bazı durumlarda okuma zorluklarına neden 

olabilmektedir. Belirli durumlar için sırayı bozmadan, bazı kuralların yinelenmesini 

sağlayan başka kurallar (cycling rules) ortaya çıkmıştır. Bu kurala göre, belirli 

döngülerde (seslemde, sözcükte, öbekte, tümcede) kural yinelenebilir ve bu yineleme 

bir sonraki kuralın önüne geçebilir. 
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Anderson (1974) ve Sommerstein’ın (1977) bir Eskimo dilinde, kuralların 

ancak parçalı olması (partial order) durumunda, ortaya çıkacak sıralama ikilemlerinin 

(ordering paradoxes) açıklanabileceğini gösterdiler. Diğer bir deyişle kurallar ancak 

sıralı değilse uygulanabilmektedir. Sıralı biçimde okunduğunda ise kurallar birbirini 

engelleyebilmektedir. 

 

Sıralılık sorunu ile ilgili bazı öneriler getirilmiştir. Sommerstein’ın (1977) 

önerdiği yerel sıralamaya (local order) göre iki kural birbirini izlemesi durumunda 

bunun ancak kural çiftleri ya da çoklukları için geçerli olabileceğini ve böylece 

yinelemenin önünün açılabileceği öngörülmüştür. Diğer bir öneri de Chafe (1968) ve 

Anderson (1974)ün önerdiği her yerde kurallarıdır (anywhere rules). Bu kurala sıralı 

kurallardan oluşan bir küme için bazı kurallar daha fazla ve gereken noktalarda 

yinelenebilmektedir. 

 

 

2.3.6. Soyutluk 

 

Sadece üretimsel sesbilimin değil, üretimsel dilbilgisinin de önemli 

kavramlarından biri olan soyutluğa göre dilin, soyut ve somut olmak üzere iki 

bileşeni vardır. Chomsky ve Halle, sesbirimsel yapıyı derin yapı ve yüzey yapıda 

ayrı ayrı değerlendirmektedirler. Zihinde yani derin yapıda sesbilimsel yapı kurulur, 

yüzey yapıda da sesletilir. Bu yönüyle derin yapı soyutlaşmıştır. Derin yapı, yüzey 

yapı geçişlerini belirleyen ilkeler, soyutluk kavramına da belirli sınırlar çizer. Bu 

 
 

53



ilkeler kurallarla gösterilir. Ancak bazı kuralların istisnaları bulunabilir. Örneğin 

dillerdeki düzensiz eylemler bu ilkeleri tartışılır konuma sokar. Çünkü birçoğunun 

nasıl oluştuğu ile ilgili bir bilgi yoktur ve derin-yüzey yapı geçişini öngören 

felsefesel bir yolla da açıklanamayabilir. 

 

Üretimsel sesbilim bazı soyut kuralların üretilmesini engelleyerek soyutluk 

kavramını sınırlandırır. Sesçil içeriği olmayan birimler için soyut kurallar 

üretilmesini istemez. Ancak bu duruma da eleştiriler getirilmiştir. Postal’ın (1968)’e 

göre doğallık dilin kurallarıyla bozulmadığı sürece, sesçil olarak değersiz soyut bir 

parçanın varlığı engellenmiş olur ve bu durum kuralların varlığını tartışmaya açar. 

Çünkü derin yapıdaki birim olduğu gibi birebir sesletilebilir ve hiçbir biçimde 

kuralların göstereceği değişimlerden söz edilemez. 

 

Soyutluk kavramı, yüzey yapıda sesletilen bir birim için derin yapıda çok 

sayıda kuralın uygulanmasını öngörür. Dil edinim süreci ve sesletim yanlışları ve dil 

ve konuşma bozukluğu hastalıkları, derin yapı ve yüzey yapının varlığını destekler. 

Aslında bu karmaşıklığı giderici bir durumdur. Sesletim sonucu ortaya çıkan fiziksel 

olgu, karmaşık zihinsel işlemlerin bir sonucudur.  

 

 

2.3.7. Doğallık ve Belirtililik 

 

Basitlik ve ekonomi üretimsel sesbilgisinin amaçlardan biri olsa da bazı 

kurallar karmaşık biçimde yazılabilmektedir. Karmaşık da olsa kuralları birleştirerek 
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yazmak kuralları daha güçlü kılmaktadır. Bu kural yazılımları hiçbir zaman 

doğallığın önüne geçmemelidir. Bu nedenle her defasında yeniden gözden 

geçirilmelidir. Belirli kurallar ve birleşimler daha basit, daha doğal ve daha 

ekomonik oldukları için kural yazılımını kolaylaştırmıştır. Ancak doğallık seslerin 

tanımında yönlendirici olacağı için bunun yerine belirtililik, belirtisizlik kavramları 

kullanılmıştır.  

 

Belirtililik ayrımında diller arası özellikler kullanılır. Bir dilde +özellik yoksa 

–özellik de bulunmaz. Bu dilin ekonomik davranmasının bir sonucudur. Ünlülerin 

ünsüzlerden önce edinimi, sözcük sonu ötümsüzleşmesi gibi ses değişimleri gibi 

seslerin dizimsel özellikleri ve iç karmaşası da belirtili olup olmadıklarında birer 

ölçüttür. Türkçe |b| sesinden önce |n| sesinin gelmesi durumunda ‘ambar’ daki |n| sesi 

|m|ye dönüşebilmektedir.  

 

Belirtililik tanımlarının kurallar işlemeden önce uygulanan içsel yorumlar 

olmaktan çıkaran ve bu tanımları kural çıktılarını belirleyici etmenler olarak ele 

alınmaksı için Chomsky ve Halle belirtililik koşullarının kurallarını düzenlemesine 

izin veren bağlama (linking) kavramını önermişler ve belirtililik kavramının doğallığı 

yeterince iyi ele alamadığı için eleştirmişlerdir. 
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2.3.8. Kuramla İlgili Tartışmalar 

 

Üretimsel sesbilim, sesleri soyut birimler olarak kabul eder ve bu birimlerin 

somut sesler biçimine, hangi kurallar çerçevesinde dönüştüğünü açıklamayı amaçlar. 

Bu kurallar, her dil için ayrı kümeler oluşturan sesbirimlerin özellikleri betimlenerek 

tanımlanır. Kuram, her dilin ses örüntüsünde yer alan her sesbirimi, o sesbirime ait 

sessel özelliklerden oluşan bir dizge olarak tanımlar.  

 

Üretimsel sesbilim, önceki sesbilim yaklaşımlarından, sesbirim 

kavramını ele alış biçimi açısından ayrılmaktadır. Üretimsel 

yaklaşımın en önemli noktalarını özetlemek gerekirse en başta 

sesbirimi özelliklerle tanımlaması ve sesbirimlerle ilgili kurallarının 

ve de her dilde kullanılacak sesbirim kümelerinin dillere özgü 

olduğunu savunması gelmektedir (Clark ve Yallop, 1990). 

 

Chomsky ve Hale’in düzenlenmesinde, bir ötümlü ünsüz, belirli bir konumda 

betimlenirken, diğer bir deyişle kuralı konulurken; 

 

(25)  d [tınlayıcı, ötümlü, gevşek……………]  

 

biçiminde gösterilmektedir. 

 

(25)teki gibi bir gösterimle çok sayıda olguyu atlamış ya da çok sayıda 

olguyu aralık içerisine yerleştirerek kuralın bütünleyiciliği zedelenmiş ya da 

mantıksal örgü koparılmış olur. Daha doğrudan ve belirgin açıklaması ile buradaki 

gevşeklik, perde periyodu ile ilgilidir. Perde periyodu ise ağız yolu boşluğunda 
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oluşturulan baskının düzeyi gibi çok sayıda örgütlenme sürecinin geçtiği tamamıyla 

sesbilgisel bir değiştirgendir. Dolayısıyla burada, sesbilgisel bir gösterim zorunlu 

duruma gelmektedir. 

 

Bu gösterim bir biçimde üretimsel sesbilim modeli içerisine de 

bütünleştirilebilir. Ancak tüm bu sesbilgisel kuralları sıralamak mantıklı 

olmayacaktır. Örneğin VOT (Ötüme Geçiş Süresi) değişik dillerde değişik değerler 

taşır. 

 

Sesbilimsel olguları, dönüşümleri, üretimsel sesbilimin gösterimine 

yerleştirilmesi zor olacaktır. Dolayısıyla bu kuramla yapılacak gösterilmlerle ilgili 

olabilecek sesbilgisel çözümlemeler, ilgili kuralın gösteriminden yararlanıldıktan 

sonra ayrı bir düzenleme (grafik, tablo) ile ortaya konacaktır. 

 

Sesbilgisel gösterimlerle ilgili yaşanan yetersizliklere bir örneği yine Kopkallı 

Yavuz 1993’e geri dönerek verebiliriz.  

 

 

 

+Tınlayıcı 
+Ötümlü 

+Tınlayıcı 
+Ötümsüz ## 

+Tınlayıcı 
+Ötümlü 

(26) 

 

(26)ya göre Türkçe sözcük sonundaki ötümlü ünsüzleri, o sesin ötümsüz 

çiftine çok yakın düzeyde ötümsüzleştirmektedir. Bir başka deyişle sözcük sonunda 

ötümlülerin, ötümsüzlerden hemen hemen hiçbir farkı bulunmamaktadır. 
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Bu ötümsüzleşme tam bir ötümsüzleşme değildir. Bu ötümsüzleşme kuralının 

sesbilgisel yönü Üretimsel Sesbilim Kuramı ile yeterince betimlenememektedir. Bu 

durumun, sesbilgisel çözümlemelere daha yatkın bir kuram tarafından 

değerlendirilmesi uygun olacaktır.  

 

Dünyadaki birçok dilin özelliklerini, benzerlikler ve değişimler yoluyla 

betimleyebilen bu kuramların ortak kusuru, bu yapısal değişikliklerin niçin o biçime 

dönüştüğü ve var olan benzerliklerin neden var olduğunu açıklayamamalarıdır.  

 

Dilbilimciler, herhangi bir dilsel olgunun sesbilgisel açıklamalarını 

akla uygun bulsalar da her zaman yapısal ve işlevsel sesbilimsel 

yaklaşımları arasında ikiye bölündüler. Bu bölünüş dil 

çalışmalarındaki en büyük ayrılık kabul edilebilir (Hayes 1996). 

 

Yapısal sesbilim çalışmalarının karşısına, sesbilgisi temelli motor kuram ve 

işitsel kuram (Borden ve Ark. 1994) çıkmıştır. Bu kuramlar açıklamalarını sadece 

fizyolojik özellikler üzerinden yapmışlardır. Bu kuramlar geçerliliklerini henüz tam 

kanıtlayamamışlar ve çoğu açıklamalarında yapısal yöntemleri kullanmak ve 

benimsemek zorunda kalmışlardır. 

 

 
 

58



Kural sıralaması ile işlevsellik arasındaki çelişkiler kuralların işlevsel ya da 

doğal ilkelerle değil de içsel olup olmadıkları tartışmaya açmıştır. Kuralların kendi 

doğa ve işlevleriyle sıralamanın daha doğru olacağı değerlendirilmiştir.  

 

Üretimsel sesbilime yapılan eleştirilerin yoğunlaştığı kural sıralaması ile ilgili 

Kiparsky (1968)de iki ayrı yöntem (besleme (feeding) ve engellemeyi (bleeding)) 

önerilmiştir. Örneğin bir kural (K1) diğer bir kural (K2) için girdiyse, K1, K2’yi 

besliyor ve K3 gibi bir kuralı işletebiliyor demektir. Tersi bir durum varsa K2, K1’i 

karşıt besliyor demektir. İstisnalara olasılık tanımayan bu yöntem, dilin düzenli 

yapısına daha uygun gözükmektedir. 

 

K1, K2’ye girdi olduğunda, K2’nin çıktısının, K1’le ilgili kesiliyor ve ancak 

K3 gibi bir kuralın girdisi olamıyorsa burada da engelleme vardır anlamına gelir. 

Parça değişimi gereken bir durum oluşmuşsa da karşıt engelleme durumu oluşmuş 

demektir.  

 

Kiparsky (1971) besleme ve engelleme kuralları ile ilgili geçirgenlik 

(transparency) ve donukluk (opacity) kavramlarını geliştirmiş; bir kuralın sonucu 

dilin ses yapısında kendini gösteriyorsa kural geçirgen ya da dildeki sesler kuralla 

belirlenen değişikliğe uymadan korunabiliyorsa kural donuktur. 

 

Dil zaman içerisinde uyumsuzluklara ve kuralların yitirilmesini sağlar. Kural 

sıralaması ile ilgili sorunların giderilmesine yönelik eleştiriler karşısında kuramın 

izleyicileri tarafından getirilen öneriler, korumacı ve dilin doğallığına ve değişimine 
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karşı yöntemler getiriyor gözükmektedir. Aksine kuramın, gelişime ve derin yapı 

yüzey yapı geçişlerinde tüm farklılıklara açık ve kapsayıcı olması beklenir. 

 

Bu tartışmalar, kuralların yapısal geçişleri ortaya koymaları yerine, işlevsel 

yönlerine yapılan vurgularla başka alanlara kaymıştır. Ancak getirilen önerilerin 

hiçbiri tartışmaları tamamıyla ortadan kaldırmış değildir. Kuralların birleştirilmesi 

için öngörülen parantez uygulamaları ve sıralamayla ilgili getirilen besleme ve 

geçirgenlik gibi uygulamalar işlevsel çözümlerle çatışma içine girmiştir ve bugün 

hala tartışmalar ve öneriler döngüsü sürmektedir.  

 

Sonuç olarak, kuramın kapsayıcılığı ortaya konmak isteniyorsa, kuramın 

dillerin ayrıklığını ve dil içi istisnaları korumaya yönelik evrensel ölçütler getirmesi 

beklenir. Ancak bu duruma aykırılık, kuramı zayıflatmak yerine kapsayıcılığın 

ölçülerek, açık kalan noktalar üzerinde çalışmaların sürdürülmesini 

engellememektedir.  

 

Bu yaklaşımın temel ilkeleri; sesbirimi özelliklerle göstermesi ve dile ait 

sesbirim kümelerinin o dile özgü olduğunun kurallarla gösterilmesidir. Kuralların 

temelinde de sıralılık, sıralılığın temelinde de açıklık ve ekonomi yatar.  

 

Kurallar sınırlayıcıdır, aynı zamanda üreticidir. Bu sınırlayıcılık ve üreticilik, 

bir derin yapıyı öngörür ve derin yapı soyut bir kavramdır. Derin yapı yüzey yapı 

arasındaki eşitsizlik ve öngörülen geçiş, soyut bir düzlemden, somut sesletime geçiş 
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sırasında oluşan değişimdir. Derin yapının soyut bir kavram olarak tanınması da 

doğallık koşulunun bir gereğidir. 

 

Dilin diğer dizgelerindeki açıklamaları gibi üretimsel yaklaşım, sesbilim 

bileşenini de kurallar koymak yoluyla açıklamayı öngörmektedir. Açıklayamadığı 

değerlendirilen ya da tartışılan noktalar için halen gelişimini ve tikel dillere 

uygulanması sürmekte olan kuramın Türkçe için kurallarının uygulanabiliyor 

olduğunun da gösterilmesi gerekmektedir. 

 

Son yirmi yılda ortaya atılmamış ve daha az tartışılır durumdaki diğer 

sesbilim kuramları gibi Üretimsel Sesbilim Kuramı da sesbilgisel değerlendirmelerin 

eklenmesinin gerekli olduğu tüm olgularda, bütünleştirme işlevini yeterince yerine 

getirememektedir. Özellikle ayrımın büyük oranda akustik sesbilgisel düzeyde 

kaldığı, ötümsüzleşme gibi küçük sayısal ayrıntıların anlam ayırt edici olduğu 

durumlarda, olguyu sözel değişkenlerin varlığını ortaya koyarak sonuçlandırmak gibi 

pek de tam çözümleme içerisinde değerlendirilmeyecek çıkış yolları sunması yeterli 

olamamaktadır. 

 

Bu nedenle; bu çalışmada, kendinden sonra ortaya çıkan ve birçoklarınca 

kendisinin uzantısı olarak kabul edilen kısıt temelli çalışmalar başlığı altına 

sığdırılmış, daha yeni ve daha tartışılır durumdaki, Uygunluk Kuramı ve İşlevsel 

Sesbilim Kuramı gibilerinin gösterimlerine yer verilmesinin doğru olacağı 

değerlendirilmiştir. 
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2.4. Ünsüz Ötümlülüğü 

 

Sesbilgisi, sesbilimsel olguların ve çözümlemelerin (analyses) açıklama 

yollarından en önemlisidir (de Jong ve Ark. 2002). Türkçedeki seslem yapısının 

oluşumuna etki eden sesbilgisel etkenler bugüne kadar yeterince açıklanmış değildir. 

Açıklamalar daha çok sesbilimsel düzeyde kalmıştır. Türkçenin sesbilgisel özellikleri 

üzerine bilgilere daha çok belirli bir konuda yapılan çalışmalarda, karşılaştırılan 

dillerden birisinin verilerinde rastlanılmaktadır. 

 

Bu çalışma geneli göz önüne alındığında ötümün üretimini ortaya koyan bir 

çalışma olmasına karşın ötümün algılanmasına da burada yer vermek gerekir. Ötüm 

üretiminin nasıl gerçekleştiği ile ilgili sayısız çözümleme yöntemi ortaya 

konabilecekken, ötümün nasıl algılandığı ile ilgili yapılacak çalışmalar sınırlıdır. 

 

Üretim çözümlemesi şiddet ve onun üzerinden yapılan nicemelemelerle 

ortaya konabilir. Ancak algılanma ile ilgili çözümlemeler deneklerin öznel yanıtları 

ve tepkileri üzerinden gerçekleştirilmektedir. 

 

Nguyen, N. ve Hawkins, S., 2000’deki gibi ötümün algılanması ile ilgili 

veriler, konuşma algısı çalışmalarında genellikle ötümsüzler ile karşılaştırılarak 

ortaya konmaktadır. Daha sonra bu verilere üstte formant bant genişliği ile ilgili 

açıklamada olduğu gibi akustik açıklamalar getirilmektedir.  
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 Dudaksıl ötümlü ünsüzleri barındıran seslemler algı düzleminde, artdamaksıl 

olanlara göre rahat seslemleştirilirler (lexical syllablification). Patlamalı ünsüzler 

seslem başı konumda |ZÜ| daha kolay algılanmaktadır. Yine patlamalılarda, aynı 

konumda ötümsüzler, ötümlülere göre daha kolay algılanmaktadır (de Jong ve Ark., 

2002). 

Ayrıca ötümün algı düzlemindeki etkilerinden, seslem sınırlarının 

belirlenmesindeki etkileri de (bulanık, açık) bulunmaktadır.. 

 

Ötümlü ünsüzler her çevrede aynı ötüm düzeyini sergilemezler. |ZÜ| 

dizisindeki ötümlü ünsüz diğer seslem dizilerinde göre daha ötümlü çıkar. Aynı dizi 

en fazla ötümü sözcük başı konumda sergiler, iç seslemlere geçtikçe bu dizinin ötüm 

düzeyi azalır.  

 

Warren ve Ark. 1987 sözcük sonu ünsüzün önündeki ünlü sese gelmeden 

önce beklenen eklemleme (coarticulatory) özellikleri yoluyla sözcüğün 

tanınabileceğini belirtmiştir. Organik algılayıcılar bu değişimin belirlenmesine 

hazırdırlar. Sözcük sonu ötümlü-ötümsüz değişimi, bilinen sesbirimler arası 

değişimlere göre farklı yapıdadır. Seslerin birbirini etkilemesi ve eklemlemeye 

geçilmesi olasıdır. Türkçede, İngilizcedeki |larg|-|lark| örneğinde olduğu gibi uzak-

ön sessel gönderimlerle (son ünsüzün, baştaki ünsüzü etkilemesi) söyleyişsel 

farklılıklar oluşturulması daha az olasıdır. Yapılan çalışmalar da söyleyiş biçimi 
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açısından bir değişim olmadığını ortaya koymuştur. Ancak akustik özelliklerden 

sürenin sözcük sonu ünsüzünün ötümlü olup olmamasına göre değiştiği belirtmiştir.  

 

Tsukada 2000, ünsüz ötümlülüğünün diftonglar üzerine etkileri incelemiştir. 

Ünlüyü izleyen ünsüzün ötümlü olması durumunda, İngilizce anadili konuşucuları ile 

ikinci dil konuşucularının farklarını gözlemiştir. Seslem örüntüsü ve nazal etkinin de 

bu farklılıkların oluşumunda etkileri olduğunu göstermiştir. 

 

 

2.4.1. Ötümlü Ünsüzler 

 

Ötüm, konuşma seslerinin özelliklerini gösteren öğelerden biridir. Ses 

tellerini titreşmesinin kaynaklık ettiği sesler ötümlü seslerken, ciğerlerden gelen 

havanın ses tellerini titreştirmeden boğumlanması sonucu oluşan sesler de ötümsüz 

sesleri oluşturmaktadır. Örneğin |k| sesi ötümsüzken, |g| sesi ötümlü bir sestir.  

 

Bu ayrım, en az çaba yasası temel kapsamında, dildeki birçok ses olgusunun 

temelini oluşturur. Oluşumunda daha geniş çaplı örgütlenme ve daha fazla enerji 

gerektirmesi dolayısıyla, ötümlü ünsüzler genellikle sözcük sonunda sesletilmesi 

yeğlenmez. Bitişen ünsüzler, sonraki ünsüzü kendine benzeterek çok kısa bir sürede 

ötümlüden ötümsüze geçişi gereksiz kılarlar ve bu benzeşim sözlükçeye yerleşir. Bu 

benzeşim, sonraki ünsüzün, eş kaynaktan gelen çifti ile değişmesi biçiminde olur.  
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Ötümün sesbilim düzleminde incelenebilen bu gibi birçok olgusunun altında, 

aslında yoğun ve karmaşık bir sesbilgisel süreç yatmaktadır. Ötümlü ünsüz 

kullanılacağı, kullanılacak seslerden ne kadarının ötümlü ünsüz olacağı, hangi 

ötümlü ünsüzlerin kullanılacağı gibi bilgilere göre ciğerlerimizden itilen hava düzeyi 

belirlenir, boğumlanma noktaları, sıkışır, ses tellerinin titreşmesi için kıkırdaklar 

belirli açılarla hareket ederler.  

 

Türkçedeki ötümlü ünsüz sayısı on ikiyken, bu sayı sesel değişkeleri ile 

birlikte on dokuza çıkar. Aşağıda ötümlü ünsüzler ayırıcı özellikleri ve sesel 

değişkeleri ile birlikte yer almaktadır. 

 

 

Tablo 9: Türkçenin ötümlü ünsüzleri |b-c-d-g-j-l-m-n-r-v-y-z| 

 

Tablo 9’da yer alan ötümlü ünsüzler ve sesel değişkeleri ayırıcı özellikleri ile 

aşağıda gösterilmiştir. 
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b  ötümlü, patlamalı, çift dudak 

c  ötümlü, sürtünücü, dil-öndamak 

d  ötümlü, patlamalı, dil ucu-diş ardı 

g  ötümlü, patlamalı, dil-geri artdamak  

 ötümlü, patlamalı, dil-yakın artdamak  

j ötümlü, sürtünücü, dil-öndamak 

l  ötümlü, yan daralma, dil ucu-geri öndamak 

 ötümlü, yan daralma, dil ucu.- yakın öndamak 

m  ötümlü, genizsel, çift dudak 

n  ötümlü, genizsel, dil ucu-dişeti 

 ötümlü, genizsel, dil-artdamak 

r  ötümlü, çok çarpmalı, dil ucu-dişeti 

 ötümlü, az çarpmalı, dil ucu-dişeti 

 ötümlü, tek çarpmalı ya da çarpmasız(sürtünücü), dil ucu-dişeti 

v  ötümlü, sürtünücü, dudak-diş  

 ötümlü, sürtünücü (yarı ünlü) 

y ötümlü, dil-öndamak (yarı ünlü) 

z  ötümlü, sürtünücü, dil ucu-dişeti 

 ötümsüz, sürtünücü, dil ucu-dişeti 
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Elektronik bakış açısıyla bu biçimlenmemiş ton, ses tellerinin yinelenebilen 

titreşiminden oluşan bir sinyaldir.  

 

Ötüm, bireyin sesine doğallığını veren harmoniklere sahip olmasının yanında, 

düşük (100-300) sıklıkta yoğunlaşabilen bir enerji ile üretilebilen ses dizgesinin en 

önemli kavramlarından biridir.  

 

Ötüm birçok terim grubu içerisinde belirtilmiştir. Özellikleri ortaya koyan 

Halle ve Stevens 1971 yaklaşımlarında olduğu gibi sadece söyleyişsel (articulatory) 

terimler içerisinde değerlendirilirken, Jakobson ve Halle 1968’de akustik ve işitsel 

terimler içerisinde değerlendirilmiştir. Bugün ise ötüm, kendisini 

çözümleyebileceğimiz, ötüme geçiş süresi, formant, sıklık, genlik gibi var olan ya da 

yeni oluşturulabilecek birçok değiştirgen yardımıyla, sesleri; işitsel, akustik 

özellikleri temelinde çok daha alt ulamlarda sınıflandırabileceğimiz çok yönlü bir 

terim olarak değerlendirilmektedir. 

 

Yapılan çalışmaların büyük çoğunluğu, her ötümlü ünsüzün ayrı çıkış 

özellikleri olması nedeniyle ötüme geçiş süresi üzerinde yoğunlaşmıştır. Ötüme geçiş 

süresi, ötümlü ünsüzün çıkması ile ötümün başlaması arasında geçen süre olarak 

tanımlanır. Gerek sesbilgisi çalışmalarında ve gerekse otomatik konuşma tanımada 

çok yaygın biçimde kullanılan bir değiştirgendir.  
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Bununla birlikte her zaman sadece ötüme geçiş sürelerine bakılarak özellikle 

kapantılı ve patlamalı grubu (stops) tam anlamıyla sınıflandırılamayabilir. Ötüme 

geçiş süresinin diğer bir yetersizliği de doğaldır ki tınlayıcılar ve sürtünücülerde 

kullanılmamasıdır. 

 

Ötüm, önceki sesbilim çalışmalarında söyleyişsel, işitsel ya da akustik 

bağlamda ayrı ayrı değerlendirilirken, bugün ise kendisini çözümleyebileceğimiz, 

değiştirgenler yardımıyla, sesleri; işitsel, akustik özellikleri temelinde çok daha alt 

ulamlarda sınıflandırabilen çok yönlü bir terim olarak değerlendirilmektedir. 

 

Bu bölümde ötümün sesbilgisel olarak nasıl oluştuğu, nasıl ölçülebildiği gibi 

bilgiler ve bu bilgilerin anlaşılmasını sağlayacak kavramlar ve ayrıca bulguların 

açıklanması sırasında, başvurulması olası parçalarüstü sesbirimler başta olmak üzere 

ilintili diğer sesbilimsel kavramlar anlatılacaktır. 
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2.4.2. Ötümle İlgili Sesbilgisel Kavramlar 

 

2.4.2.1. Ötümün Fizyolojisi 

 

Ötüm sırasında çok sayıda fizyolojik olay gerçekleşir. Bu olaylardan bir kısmı 

sadece ötüme özeldir. Kıkırdakların hareketleri, ses tellerinin titreşmesi, artan hava 

akışı ve altgırtlaksıl basınç bunlardan bazılarıdır. Hava akışının ve art gırtlaksıl 

basıncın artması, özellikle aynı kaynaktan gelen ünlülerin karşılaştırılması sırasında 

ortaya çıkar. |b|, |p|ye göre daha fazla hava akımı ve art gırtlaksıl basınç gerektirir.  

 

Ayrıca ötümlü ünsüzler üretilirken daha fazla enerji harcanmaktadır. Bu 

enerji kalkan kıkırdağın halka kıkırdak üzerinde iki mm’lik bir hareket oluşturmasını 

sağlar. Kıkırdakların bu hareketi ses tellerini titreştirir.  

 

Konuşmayı gerçekleştiren organların yapısı, nitelikleri, işleyişi fizyolojik 

sesbilim adı altında, dilin seslerinin çıkarılış biçimleri ve nitelikleri ise, söyleyiş 

sesbilim adı altında değerlendirilmektedir. Dilbilimsel incelemelerin ayrıntılı bir 

biçimde gerçekleştirilmesi için işitme ve konuşma fizyolojisinin önemi Aksan 2000 

aşağıdaki gibi gösterilmiştir. 

 

İnsan dilinin seslerini tanıyabilmek, onların inceliklerine 

varabilmek için elbette, konuşma işleminin gerçekleşmesini sağlayan 
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çeşitli organların yapısının işleyişinin iyice bilinmesi gerekir. Bunun 

yanı sıra, çıkarılan seslerin nasıl işitildiğini de ayrı bir önem taşıyan 

bir sorundur (Aksan, 2000:s.2/15). 

 

Beyinle, konuşmayı sağlayan organlar arasındaki bağlantı, dil seslerinin 

çıkarılışı arasında, konuştuğumuz dilin bilinen, düşünülen ses kümelerinin ses 

aygıtımızla çıkarılmasını sağlar. Beyindeki işlemlerin dışında ses üretim sisteminin 

mekanik işleyişini ve bu işleyişte görev alan yapıları, üç ayrı parça halinde 

incelemek uygun olacaktır (Şekil 3). 

 

a) Gırtlak (larynx) altı sistem soluk alış-verişinden (respirasyon) 

sorumludur. 

b) Gırtlak ve gırtlağı çevreleyen yapılar sesletimden (fonasyon) 

sorumludur. 

c) Gırtlak üstü yapılar ve havayolu boğumlanmadan (artikülasyon) 

sorumludur. 

 

 Solunum yolları ve akciğerde gerçekleşen soluk verme sırasında 

altgırtlaksıl hava akımı meydana gelir (direk akım). Bu hava akımı kapalı olan ses 

yarığında (glottis) kesintilere uğrayarak (alternatif akım) ses tellerinin titreşmesine 

neden olur (Arnold, 1964). Oluşan bu ses farklı kaynaklarda ötüm, ham ses 

(biçimlenmemiş ses), primer larengeal ton ya da glottik ses olarak adlandırılmıştır. 
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Şekil 3: Konuşma üretiminin üç öğesi (Stevens, 2000) 

 

Altgırtlaksıl basınç (subglottal pressure), kapanma süresi (closure duration) 

hava akışı süresi ve oylumu (volume), çene açısı değişimleri gibi fizyolojik 

durumların da ötüm üzerinde etkileri olduğu kaçınılmazdır. Ancak bunlardan 

hangisinin ne düzeyde ötümü etkileyeceği çözümlemelerde elde edilecek sonuçlara 

yansımayabilir. Çünkü her fizyolojik durumu ölçmek için, kullanılacak sözcük 

birlikteliklerinin o fizyolojik durumun etkisini ortaya çıkarabilecek karşıtları ile 

değerlendirmeleri gerekir ve tüm durumları bu yolla çözümlemek ancak ayrı 

çalışmalarda değerlendirilebilirler. 
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2.4.2.2. Ötümün Akustiği 

 

Bu bölümde, üstte anlatılan sesbilimsel örüntülerinin açıklanmasında 

kullanılacak değiştirgenlerin (parameters) ve değişkenlerin (variables), ötüme olan 

etkileri, alanyazında yer alan çalışmalardan örnekler verilerek tartışılacaktır.  

 

 Özellikle yararlanılan kaynaklardan hareketle, İngilizce ile 

karşılaştırıldığında, Türkçenin sesbilgisel çözümlemelerinin daha emekleme 

aşamasında olduğu görülecektir. Türkçe üzerine yapılan sesbilgisel çalışmaların 

kısıtlı olduğu böyle bir ortamda, dilbilim yaklaşımlı sesbilgisi çalışmalarının 

yoğunlaştığı ünsüz ötümlülüğü konusunun ele alınmasının nedeni, Türkçe dışındaki 

diller için yapılmış çalışmalarla karşılaştırma olanağının yüksek olmasıdır. Türkçede 

kullanılan seslerin çoğunun ötümlü ünsüzler olması nedeniyle, bu seslerin gerek 

ünlülerle ve gerekse diğer ünsüzlerle etkileşiminin incelenecek olması, bu çalışmanın 

geniş bir alanı kapsayacağı ve Türkçenin sesbilgisel çözümlenmesi adına önemli bir 

yer tutacağı izlenimini vermektedir.  

 

 Ötümlü ünsüzlerin akustik sesbilgisel özellikleri incelendiğinde, ötümsüzlere 

göre daha çok bilgi taşıdığı anlaşılmaktadır. Dolayısıyla açıklama yeteneğini arttıran 

ve güçlendiren birimleri (ötümlü ünsüzler) ve bu birimlerin diğerleri (ötümsüz 

ünsüzler ve ünlüler) ile ilişkilerini incelemek daha doğru olacaktır. Çalışma çok 

geniş bir alanı tarayacak ve Türkçenin ötüm düzeyindeki sesbilgisel 
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çözümlemelerinde var olan eksiklikleri gidermeye çalışacak, olası sesbilgisel 

kuramların Türkçeye uyumunu gözden geçirecektir. 

 

Akustik ölçümler, özellikle baş (onset) konumundaki ünsüzler başta olmak 

üzere ötümlü ünsüzleri, ötümlülerden ayırmak için başvurulan en güvenilir yoldur 

(Hanfeng, 2003). Nesnel değerlendirmeler yerine, sayısal verilerle çözümlemeler 

değerlendirilir. 

 

Ezgi ve öğelerine ait çözümlemelerin çoğunluğu perde periyodu değerleri 

sayımlanarak bulunur.  

 

Ünsüzlere ait ötüm özellikleri incelenirken, perde periyodu ölçümleri, 

ötümlüler ve ötümsüzler olarak değerlendirilmelidir. Çünkü ötümsüz ünsüzlerin 

perde periyodu değerleri ötüm periyodikliği ölçülerek bulunmuş değildir. Ötüm 

periyodikliği, ses tellerinin saniyedeki titreşim sayısıyken, ötümsüz ünsüzlerin perde 

periyodu değerlerinin bu değerle ilgisi yoktur.  

 

 

 

 

 

 
 

73



2.4.2.2.1. Süre 

 

Yapısalcı yaklaşımla; sesbilgisinde, kimi sözcükler için anlam ayırt edici 

olarak kullanılan, sesbirimlerin ya da parçalarüstü sesbirimlerin çıkarılışı ve sönüşü 

arasında geçen zaman aralığı süre olarak adlandırılır. Sadece birimlerin değil birimler 

arasında geçen zaman aralığı ve her ikisinin toplamı için geçen zaman da sesbilgisi 

açısından anlamlıdır.  

 

Süre, özellikle ötümlü ve ötümsüz ünsüz ayrımında en önemli özelliktir. 

Bürün öğeleri içerisinde küçükbürünsel (microprosodic) birim olarak değerlendirilir. 

 

Süre, özellikle ötümün düzeyini gösteren bir parametre olarak kullanılır. 

Şiddet bu düzeyi göstermede birinci başvuru ise süre de ikinci bir başvurudur. Şiddet 

bakımından zayıf bir ötüm o ses için az ötümlü olarak değerlendirilebilirken, süre 

bakımından da ötümün kısa sürmesi durumunda kısa süreli ötümlü olarak 

değerlendirilebilir. 

 

Crystal ve House 1988, kapantılı ötümlü ünsüzler için yaptığı kapanma süresi 

sıralamasında alveolar seslerin kapanma sürelerinin, dudaksıl ve art damaksıl seslere 

göre daha düşük olduğunu belirtmiştir. Buradaki kapanma süresi, öncelikle ötümün 

kesilmesi daha sonra ise dudakların ve çene açısının kaybolması olarak 

algılanmalıdır. 
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Behne 1995, |ÜZ| dizisinde ünsüz ötümlülüğünün ünlünün süresini 

etkilediğini belirtmektedir. Ayrıca konuşma oranı, odak ve seslemin içsel zamanlama 

etkisini, ünlü ve ünsüzün sürelerini etkileyen birimler olarak belirtilmişlerdir. 

 

Önceki çalışmalarda, bir ünlüyü izleyen kapantılı ünsüzlerin kapanma süresi 

anlamına gelen kapanma süresine ait çok sayıda çalışma bulunmaktadır. Çıkarılış 

yerlerine göre ünsüzlerin kapanma süresi sıralamasında,  damaksıl ve art damaksıl< 

Ön damaksıl< dudaksıl sıralaması elde edilir (Umeda 1977, Luce ve Charles 1985). 

 

Summers WV, 1987’de de |ZÜZ| dizisinde son (coda) ünsüzü ötümlü olan 

sözcelerin sürelerinin daha uzun olduğu belirtilmiştir.  

Ötümlü ünsüzün ve çevresine etkileri en açık olarak sürenin değişmesinde 

kendisini gösterir. Örneğin |ÜZ| dizisinde, ünlünün sesletim süresi, ünsüzün ötümlü 

olması durumunda daha fazladır (Auer ve Bernstein., 1997). Ayrıca Barns 2002’ye 

göre İngilizcede ötümlü ünsüzlerin birbiriden ayrımlanmasında da en önemli 

değiştirgendir. 

 

2.4.2.2.1.1. Ötüme Geçiş Süresi 

 

 Özellikle ses yolundan patlayarak ya da sıkışarak çıkan |b, p, d, t| gibi seslerin 

çıkması ile ötümün başlaması arasında geçen süre için kullanılan bir terimdir. 

Ötümlü ve ötümsüz ünsüzleri birbirinden ayırmak için kullanılabilir. Ötümlü 
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ünsüzlerde, ötüm üretimden çok kısa bir süre (20-25 ms) sonrasında çıkarken, 

ötümsüz ünsüzlerde izleyen ötümlü ses gelene kadar bu süre (50-100 ms) sürer. 

Başka bir deyişle bu süre neredeyse ünsüzün gerçek uzunluğunu gösterir. 

 

Türkçeye ötüme geçiş süresi olarak çevrilen bu değiştirgen, aynı söyleyiş 

bölgesinde üretilen |b-p|, |t-d|, |k-g| gibi patlamalı ünsüzleri ayırt etmenin yollarından 

biridir (Sernicles, 1992). Örneğin |pa|, ta|, |ka| dizilerinin izgesel (spektrografik) 

özellikleri incelendiğinde, önce bu seslerin patlama çubuğu (burst barr) dikey izler 

biçiminde görülür, bu sırada temel sıklık değerleri belirmez. Bu patlama sinyalinden 

bir süre sonra düzenli ve yinelenen (periodical) dalgaların başladığı görülür. Şekil 

4’de (release) olarak gösterilen bölüm o ses için ötüme geçiş süresi olarak 

değerlendirilir. Görüldüğü gibi (release) bölütünden sonra hormonik bir bölüt olan 

ünlü bölütü gelmektedir. 

 

 

Şekil 4: Ötüme geçiş süresinin izgesel gösterimi (Yuan, 2003) 
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Ses çevrelerinin en yalını, ötüme geçiş süresinin gözlendiği |ZÜ| örüntüsüdür. 

Ötüme geçiş süresi, dilin patlamalı ünsüzü çıkarmak için konumlanmış dilin, ünlüyü 

çıkaracağı noktaya kadar gitmesi için geçecek zaman dilimidir. Bu süre ötüme geçiş 

süresi (VOT) olarak adlandırılır. Ünsüzler için 15-50 ms arasında değişir (Koca ve 

Boyacı, 1996). Önceki çalışmalarda ünsüzlere ait VOT sıralaması yapılmıştır. VOT: 

Labial < Alveolar < Velar (Klatt 1975; Crystal & House 1988; Plauché & Sönmez 

2000) 

 

 

2.4.2.2.1.2. Uzak Gönderim Etkisi (Long Distance Effect) 

 

Nguyen, N. ve Hawkins, S., 2000, İngilizce üzerinde yaptıkları çalışmalarda; 

öncül ünsüzlerin sürelerinin, ardıl ünsüzlerin ötümlü olup olmamasına göre 

değiştiğini göstermişlerdir. |lark| ve |larg| çifti üzerinde yaptıkları çalışmalarda |l|nin 

|larg| sözcüğünde, |lark| sözcüğüne göre ortalama 4 ms daha uzun sürdüğünü ortaya 

koymuşlardır. Benzer bir çalışma da Yüksel 2005 tarafından ortaya konulmuştur. 10 

çift üzerinde yapılan çalışmada baş ünsüz (onset), sonu (coda) ötümlü olanlarda, 

ötümsüz olanlara göre %16 daha yüksek çıkmıştır.  
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2.4.2.2.1.3. Zamanlama (Timing) 

Ünsüzün çıkarış biçimi ve yeri açısından belirli bir gecikme içinde 

üretilmesine denir. Tüm sesler, çevresindeki seslerin üretimini etkilemektedir. 

Ünsüzler için geçiş zamanlaması açısından bir sıralama yapılacak olursa aşağıdaki 

sıralama elde edilir. 

 

1 Ötümsüz-ötümsüz geçişi (başka) 

2 Ötümlü-ötümlü geçişi (algı) 

3 Ötümlü-ötümsüz geçişi (ünsüz) 

4 Ötümsüz-ötümlü geçişi (konuşma) 

 

Ötümü alt düzeyde etkileyen bir başka değişken de söyleyiş zamanlamasıdır. 

Ünsüzler özelliklerine ve bulundukları ses çevrelerine göre farklı zamanlama 

stratejileri güderler. Örneğin sözcük sonu konumdaki |t| sesi hemen hemen tüm 

seslem örüntülerinde soluklu biter. Bu durum onu izleyen sözcüğün zamanlamasını 

etkiler. 

 

Ötümlü ünsüzler, ötümlülere göre ortalamada daha fazla fizyolojik 

örgütlenme gerektirdiklerinden, zamanlamaları da farklıdır. Çünkü ötüm yani ses 

tellerinin belirli sayıda titreşmesi için bir süre gereklidir. Ötümlü ünsüzler başlarken 

daha uzun hazırlık öngörürler. Bitişleri ise daha çok onu izleyen sesin zamanlaması 

açısından daha çok önem taşımaktadır.  
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Ayrıca seslem örüntüleri de seslerin zamanlamasını etkiler. |l| sesi |alt| 

sözcüğünde farklı, |ala| sözcüğünde farklı zamanlama stratejileri güder. İki ünlünün 

arasındayken, ötüme geçiş için fazla çaba harcanmaz.  

 

 

2.4.2.2.2. Sıklık ya da Perde Periyodu 

 

Ses tellerinin saniyede yaptığı titreşim sayısı sıklık terimini en basit biçimde 

ortaya koyar. Ancak bu tanım ötümlü sesler için geçerli bir tanımdır. Çünkü gerçekte 

ötümsüz seslerin de bir sıklık değeri vardır. 

 

Ötümü nicemleyen algoritmalar, şiddetle birlikte sıklık değerleri üzerine 

oluşturulmuşlardır.  

 

Ses tellerinin bir saniyedeki titreşim sıklıkları arasında geçen süreye perde 

periyodu denir. Örneğin ses telleri saniyede 200 kez titreşiyorsa, perde periyodu 

değeri de 1/200=0,005 saniye ya da 5 milisaniyedir. Günlük iletişim yeteneklerimizin 

büyük bölümü perde periyodu değerleri üzerinden gerçekleşir. İnsan sesleri sıklık 

bölgesinde işitir ve en fazla sıklık özelliklerine dikkat ederek yanıtlar.  
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Ezgi ve öğelerine ait çözümlemelerin çoğunluğu perde periyodu değerleri 

sayımlanarak bulunur. 

 

Ünsüzlere ait ötüm özellikleri incelenirken, perde periyodu ölçümleri, 

ötümlüler ve ötümsüzler olarak değerlendirilmelidir. Çünkü ötümsüz ünsüzlerin 

perde periyodu değerleri ötüm periyodikliği ölçülerek bulunmuş değildir. Ötüm 

periyodikliği, ses tellerinin saniyedeki titreşim sayısıyken, ötümsüz ünsüzlerin perde 

periyodu değerlerinin bu değerle ilgisi yoktur.  

 

Ünsüzlere ait ötüm periyodikliği (pitch), ünsüzün seslem üzerindeki 

konumuna göre de değişiklik göstermektedir. Ötümlü ünsüzler özellikle |ZÜ| 

yapısında seslem başında (onset) genlik ve perde periyodu değerleri açısından daha 

belirgin bir biçimde üretilmekte ve algılanmaktadır.  

 

Xu ve Wallace 2004, perde periyodu/sıklığın ünsüzler üzerine etkilerinden 

üçüne değinmişlerdir. Bunlardan biri son seslem sonu ünsüz ötümsüzleşmesinde Fo 

değerlerinin düşmesi, bir diğeri seslem başında ötümlü ünsüzlerin ötüm değerlerinin 

güçlenmesi, ve bir diğeri de iki ünlü arasında |ÜZÜ| ötümlü ünsüzün Fo değerlerinin 

yükselmesidir. 
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2.4.2.2.3. Enerji 

 

Sesletilen ünsüzün enerjili sesletilip-sesletilmemesini genlik/salınım belirler. 

Genlik ne kadar yüksekse sesin duyulabilirliği (şiddeti) o kadar yüksektir. Ses 

kaynağının, başlangıç konumundan salınma düzeyi o sesin genliğini verir.  

 

Ses tellerinin titreşmesi de kullanılan enerjiyi arttırmaktadır. Ancak burada 

konu edilmesi gereken, ötümün fizyolojik gerektirimleri değil, ünsüzün dB cinsinden 

genlik değeridir. Ötüm sırasında genlik arttırılırsa, periyodikliği sürdürmek zorlaşır. 

Bu durum dolaylı olarak ötüm kalitesini etkiler.  

 

Enerji diğer değiştirgenlere göre daha devingen olduğundan akustik 

analizlerde çok kullanılmaz ve karşılaştırmalar sırasında belirli bir düzeyin altındaki 

değişimler anlamlı kabul edilmez. Ancak önem kazandığı yerler de bulunmaktadır. 

Örneğin ani genlik değişimleri göstermesi yönüyle ünsüzlerin patlama genlikleri 

anlamlıdır. Ünsüzlerin patlama genlikleri sıralandığında aşağıdaki sıralamaya 

ulaşılır. 

Dudaksıl< Art damaksıl< Ön damaksıl (Ohde ve Stevens 1983; Plauché ve 

Sönmez 2000). 
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2.4.2.2.4. Formant 

 

Suya atılan taşın oluşturduğu dalgalar gibi sesin de dalgaları (formant) vardır 

(YUKSEL ve Ark., 2003). Ancak bu dalgalar taşın merkezinden başlayarak zamanla 

oluşan dalgalar gibi yüksek gecikmeyle oluşmazlar.  

  

Kısaca tanımlanacak olursa formant, sesletim yolu üzerinde hava akımının 

taşıdığı ötümden oluşan düzgün itmelerin etkisiyle salınım genliğinde oluşan artışlara 

denir. Belirgin biçimde yükselen bu genlik değerlerinin, belirli bant genişliklerinde 

(formant bandwidth) göründükleri sıklık değerleri formant sıklıkları (formant 

frequencies) olarak adlandırılırlar. 

  

 Formant görünümü ve değerleri özellikle çözümlemesi yapılacak ötümlü 

ünsüzün bölütlenmesi sırasında önem kazanmaktadır. Formant değerlerinde ve 

görünümündeki değişim gözlenerek bölütleme işlemi gerçekleştirilir. 

 

Üstte kulak yoluyla ölçülebilen değişkenlerin dışında, daha küçük birimlerin 

etkileri ancak aygıtlar yoluyla ölçülebilirler. Ötüm kalitesini belirleyen ölçütlerden 

formant bant genişliğinin darlığı, formant örüntüsü ve değerleri üzerine birebir 

yansır.  
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Ötüm kalitesini belirleyen akustik ölçütlerden biri de gereken genlikte ötüm 

preiyodikliğinin değişmezlik düzeyidir. Örneğin ötüm kalitesi (periodical 

consistency at optimal ampitude) arttıkça F2 ile F3’ün arası açılır. Pes seslerde, ötüm 

kalitesi korunarak genlik arttırıldığında da F1 değerleri yükselir. Ötüm sırasında 

gözlenen fizyolojik değişimlerden çene açısının artması da yine F1 değerlerinin 

yükselmesinde kendisini gösterir (Ergenç 1989; Geuman, 2001; Ball ve Rahilly, 

1999; Lindblom ve Sundberg 1971; Catford, 1988) 

 

 

2.4.2.2.5. Kendi Cinsinden Ötüm 

 

Ünsüz ötümlülüğü, süre dışında, ötüme geçiş süresi, perde periyodu, genlik, 

formant değerleri ve örüntüsü, gibi değiştirgenler açısından araştırılabilir, bu 

değiştirgenlerle ilgili karşılıklı ilişkilendirme yapılabilir. Ancak ötümü, bazı 

yazılımlarca oluşturulmuş, ötümsel değerleri kullanarak kendi cinsinden ölçmek hem 

daha güvenilir hem de eşdeğerliliği daha fazla sonuçlara ulaşmayı sağlayacaktır. Bu 

tip yazılımlar öncelikle ötümün varlığına ilişkin bir eşik koymakta ve sonrasında da 

bir ötüm düzeyi belirleyebilmektedir. 

 

Bugün ses çözümleme yazılımları içerisinde ötümü nicemleyen çok sayıda 

yazılıma ya da bu yazılımlara ait özelliklere rastlanmaktadır. Ancak basit anlamda 

ötümü, temel sıklık değeri ve buna bağlı harmonikler üzerindeki enerji alındıktan 

sonra geriye kalan enerjinin, alınmadan önceki enerjiye oranı biçiminde 
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gösterebiliriz. Örneğin 100 Hz’de üretilmiş bir sesin 200, 300, 400 ve izleyen 

harmonikleri tarak süzgeçten geçirilir, elde edilen yeni sinyalin şiddeti, baştaki sinyal 

değerine oranlanır ve ötüm değerleri bulunur. Aşağıda bu yolla elde edilmiş bir ötüm 

değerleri yer almaktadır. 

 

 

 Fo 
Ortalaması 

(Hz) 

A) Genlik 
Ortalaması 

(dB) 

B) Tarak 
Filtre 

Uygulaması 
Sonrası 

Genlik (dB)

A / B 

Tabak 115 54 47 0.87 

Tacak 109 48 46 0.95 

Tadak 119 49 44 0.89 

Tagak 121 55 46 0.83 

Tajak 125 51 45 0.88 

Talak 121 62 54 0.87 

Tamak 118 59 49 0.83 

Tanak 118 55 48 0.87 

Tarak 119 64 56 0.87 

Tavak 117 62 53 0.85 

Tayak 122 62 53 0.85 

Tazak 121 56 46 0.82 

Tablo 10: Taraf filtre kullanılarak ötüm nicemlemesi 
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Ancak tüm çalışmayı bu yolla yapmak çok uzun yıllar alacaktır. Üstte 

belirtilen yönteme yakın yöntemlerle ötümü nicemleyen yazılımları yeğlemek daha 

doğru olacaktır. 

 

Bu konuda bilinen en iyi iki yazılım KAY Elemetrics’in MDVP adlı 

programı, diğeri ise PRAAT’tır. Praat nicemleme yöntemi sırasında şiddet 

değerlerini kullanış biçimi ve ötüm eşiğini MDVP’ye (0,29) göre yüksek tutması 

(0,45) nedeniyle bu çalışma üzerinde gerçekleştiği yazılım olmuştur. 

 

2.4.2.2.5.1. Ötüm Olasılığı 

 

Ötüm olasılığı, ötümün var ya da yok olmasından hareketle belirli 

aralıklardaki ötümü gerçekleşme oranını göstermektir. Bu biçimde bir çalışmayla 

olasılıksal bir örüntü de ortaya konabilir.  

 

Bir ünsüz bölütlendikten sonra süresi nicemlenir ve bu süre olasılıksal 

örüntüleme çözünürlüğüne göre eşit parçalara bölünür ve her parçada ötümün olup 

olmadığı belirlenir. Bu belirleme işlemi yüz sesleticinin aynı bağlamdaki aynı sesi 

için yinelendiğinde her parçadaki ötüm olasılığı ortaya konmuş olur. Bu konuda 

bilinen en iyi çalışma Mobieus 2004 tür. Şekil 5’te |t| sesine ait ötüm olasılığı 

görülmektedir. 
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Şekil 5: |t| sesine ait ötüm olasılığı örüntüsü Mobieus 2004 

 

Seslemin Konumu Ön İç Son 

Ünsüz 0.54 0.33 0.14 

Önündeki Ses 0.22 0.1 0.03 

Ardındaki Ses 0.13 0.07 0.06 

Toplam 0.89 0.5 0.23 

Ötüm Var/Yok 1 1 0 

 

Tablo 11- |t| sesinin | Ü t Z | sesleminde ötüm düzeyi (skoru) 
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2.4.2.2.5.2. Ötümün Örüntüsü 

 

Üstte belirtilen bir yöntemle, ötümün varlığı ve yokluğu örüntüsünden çok 

ötümün düzeyi ölçülerek, bu ölçüme dayalı bir örüntü ortaya koymak daha gerçekçi 

olacaktır. Çok sayıda sesleticiden alınan aynı sözcenin içinden ilgili ünsüz 

bölütlendikten sonra, belirli bir çözünürlükte (birkaç farklı noktadan) ayrı ayı 

noktalarda ötüm değeri ölçülür ve bu değer o yazılımın önerdiği eşik değerinden 

çıkarılarak gerçekçi ötüm değerleri bulunur ve bu değerler grafik 1’deki gibi 

gösterilir. 

 

 

Grafik 1: Baş ve rab sözcüklerindeki b sesine ait ötüm örüntüleri 
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2.4.2.2.5.3. Ötümün Düzeyi 

 

Ötümlü ünsüzlerin ötüm örüntüsünü ve düzeyini seslemdeki ya da 

çevresindeki ünlünün türü de etkileyebilmektedir. Örneğin art damaksıl ötümlü 

ünsüz |g|nin ötüm düzeyi, bu sesin boğumlandığı noktada dilin damağa yaptığı 

baskının arttığı ark adil ünlü birlikteliklerinde artabilmektedir.  

 

 Sesin dinamik bir yapıya sahip olduğu, ötüm nicemlemesinde de kendini 

göstermektedir. Aynı sesleticinin ardışık seslettiği, aynı sözcüğe ait ötüm değerleri 

farklı çıkabilmektedir. Bu nedenle ötümün düzeyinden çok onun örüntüsü üzerinde 

yoğunlaşmak daha doğru olacaktır. Ancak ayrıntılarına bulgular bölümünde 

değinilecek olan ötüm düzeyi ile ilgili basit genellemeler de yapılabilir. Örneğin 

çevresindeki seslerin ötümlü olması durumunda çözümlemesi yapılan ötümlü 

ünsüzün ötüm düzeyi yüksek çıkabilir. 

 

Ötüm düzeyi diğer değiştirgenler kadar nesnel özellik taşımaz. Yapılan algı 

ve üretim deneyleri sonucunda ulaşılan bir kavramdır. Ancak akustik olarak 

tamamen ölçülemez bir kavram değildir. Örneğin gereken sıklıkta ve genlikte 

formant bant genişliğinin düşük (dar) olması algılamayı kolaylaştırmaktadır. Opera 

sanatçılarının ve sesleri eğitimli kişilerin durumu böyledir. Kişinin sıklıksal ses 

aralığını, genlik larak hangi etkinlikte kullandığı da o sesin kalitesini belirler. Bu 

ölçümlerin tümü sadece ötümlüler üzerinden gerçekleşir. Başka bir deyişle bu kalite 

ötüm düzeyini gösterir. 
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de Jong ve Ark. 2002 ötüm düzeyini, ünsüzün seslemde aldığın konumlara 

göre sınıflamışlar, seslemler için güçlü ve zayıf olmak üzere ötüm düzeyi değişkeleri  

belirlemişlerdir. Bu seslemler algılanışlarında ve üretimlerinde de bir sıra içerisinde 

yer alırlar. Şekil 6’da deneklerin |pi| ve |bi| kendi seslettikleri ses kayıtlarında, |p| ve 

|b| seslerini tanıma yetkinlikleri (performance) görülmektedir.  

 

Şekil 6: Deneklerin tanıma yetkinlikleri (de Jong ve Ark. 2002) 

 

 

2.4.2.2.5.4. Ötümsüzleşme 

 

Ünsüzlerin belirli konumlarda daha ötümlü olabileceği ve belirli konumlarda 

da daha ötümsüz olabileceği ile ilgili öngörüler olabilmektedir. Örneğin sayıları az 

da olsa sözcük sonundaki ötümlü ünsüzün giderek ötümsüzleştiği ve hatta |z| gibi 

bazılarının ötüm düzeyi nedeniyle sesel değişkelerinin (allophones) oluştuğu 
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bilinmektedir. Bu çalışma hangi ötümlü ünsüzün hangi konumda ne düzeyde 

çıkarıldığı, ünsüz boyunca hangi örüntü (inen, çıkan) izlediği ile ilgili de sonuçlar 

ortaya koyacaktır. 

 

Herhangi iki ünlünün arasındaki bir patlamalı ses ötümlü okunacaktır 

(Chomsky, N. ve Halle, M. 1968). Inkelas ve Ark. 2004 de aynı durumu Türkçe için 

gözlemiş, ancak tek seslemli sözcüklerin büyük çoğunluğunun bu kuralın istisnaları 

olduğunu belirtmişlerdir.  

 

Breton dilinin Île de Groix lehçesinde, ötümsüz ünsüzle biten bir sözcüğü 

ötümlü ünsüz ya da ünlü ile başlayan bir sözcük izlerse, ötümlüleşir. 

 

2.4.2.3. Ötüm ve Söyleyiş  

 

Ses tellerinde oluşan titreşim ham ses olarak değerlendirilir. Bu titreşim ses 

yolu boyunca sahip olduğumuz boğumlanma noktalarında biçimlendirilerek ses 

dizgesi içerisindeki yerini alır. Ötümü etkileyen söyleyiş özellikleri olarak dudak ve 

çenenin kapanması ile çene açısındaki değişim söylenebilir. Bunlardan da önemlisi 

Türkçe beklenen ünlü için ünsüzlerin söyleyiş özelliklerini ayarlamaktadır (Boyce 

1988). Örneğin koyun sözcüğünde daha |o| ünlüsüne geçilmeden |k| sesinde dudaklar 

yuvarlak biçimdedir. Bu durum da söyleyişsel açıdan bir uzak gönderim etkisidir. 
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 Summer 1987’ye göre çene hareketleri sonucu, son ses ötümü |ZÜZ| 

sesleminde daha fazladır. Ayrıca |od| ile |ot| sözcüklerinin sesletilmesi sırasında; 

deneklerin |d| sesinde, |t|ye göre daha yüksek çene açısı gözlenmiştir. 

 

 

2.4.3. Sesbilim İçerisinde Ötüm 

 

Sesbilgisi, sesbilimsel olguların oluşumuna ilişkin açıklamalar getirmeyi 

öngörür. Ancak getirdiği açıklamalar her zaman yeterli ve kapsayıcı olamaz. Dilin 

ürettiği istisnalar ya da sesbilimsel değişimler, her zaman fiziksel bir aracı açıklayıcı 

olarak kabul etmez ya da değişimleri açıklayabilecek ölçümler ve değiştirgenler her 

zaman sesbilgisinde bulunamayabilir.  

 

Bu gibi durumlarda sesbilimsel değişkenler göz önüne alınır. Örneğin 

İngilizcede bazı |ZÜZ| örüntülerinde, ünlünün uzun sesletilmesini gerektiren 

herhangi sesbilgisel iz yokken uzun sesletilir. Bu gibi olgular, geçmişteki sesbilimsel 

gelişimi içerisinde bu biçimde biçimlenmişlerdir. Bu olgular o sözcüğün o özelliğini 

sadece sesbilim içerisinde değerlendirmemizi sağlar. 
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2.4.3.1. Ünsüz Uyumu 

 

Üretimsel sesbilim kuramında belirtildiği gibi, İngilizce’nin ses örüntüsü 

çalışmalarında iki ünlü arasındaki ötümlü ünsüz ötümlüleşir (Chomsky ve Halle, 

1964). Benzer biçimde iki ötümlü ünsüz arasında kalan ötümsüz ünsüz de 

ötümlüleşebilmekte ya da belirli bölgelerinde ötüm gösterebilmektedir. 

 

Ses dizgesi birçok ön gönderim içerir. Bunlardan birisi; Türkçede, ötümsüz 

ünsüz ile biten sözcüğe ünlü ile başlayan bir ek getirildiğinde, ötümsüz ünsüz 

ötümlüleşir, ünsüz ile başlayan bir ek geldiğinde, ünsüz ötümlü de olsa ötümsüzleşir. 

Ünsüz uyumu, ötümlülük-ötümsüzlük benzeşmesidir. 

 

 Birçok kaynakta ötümsüz ünsüzün sonuna getirilen ünlülerin, ünsüzü 

ötümlüleştirmesi ünsüz uyumu içerisinde değerlendirilmektedir. Aslında daha 

özelleşmiş bir kavram olarak bu duruma ötüm uyumu demek daha doğru olacaktır. 

 

Ötüm, ötümlü-ötümlü ve ötümsüz-ötümsüz yakınlaşması ya da uyumu 

(vocing harmony |savaşta|), gibi bilinen ünsüz uyumları ya da dışındaki sesbilgisel 

etkileşimler (seslemler arası ötüm uyumu or |tasa- baza|) açısından önem 

taşımaktadır.  
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2.4.3.2. Ünlülere Etkileri 

 

Ötümün ünlülere sesbilimsel etkileri denince, üstte de değinilen ötüm uyumu 

akla gelecektir. Ancak bu etkiler şimdiye kadar Türkçede, genellikle sözcük sonunda 

gözlenmiştir. Sözcüğün sonuna gelen ünlü, ötümsüz ünsüzleri ötümlüleştirmektedir.  

 

Ünsüzlerin çıkarılış yerleri birçok ünlünün sesletilmesini etkiler ya da 

ünsüzler, çevrelerindeki ünlülere göre çıkarılış yeri seçerler. Boyce, 1988’e göre ünlü 

beklentisi, ünsüzün çıkarılış yerini çok etkilemese de çıkarılış biçimini 

etkilemektedir. |bol| sözcüğünde |o| sesi, |l|nin daha geriden çıkarılmasını sağlar, 

ancak dış kaynaklı |gol| ve |rol| sözcüğünde |l| sesi önden çıkarılmaktadır. 

 

Levi 2001, Türkçedeki ünlü uyumu üzerine yaptığı çalışmada; uyumun 

açıklanması için önerilen iki yaklaşım, seslem başı yaklaşımı ile geometrik özellikler 

yaklaşımını değerlendirmiş, Türkçedeki iki ötümlü |y| ve |l|nin ünlü uyumuna 

etkilerini gözlemiştir. 

 

İtalyanca üzerine yapılan başka bir çalışmada ünsüz ötümlülüğünün, ünlü 

yüksekliği ile ünsüzün çıkarılış yeri ile yakından ilişkili olduğu ortaya konmuştur 

(Esposito, 2002). 
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2.4.3.3. Ünsüzlere Diğer Etkileri 

 

Ötümün diğer ünsüzlerin akustik özelliklerinin değişmesindeki etkileri de 

bulunmaktadır. Mielke 2002’nin, Türkçede |h|nin sesletilmemesi ile ilgili yaptığı 

çalışma gözden geçirildiğinde, |h|nin doğal olarak ötümlü çevresinde daha kolay 

yitirildiği gözlenmiştir.  

 

 

2.4.3.3. Bürün 

 

Ezgi, ton, vurgu, süre, genlik gibi iletişim-etkileşimde kimi zaman anlam ve 

kimi zaman da duygu ayırt edici düzeneklerinin büyük bir bölümünü içine alan üst 

kavrama bürün denir. Ayrıca bu düzenekleri fizik dünyada ölçülebilir kılan, perde 

periyodu, enerji, formantlar gibi değiştirgenler de bürün içerisinde yer almaktadır. 

 

Bürün öğelerinin özellikle ötümlü ünsüzlerin akustik özelliklerine etkide 

bulunduğu bilinmektedir. Bu akustik özelliklerden, özellikle daha ölçülebilir 

değiştirgenler olan perde periyodu, tümce vurgusu, vurgunun ötümlü ünsüzlerin 

sesletimi üzerine etkilerini araştıran çalışmalar bulunmaktadır.  
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En az iki seslemli sözcükte, seslemlerden birinin diğerine göre öncelikle 

sıklık açısından daha baskılı sesletilmesine vurgu denir. Dünya dillerindeki birincil 

vurgular genellikle Fo (temel sıklık) değerlerindeki düşme ile betimlenir. Vurgulu 

seslemdeki ünlü ya da ünsüz, tüm ötümlülerin Fo değerleri düşmektedir.  

 

Seslemin vurgu alıp-almaması ötüm değerlerinin ölçülmesinde perde 

periyodundan sonra göz önüne alınması gereken diğer bir durumdur. Bu nedenle 

örneklem içerisinde karşılaştırılacak seslemler arasında tekdüzeliğin (homogeneity) 

sağlanabilmesi için vurgulu-vurgulu ya da vurgusuz-vugusuz karşılaştırılması 

yapılmalıdır. 

 

Ötümü sözcük vurgusuna göre daha üst düzeyde etkileyen birimler de vardır. 

Bunlar tümce vurgusu ve odak olarak sayılabilir. Tümce içerisinde odaklanan ya da 

odaklanmayan tüm birimler içerisinde yer alan ötümlü ünsüzler perde periyodu 

değerlerinden büyükbürünsel (macroprsodic) düzeyde etkilenirler. Üstte de 

belirtildiği gibi karşılaştırılacak birimler eş öğeler arasında değerlendirilmelidir. 

 

Bir tümce boyunca, ezgide farklı düzeylerde görünen her birimin, birbirleri 

ile karşılaştırıldığında tek başına sahip olduğu baskınlığa  ya da çekinikliğe tümce 

vurgusu denmektedir. Bu birimlerden en baskın olanına ise odak ya da birincil odak 

adı verilmektedir. 
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Cole ve Ark. 2003, tümce vurgusunun, ötümü gösteren akustik özellikleri 

etkilediğini ve vurgunun ötümü ve söyleyiş bölgesini oldukça güçlendiren 

(strengthening) önemli etkilerinin olduğunu belirtmiştir. 

 

Bazı ünsüzler ya da bazı konumlar beklenen örüntü ve düzeyi 

göstermeyebilir. Bu durumda sesbilgisel değişkenler dışında sesbilimsel değişkenler 

de dikkate alınacaktır. Kimi zaman beklenen özellik göstermeyenler sesbilimsel 

kurallara göre açıklanabilir özellik gösterecektir. Örneğin ezgi zirvesi, çözümlenen 

ünsüz üzerinde oluşmuşsa, giderek azalan bir örüntüye sahip olması gereken ünsüz 

giderek yükselen bir örüntü sergileyebilir. 
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3. UYGULAMA 

 

 

3.1. Verilerin Toplanması  

 

 

3.1.1. Bütünce Oluşturulması 

 

Ötümlü ünsüzlerin sesbilgisel özelliklerini incelemek için, onları yalın 

durumda incelemek yerine onları belirli çevrelerde incelemek yeğlenmiştir. Çünkü 

böylece ses çevresine daha bağımlı açıklamalar üretilebilmektedir. Ünsüzler 

öncelikle seslemlere yerleştirilmiş, ancak sadece seslem düzeyinde yapılabilecek 

konum ve çevre değişikliklerinin sınırlı kalacağı anlaşıldığından, ses çevreleri 

sesleme komşu sesler ve seslemin sözcük içerisindeki konumuna göre 

çeşitlendirilmiştir. 

 

 

3.1.1.1. Etiketleme Ölçütleri 

 

Bu çalışmada, ünsüz ötümlülüğünün; bölütsel (parçasal), ve konumsal 

etkilerini sesbilgisi çerçevesinde tanımlamak ve nicemlemek amaçlanmıştır.. 

 

 
 

97



İncelenecek birimin vurgu alıp almayacağı gibi bürünsel, sözcedeki konumu, 

ad, sıfat gibi görevler yüklenip yüklenmediği gibi dizisel ve anlamsal tüm 

değişkenler tanım içerisine yerleştirilebilir ve nicemlemeye sonrasında girişilebilir. 

 

Ancak ötümlü ünsüzleri, tüm sesbilimsel, sözdizimsel ve anlamsal 

bağlamlarda çözümlemek oldukça uzun ve ulamlaması neredeyse olanaksız bir 

çabayı gerektirmektedir. Ayrıca bu çalışmanın sadece sesbilgisel çözümlemelerle 

sınırlandırılmış olması, sesbilimsel bağlamları dışarıda bırakma gereksinimini 

doğurmuştur. 

 

Sadece nicemleyerek ulaşılan sonuçların, sesbilgisinin ilgili bağlam ya da 

bağlamlarına olan bağıntılarını yeterince açıklayamayacağı düşünüldüğünde, dil 

dizgesinin birimleri açısından belirli koşullar oluşturarak ve tanımlayarak başlanacak 

bir çalışmanın daha yön gösterici ve yararlı olacağı gerçektir.  

  

Öne çıkarılacak bağlamlar ya da elektronik bakış açısından deyişiyle 

etiketleme ölçütlerinin neler olabileceği bu konuda yapılmış çalışmalardan elde 

edilen ölçütler arasından seçilerek belirlenmiştir. Ünsüzlerin sesbilgisel özellikleri ile 

bölütsel ve konumsal özellikleri, ötüm örüntülerini ve düzeylerini 

değiştirebilmektedir.  

 

Her sesin kendi çevresinde başka bir tanımı var. Yani bir sesi tek başına 

etiketlemek akılcı değildir. Bu nedenle çalışmaya uygun koşullar (tanıma ölçütleri) 
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belirlenmeli ve her sesin hangi ses çevresi içerisinde yer aldığı ayrı ayrı 

belirtilmelidir. Alanyazın taramasında rastlanılan bağlamlardan bazıları bu 

çalışmanın etiketleme ölçütleri içerisinde değerlendirilebilir (Möbius, 2004). 

 

1- Sesbilgisel kimlik (+Ön damaksıl +patlamalı) (aynı ses farklı 

bağlamlarda farklı fonetik kimlikte olabilir) 

2- Seslemdeki konumu (ÜZ, ZÜ, ZÜZ, ÜZZ, ZÜZZ), (Onset ya da 

rhyme (nucleus, coda)) 

3- Sağındaki ve solundaki seslerin sesbilgisel kimlikleri 

4- İncelenen seslemin üzerinde vurgu olup olmadığı 

5- Seslemde perde periyodu değişikliği ile anlam değişimi olup 

olmadığı, varsa tipi (Pitch Accent) 

6- Olağan tümce vurguları dışında, belirli bürünsel yapılar arasında 

diğer birimlere göre en düşük ya da en yüksek ayrı bir tonlamanın 

incelenen ünsüz üzerinde olup olmadığı (boundary tone)  

7- Seslemin sözcükteki konumu (ön, iç, son) 

8- Seslemin olduğu sözcüğün işlev sözcüğü ya da dolgu (content) 

sözcüğü olup olmaması 
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 Verilen bu ölçütlerden yalnızca 1,2,3 ve 7’dekiler sesbilgisel çözümleme için 

uygunken, diğerleri anlambilimsel ve sesbilimsel çözümlemeler için uygun 

gözükmektedir. 

 

Bu ölçütler kullanılarak, olası etkilerin aynı kaldığı koşullar oluşturulmuş olur 

ve bu birbirinden ayrı doğrultularda birkaç değerlendirme yapılmasını sağlar. 

Örneğin;  

 

1- Bir ötümlü ünsüzün ayrı ses çevresindeki ötüm örüntüsü ve düzeyi 

çözümlemeleri karşılaştırılabilir 

2- Ötümlü ünsüzlerin aynı ses çevresindeki ötüm örüntüsü ve düzeyi 

çözümlemeleri karşılaştırılabilir. 

 

Ötümlü ünsüzlerin üretimi oldukça değişken bir süreci kapsar. Süreç iki 

yönlü değerlendirilecek olursa bazı etkenler ünsüz ötümlülüğünü etkilerken bazıları 

da ötümlü ünsüzlerin sesbilgisel oluşumundan etkilenirler.  

 

Örneğin öncül ünlülerin niteliği, sonraki ötümlü ünsüzlerin ötüm 

performansını etkilerken, ötümlü ünsüzler ardıllarının süresini etkilemektedirler. 
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Diğer değiştirgenlerden önce ötümün kendisini, kendi cinsinden ölçmek daha 

akılcı olacaktır. Çünkü her değiştirgen, tüm seslerin ayrı sesbilgisel özellikleri 

olduğunu göstermede yeterli olmayabilir. Bu nedenle ölçmede kullanılacak en büyük 

ortak payda ötümün kendisidir. Bu yolla ötümün varlığı, gerçekleşmesi ve ötümün 

düzeyi ortaya konabilir. 

 

Bu çözümlemeyi gerçekleştirebilmek için çizelge 10’da gösterilen Türkçedeki 

tüm ötümlü ünsüzlerin bulunduğu yerler belirlenmeli ve tüm biçimsesbirimsel 

çeşitlenmelerin ve birlikteliklerin yer alacağı bir bütünce oluşturulmalıdır.  

 

 

3.1.1.2. Sözcüklerin Seçimi 

 

 Aynı ses çevresini karşılayan sözcüklerden bilindik (kullanılma sıklığı) 

olanlarının seçilmesine özen gösterilmiştir. Ancak seçilen sözcüklerde, ünsüzlerin 

sürekli aynı ünlülerle birleşmesinin önüne geçilmesi için ünsüzün diğer ünlülerle 

birleştiği sözcükler de yine bilindiklik esas alınarak seçilmiştir. 

  

Dört ölçütün hangi yöntemlerle bütüncenin oluşturulmasına katılacağını 

anlamak için bu dört özellik sırasıyla incelenmeli; ne tür ve ne derinlikte bir alt 

ulamlamanın yapılacağı çalışmanın sınırlılıklarının belirlenmesi için ortaya 

konmalıdır. 
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A- Sesbilgisel kimlik (+Ünsüz, +Ötümlü, +tınlaycı(sonorant), +Sürtünücü, +Sızıcı, 

+Post Alveolar) 

j / � / 

 

B- Seslemdeki konumu (ÜZ, , ZÜZ, ÜZZ, ZÜZZ), (Onset ya da rhyme (nucleus, 

coda)) 

/ ZÜ /   jaguar  / ��’�u��/  onset 

 

/ ÜZ /   ejder  / e�’d��/  rhyme-coda 

 

/ ZÜZ /  ajan  / �’��n/  onset 

/ ZÜZ /  hijyen  / h��’��n/  rhyme-coda 

 

/ ÜZZ /  Ø   

/ ÜZZ /  Ø   

 

/ ZÜZZ /  jant  / ‘��nt /  onset 

/ ZÜZZ /  Ø   

/ ZÜZZ /  marj  / ‘m���/  rhyme-coda 
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C- Sağındaki ve solundaki seslerin sesbilgisel kimlikleri 

Burada iki ayrım ortaya çıkmaktadır. B’de verilen sözcüklerin sesbilgisel kimlikleri 

yalnızca betimlenecekler midir yoksa her seslem türünün sağında ve solundaki 

seslerin, ünlü-ünsüz, ötümlü-ötümsüz, durdurucu-tınlayıcı gibi tüm sessel kimliklere 

göre çeşitlenmelere de yer verilecek midir? 

 

 Eğer verilen örnekleri, A’da gösterildiği gibi betimlemek yerine tüm 

çeşitlenmelere yer verilirse çok sayıda değişkenin de değerlendirildiği karmaşık bir 

çözümleme dizgesi oluşacaktır.  

 

 Sadece betimlemek yeterli olacaksa B’deki sözcükler nelere göre 

seçilecektir? 

Örneğin: 

/ ZÜ /   jaguar / ��’�u��/  onset 

Ses çevresi ünlü-ünsüz olarak ayrılması yeterliyse; 

/ja/ seslemi için 

Ü/ �� / 

- Öndil-arkadil, düz-yuvarlak, dar-geniş 

Z/ �� / 

- Tınlayıcı-durdurucu, sürtünücü-patlayıcı ve diğerleri 
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/ �� /Ü 

- Öndil-arkadil, düz-yuvarlak, dar-geniş 

/ �� /Z 

- Tınlayıcı-durdurucu, sürtünücü-patlayıcı ve diğerleri 

Ses çevresi ünlü-ünsüz olarak ayrılması yeterli değilse ve her ünlü ve ünsüz ayrı ayrı 

eklenerek yeni sözcükler bulunacaksa 

/ �� / seslemi için 

a/ �� / 

e/ �� /  

ı/ �� / 

i/ �� / 

o/ �� / 

ö/ �� 

u/ �� / 

u/ �� / 

 

D- Seslemin sözcükteki konumu (ön, iç, son) 

C’de belirtilen durumun hemen hemen benzeri bu madde için de geçerlidir. Hatta 

C’de oluşacak genişleme esas alınarak yapılacak konumsal çeşitlenme çok sayıda 

örnek üzerinde çalışılmasına neden olacaktır. 
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Sadece bu dört ölçüt birbirine bağlı olarak değerlendirilirse sonsuz bir olasılık 

dizisi ortaya çıkmaktadır. Bu ölçütlerden A ve B ölçüt olarak değerlendirilmeli C ve 

D, A ve B’dekileri betimlemekte kullanılmalıdır. 

 

 Üstte belirtilen ölçütler, sesbilgisel kimlik, seslemdeki konum, çevresel 

seslerin sesbilgisel kimlikleri, seslemin sözcükteki konumu ölçütleri bir aşağıdaki gibi 

bir çizelge içerisine yerleştirilmiştir.  

 

 

3.1.1.3. Sözcüklerin Sözce İçerisine Yerleştirilmesi 

 

 Her hücre içerisinde belirlenen sözcükler, uygun sözcük içerisine 

yerleştirilecektir. Motor etkiyi arttırmak için sözcükler, sözcelerin iç ya da sona 

yakın bölümlerinde yer alması sağlanacaktır. 
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3.1.1.4. Sözcelerin Kaydedilmesi 

 

 Sözcelerin, ölçünlü Türkçe konuşucusu iki kadın ve iki erkeğe seslettirilmesi 

planlanmaktadır. Sözceler WAV formatında en az 16 bit çözünürlükte ve 44100 Hz 

örnekleme sıklığında ya da daha üst bir kalitede kaydedilmesi düşünülmektedir. 

 

 

3.2. Veri Toplanmasında Kullanılan Gereçler 

 

 Tüm kayıtlar, Emniyet Genel Müdürlüğü, Ankara Kriminal Polis Laboratuarı 

Müdürlüğünün Ses ve Konuşma İncelemeleri Laboratuarının, akustik olarak 

yalıtılmış odasında gerçekleştirilmiştir. 

 

 Kayıtlar KAY Elemetrics’in CSL Ana Programı kullanılarak kaydedilmiştir. 

Kaydetme işlemi programın kurulu olduğu bilgisayar ve ona bütünleşik olan 

mikrofon yardımıyla gerçekleştirilmiştir. Kayıtlar 44100 örnekleme sıklığı, 16 bit 

çözünürlük, Windows PCM WAV formatında kaydedilmiştir. Bu programa ait bir 

görüntü şekil 7’de gösterilmiştir. 
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Şekil 7: KAY Elemetrics CSL Ana Program’a ait bir görüntü 

 

 Çözümleme işlemleri PRAAT programı yoluyla gerçekleştirilmiştir. Şekil 

8’de bu programa ait bir görüntü yer almaktadır. Praat ötümü aşağıda anlatılan 

biçimde çözümlemektedir. Praat perde periyodu çözümlemesi için bir otokorelasyon 

yöntemi kullanır ve genliği de asıl genlik değeri üzerinden nicemler. Praat, ayrıca 

otokorelasyon fonksiyonunun kendisini çözümlemesi yapılan pencerenin 

fonksiyonuna bölerek doğrular. Son olarak, otokorelasyon zirvelerinin yüksekliği ile 

ilgili doğru bir tahminde bulunmak için sinc interpolasyonunu kullanır. Bu üç fark, 

1/F0 noktasındaki otokorelasyon zirvesini doğrudan etkiler. Bu yükseklik, eğer 
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Praat’ın belirlediği ötüm eşiği olan 0.45’den yüksekse genellikle ötüm değeri olarak 

değerlendirilir:  

 

 

 

 

 

Şekil 8: PRAAT programına ait bir görüntü 
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 Elde edilen ötüm değerleri, Microsoft Office Excell programına aktarılmış ve 

sesleticilerin ortalamaları bu program yardımıyla alınmıştır. Ayrıca grafikler de bu 

program kullanılarak elde edilmiştir. Şekil 9’da bu programın değerlerinin giriş 

biçimi gösterilmektedir. 

 

Şekil 9: Excell programına ait bir görüntü 

 

 

3.3. Verilerin Çözümlemesi 

 

343 adet sözce 20’si kadın, 20’si erkek, toplam 40 sesleticiye seslettirilmiş ve 

kaydedilmiştir. Çözümlemesi yapılacak ünsüzün yanlış sesletilme olasılığından 

dolayı her sözce ardışık olarak iki kez seslettirilmiştir. Böylece ikinci sesletim 

sonucu elde edilmiş kayıt yedek olarak kullanılmıştır. 
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Her sözce belirli bir ünsüzün çözümlemesi için tasarlanmıştır. Örneğin;  

 

“Programımız bugünlük sona erdi.” 

 

sözcesinde bugünlük sözcüğündeki |g| sesinin çözümlemesi yapılmaktadır. |g| 

sesinin ZÜZ sesleminin başında olduğu, seslemin iç seslem konumunda olduğu ve 

seslemin öncesinde ünlü sonrasında ise ünsüz olduğu sözce, diğer 13720 sözce gibi 

elle bölütlenmiştir. Bölütleme işleminin doğruluğunun sağlaması iki yolla 

yapılmıştır: 

a) Bölütlemenin başladığı noktadan geriye ve bittiği noktadan ileriye doğru 

dinlenerek yapılmıştır. 

b) Formant değerleri ve görünümünde oluşan değişimin sınır kabul edildiği 

geçişler dikkate alınmıştır. 

 

Bölütleme işleminde dikkat edilen diğer bir konu da tüm sesleticilerin o 

sözcesinin bölütlemesinin arka arkaya yapılmasıdır. Bu yolla aynı sözcenin ayrı ayrı 

noktalardan bölütlemesinin önüne geçilmiştir. 

 

Sözce içerisindeki ötümsüz ünsüzün süresi bölütlendikten sonra süre 

ölçülmüş ve bu süre ona bölünerek on ayrı noktadaki ötüm ayrı ayrı nicemlenmiştir. 

Her noktadaki değerin kırk sesleticiye göre ortalaması alınmıştır. On ayrı noktadaki 
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ortalama ötüm değeri o ünsüzün ötüm örüntüsü ve ötüm düzeyini oluşturmuştur. Eğri 

oluşturma işleminin on noktadan nicemlemeyle yapılmasına, Mobieus 2004 gibi 

çalışmalarda rastlanmıştır. 

 

Böyle bir çözümleme ile  

- | x | sesinin farklı ses çevrelerindeki ötüm örüntüsü ve düzeyi karşılaştırmalı 

olarak ortaya konabilir. 

- Aynı bağlamdaki tüm ünsüzlerin ötüm örüntüsü ve düzeyi karşılaştırmalı 

olarak ortaya konabilir. 

- Öncüller ve ardılların ötüm etkileri ayrı ayrı karşılaştırmalı olarak ortaya 

konabilir. 
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4. BULGULAR 

 

Seslerin özellikle bürünsel-sayısal modellemesinde en çok kullanılan 

parametre sıklık değerleridir. Birim zamanda elde edilen sıklık değerleri bir araya 

geldiğinde ezgi modellenebilir, vurgulu seslem net bir biçimde ayrılabilir. Ötüm 

nicemlemesi ise enerji ve sıklıkla harmanlanmış sayısal değerler vermektedir. Ötüme 

ait birim zamansal bir değerlendirme de seslerin ve sözcelerin modellenmesinde yeni 

bir yöntem ortaya koyabilir. 

 

Elde edilen değerler ve örüntüye ait grafikler, etiketleme ölçütlerine diğer bir 

deyişle ses çevrelerine göre ayrılarak burada sıralanacaktır. Sesbilgisel kurallar 

içerisinde beklenen biçimde örüntüsü oluşmamış grafikler için özellikle sesbilimsel 

ve anlambilimsel değiştirgenler dikkate alınarak açıklanacaktır.  

 

Bulgulara ait grafikler, temel ses çevresinin altında seslem türüne göre 

ayrılacak ve her seslem türünün altında on iki sesi aynı grafikte göstermemek 

amacıyla, tınlayıcılar ( l, m, n, r, y) ve engelleyiciler (b, c, d, g, j, v, z) ana sesbilgisel 

grubunda gösterilecektir. Çıkış biçimlerine göre yapılacak ayrımlar, yine üstte 

belirtilen ana sesbilgisel grup içerisinde kalacağından gereksiz bir ayrıntılama 

durumuna düşecektir. Çıkış yerlerine göre yapılacak ayrımlar ise kimi zaman tek bir 

sesi, tek bir grafikte göstereceğinden bu bölümdeki grafik yoğunluğunu arttıracaktır.  
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4.1. Cinsiyet Ayrımı 

 

 Çözümlemeler sırasında görülmüştür ki hiçbir ses için cinsiyete bağlı anlamlı 

bir değişikliğe rastlanmamıştır. Grafik 2’de cinsiyete dayalı değişikliğin örüntüsel 

olarak yok sayılabilir (tolerable) düzeyde olduğu gözükmektedir. 

 

 

Grafik 2: Kadın (kırmızı) ve erkeklere (mavi) ait ötüm örüntüsü arasında fark 
Emekliler bu ay farkları alacak. 

 

 

4.2. Tek Seslemli Sözcüklerde Çözümleme 

 

 Bütüncenin oluşturulma aşamasında, seslemleri sözcükler içerisindeki çevresi 

ile çözümlemek gerektiği ve böylece ses çevresine bağlı bir çözümlemeye ulaşılacağı 

belirlenmiştir. Ancak görülmüştür ki bazı sözcükler tek seslemli ve bu sözcükler 

özellikle anlam ayırt edici noktalarda farklı ötüm özellikleri sergileyebilmektedir. 
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 |sac| ve |saç| ayrımında olduğu gibi |c| ötümlüsü, sözcük sonu da olsa |ç|ye 

dönüşmemek için olabildiğince ötümlü sesletilmekte ya da ötümlünün başta olduğu 

|baş| ve |başlangıç| ayrımında olduğu gibi |b|nin patlaması, tek seslemli sözcüklerde 

daha güçlü olabilmekte ve bu güç ötüme de yansıyabilmektedir. Çünkü sesletim için 

kullanılan enerji sözcüğün kalanı için ekonomik olarak ayarlanmamaktadır. 

 

 

4.2.1. |ZÜ| Sesleminde Çözümlemeler 

 

 Tek seslemli sözcüklerde, |ZÜ| sesleminde tınlayıcıların ötüm örüntüleri 

grafik 3’te görülmektedir. 

 

Grafik 3: Tek seslemli sözcüklerde, |ZÜ| sesleminde tınlayıcıların ötüm örüntüsü 

Su anlamına gelen ma bulmacaların vazgeçilmez sözcüğüdür. 
ÖSS sonuçları ne zaman açıklanacak. 

Heliopolisin Güneş tanrısı Ra genelleşen ilk tanrı oldu. 
“Yemek ye” diye ısrar etti. 
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 Tek seslemli sözcüklerde, |ZÜ| sesleminde engelleyicilerin ötüm örüntüleri 

grafik 4’te görülmektedir. 

 

 

Grafik 4: Tek seslemli sözcüklerde, |ZÜ| sesleminde engelleyicilerin ötüm örüntüsü 

Emekliler bu ay farkları alacak. 
Klasik ve kült filmlerle ilgili kısa bir bilgi verdi. 

 

 Grafik 3 ve grafik 4 incelendiğinde |b| dışındaki seslerin, ya yüksek ötüm 

düzeyine sahip oldukları ve düz bir örüntü izledikleri ya da küçük bir eğimle 

yükselen bir örüntüye sahip oldukları görülmektedir. |b| sesi aşağıda |baş| sözcüğünde 

de olduğu gibi tek seslemli sözcüklerde ve seslem başı konumunda, kapanma 

(closure) anını net bir biçimde ötüm örüntüsünde de gösterdikleri görülmektedir. 

 

 

4.2.2. |ÜZ| Sesleminde Çözümlemeler 

 Tek seslemli sözcüklerde, |ÜZ| sesleminde tınlayıcıların ötüm örüntüleri 

grafik 5’te görülmektedir. 
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Grafik 5: Tek seslemli sözcüklerde, |ÜZ| sesleminde tınlayıcıların ötüm örüntüsü 

Meseleyi el ele verip çözdüler. 
Koyduğu im konuşmacıları birbirinden ayırdı. 

Paket un satışları arttı. 
Yağ birikintisinden ibaret bir ur hayatı tehdit edecek bir şey değildir. 

Her seçimde oy kullandı. 
 

 Tek seslemli sözcüklerde, |ÜZ| sesleminde engelleyicilerin ötüm örüntüleri 

grafik6’da görülmektedir. 

 

 

Grafik 6: Tek seslemli sözcüklerde, |ÜZ| sesleminde engelleyicilerin ötüm örüntüsü 
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Sudur ab, dest el. 
Verdikleri ad anne babaları mutlu etmedi. 
Hafta sonu düzenlediği av tepki topladı. 

Yıllar sonra öz eleştiri yaptı. 
 

Grafik 5 incelendiğinde tınlayıcılarda |l| sesi dışında diğer seslerin bilinen 

sözcük sonu ötümsüzleşmesi sergiledikleri görülmektedir. |l|nin farklı davranmasının 

nedeni, içerisinde bulunduğu |el| sözcüğünü |ele| sözcüğünün izlemesidir. Bu gibi 

güçlü ulamalar, aşağıda |ard arda| birlikteliğinde olduğu gibi sözcük sonu 

ötümsüzleşmesini gerçekleştirmeyebilmektedirler. 

 

Grafik 6 incelendiğinde tüm seslerin sona doğru ötümlerinin düştüğü, ancak 

|d| ve |z| seslerinin bu düşmenin öncesinde de düşüp yükseldikleri görülmektedir. 

 

 

4.2.3. |ZÜZ| Sesleminde Çözümlemeler 

 

 Tek seslemli sözcüklerde, |ZÜZ| sesleminde tınlayıcıların ötüm örüntüleri 

grafik 7’de görülmektedir. 
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Grafik 7: Tek seslemli sözcüklerde, |ZÜZ| seslemin tınlayıcıların ötüm örüntüsü 

Tohum üzerindeki lif ve hav adedi kalıtsal bir özelliktir. 
Adını mıh gibi aklımda tutuyorum. 

Bitkilerin nem istekleri türlerine göre değişmektedir. 
Kartal metrosunda ray döşeme Mayısta başlıyor. 

Sonunda yün kırpma mevsimi geldi. 
 

 Tek seslemli sözcüklerde, |ZÜZ| sesleminde engelleyicilerin ötüm örüntüleri 

grafik 8’de görülmektedir. 

 

 

Grafik 8: Tek seslemli sözcüklerde, |ZÜZ| sesleminde engelleyicilerin ötüm örüntüsü 

Bu yılın kadrosu çok baş ağrıttı. 
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Vergilerin azalması ikinci el cep telefonu satışlarını düşürdü. 
Bir düş görürsün, kocaman açılmış gözlerinle. 

Su kıyısında bir gül görüyorum. 
Bu oyunculukla ona jön dememiz imkânsız. 

Bu madde Van il sınırları içindeki tüm bölgeyi kapsamaktadır. 
Gece yarısı çalan zil herkesi uyandırdı. 

 

Grafik 8 incelendiğinde |d| ve |v| seslerinin diğer seslere aykırı biçimde dış 

bükey eğri çizdikleri görülmektedir. Engelleyicilerin aksine tınlayıcılar grafik 7’de 

yüksek ötüm düzeyi ve hemen hemen düz bir ötüm örüntüsü sergilemektedirler. 

 

 

4.2.4. |ZÜZ| Sesleminde Çözümlemeler 

 

 Tek seslemli sözcüklerde, |ZÜZ| sesleminde engelleyicilerin ötüm örüntüleri 

grafik 9’da görülmektedir. 

 

 

Grafik 9: Tek seslemli sözcüklerde, |ZÜZ| sesleminde tınlayıcıların ötüm örüntüsü 

Gerçek bal glikozlu baldan ağırlığıyla ayrılır. 
Odadaki nem sıcak havayla birlikte azaldı. 

Federasyon 3 yıl yarışlardan men kararı aldı. 
Tartışmaya bakanın dar değerlendirmeleri damga vurdu. 
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O günden sonra kötü bir huy edindi. 
 

 Tek seslemli sözcüklerde, |ZÜZ| sesleminde engelleyicilerin ötüm örüntüleri 

grafik 10’da görülmektedir. 

 

 

Grafik 10: Tek seslemli sözcüklerde, |ZÜZ| sesleminde engelleyicilerin ötüm örüntüsü 

Adem uyurken Rab Tanrı onun kaburga kemiklerinden birini alıp yerini etle kapadı. 
Ispanaklı sac böreği oldukça lezzetliydi. 

Örnek bir kod satırı yazılmalı. 
Dünkü ihalede lig maçlarının yayın hakları satıldı. 

En çok bej tercih ediliyor. 
Turkcell dev bir projeye imza attı. 

Karşısına çıkan boz renkli kangal, kurdu ürküttü. 
 

Grafik 9 ve grafik 10, tüm seslerin sözcük sonu ötümsüzleşmesine uygun 

biçimde ötüm örüntüsü sergiledikleri görülmektedir. 

 

 

4.2.5. |ÜZZ| Sesleminde Çözümlemeler 

 Tek seslemli sözcüklerde, |ÜZZ| sesleminde tınlayıcıların ötüm örüntüleri 

grafik 11’de görülmektedir. 
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Grafik 11: Tek seslemli sözcüklerde, |ÜZZ| sesleminde tınlayıcıların ötüm örüntüsü 

Üşenmeden alp yıldızı toplamak için bu kadar tırmandık. 
Okul bitince müdürü dövmeye and içtiler. 

Bu nicemleme sesbilgisel bir art gönderimin varlığını ortaya koyuyor. 
 

 Tek seslemli sözcüklerde, |ÜZZ| sesleminde engelleyicilerin ötüm örüntüleri 

grafik 12’de görülmektedir. 

 

 

Grafik 12: Tek seslemli sözcüklerde, |ÜZZ| sesleminde engelleyicilerin ötüm örüntüsü 
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Ayetler onun abd oluşunu övüyorsa, biz de onu iyi bir insan ve kul olarak övmeliyiz. 
 

 Grafik 11 ve grafik 12’de, seslemin ikinci ünsüzü ötümsüz olduğunda, ötümlü 

ünsüzün ötüm düzeyinin giderek düştüğü görülmektedir. İkinci ünsüz ötümlü 

olduğunda ise dış bükey bir eğri biçiminde örüntü oluşmakta ve sonraki ötümlüye 

geçişe uygun bir düzeyde ötüm yüksek kalmaktadır. 

 

 

4.2.6. |ÜZZ| Sesleminde Çözümlemeler 

 

Tek seslemli sözcüklerde, |ÜZZ| seslem örüntüsünde tınlayıcıların ötüm 

örüntüsü, bu ses çevresinde sözcük olmaması nedeniyle örüntü gösterimi 

yapılmamıştır. 

 

 Tek seslemli sözcüklerde, |ÜZZ| sesleminde engelleyicilerin ötüm örüntüleri 

grafik 13’te görülmektedir. 

 

 

Grafik 13: Tek seslemli sözcüklerde, |ÜZZ| sesleminde engelleyicilerin ötüm örüntüsü 
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Tekrarlanınca ard arda anlamını yitirdi. 
Halka arz mevzuunda radikal değişiklikler yapıldı. 

 

Grafik 13’te |z| sesinin beklenen biçimde giderek ötümsüzleştiği, |d| sesinin 

ise |arda| sözcüğüne güçlü biçimde ulanmasından dolayı, sesin son bölümlerine 

doğru yükseldiği görülmektedir. 

 

 

4.2.7. |ZÜZZ| Sesleminde Çözümlemeler 

 Tek seslemli sözcüklerde, |ZÜZZ| sesleminde tınlayıcıların ötüm örüntüleri 

grafik 14’te görülmektedir. 

 

 

Grafik 14:Tek seslemli sözcüklerde, |ZÜZZ| sesleminde tınlayıcıların ötüm örüntüsü 

İlk defa kontak lens kullanacaklar ayrı muayene olmalı. 
Annesinin gözünde mert bir hilkate sahipti. 

Ebruda kimyasal içerikli ve petrol türevli neft kullanılmaz. 
Taliban rest çekti. 

Durdukları yeri yurt edindiler. 
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 Tek seslemli sözcüklerde, |ZÜZZ| sesleminde engelleyicilerin ötüm örüntüleri 

grafik 15’te görülmektedir. 

 

 

Grafik 15:Tek seslemli sözcüklerde, |ZÜZZ| sesleminde engelleyicilerin ötüm örüntüsü 

 

Grafik 14’te tınlayıcılar sözcük başı konumların üsteki diğer örneklerde 

olduğu gibi yüksek ve hemen hemen düz bir ötüm örüntüsü sergilemektedir. Grafik 

15 incelendiğinde ise engelleyicilerin birbirinden farklı örüntüler sergiledikleri 

görülmektedir. 

 

 

4.2.8. |ZÜZZ| Sesleminde Çözümlemeler 

 

 Tek seslemli sözcüklerde, |ZÜZZ| sesleminde tınlayıcıların ötüm örüntüleri 

grafik 16’da görülmektedir. 
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Grafik 16: Tek seslemli sözcüklerde, |ZÜZZ| sesleminde tınlayıcıların ötüm örüntüsü 

Klasik ve kült filmlerle ilgili kısa bir bilgi verdi. 
Gece kamp kurdular. 

Böylece sabahları dinç kalkarsın. 
Anası dert yandı. 
Size teyp çalayım. 

 

 Tek seslemli sözcüklerde, |ZÜZZ| sesleminde engelleyicilerin ötüm örüntüleri 

grafik 17’de görülmektedir. 

 

 

Grafik 17: Tek seslemli sözcüklerde, |ZÜZZ| sesleminde engelleyicilerin ötüm örüntüsü 
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Sevdiği varlıkların olduğu bir fabl, çocuğunuzun ilgisini çekebilir. 
Cismanî vecd nefisten gelir. 

Personelin sevk işlemleri bir tıkla gerçekleştirilebiliyor. 
 

 Grafik 16 ve grafik 17 incelendiğinde |c| sesi dışında tüm seslerin izleyen 

ötümsüz ünsüzün etkisi dolayısıyla giderek ötümsüzleştikleri görülmektedir. |c| sesi 

ise sonraki |d| sesi dolayısıyla farklı bir örüntü göstermektedir. 

 

 

4.2.9. |ZÜZZ| Sesleminde Çözümlemeler 

 

 Tek seslemli sözcüklerde, |ZÜZZ| sesleminde tınlayıcıların ötüm örüntüleri 

grafik 18’de görülmektedir. 

 

 

Grafik 18: Tek seslemli sözcüklerde, |ZÜZZ| sesleminde tınlayıcıların ötüm örüntüsü 

Sevdiği varlıkların olduğu bir fabl, çocuğunuzun ilgisini çekebilir. 
Yaşadıkları film olur. 

İyi ama kışın arkanda lutr manto vardı. 
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 Tek seslemli sözcüklerde, |ZÜZZ| sesleminde engelleyicilerin ötüm örüntüleri 

grafik 19’da görülmektedir. 

 

 

Grafik 19: Tek seslemli sözcüklerde, |ZÜZZ| sesleminde engelleyicilerin ötüm örüntüsü 

İnsanı tekrar, kalb ve fikir cennetine eriştirebilecek tek kudret kadındır. 
Olayda hastanenin morg bekçisi de ifade verdi. 

Konutta kredi faizleri çok indi, fazla marj kalmadı. 
Ata ve levh-i mahv ve isbat nedir? 

Seçtiğin tarz seni anlatmalı. 
 

 Grafik 18 ve grafik 19 incelendiğinde, |v| dışında tüm seslerin, sözcük sonu 

ötümsüzleşmesi sergilediği görülmektedir. |v| sesi ise sonraki |ve| sözcüğündeki |v|ye 

ulanmanın da ötesinde bir birleşimle sesletilmesi nedeniyle farklı bir ötüm örüntüsü 

göstermektedir. 

 

 

 

 

 

 
 

127



4.3. Öncül Seslemi Ünlü İzlemesi Durumunda Çözümleme 

 

Seslemin bölünmediği her durum için Türkçenin ses dizilimi bu ses çevresi 

türünün tamamını karşılamamaktadır. 

 

 

4.4. Öncül Seslemi Ünsüz İzlemesi Durumunda Çözümleme 

 

4.4.1. |ZÜ| Sesleminde 

 Öncül seslemi ünsüz izlemesi durumunda, |ZÜ| sesleminde tınlayıcıların ötüm 

örüntüleri grafik 20’de görülmektedir. 

 

 

Grafik 20: Öncül seslemi ünsüz izlemesi durumunda |ZÜ|sesleminde tınlayıcıların ötüm örüntüsü 

Çifte kavrulmuş lokum ikram edildi. 
Haşlanmış mısır yedi. 

En az üç nesil geçmedikçe toplumsal uyanış gerçekleşmez. 
Bu resim dediklerini yanıtlıyor. 
Sorunu yerel olanaklarla çözdü. 
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 Öncül seslemi ünsüz izlemesi durumunda, |ZÜ| sesleminde engelleyicilerin 

ötüm örüntüleri grafik 21’de görülmektedir. 

 

 

Grafik 21: Öncül seslemi ünsüz izlemesi durumunda |ZÜ|sesleminde engelleyicilerin ötüm örüntüsü 

Sandıklı bir baza satın aldı. 
ABD yeni cadı avı başlattı. 
Yağmurla birlikte dere taştı. 

Rüzgâr gibi geçti. 
İlk siyah jaguar 2007 de Türkiye’ye geldi. 

Eldeki veri, sızmadan önce gene dayanamayıp onu aradığımı gösteriyor. 
Kaçakçılar ilginç zula yöntemlerini itiraf ettiler. 

 

 Tınlayıcılar grafik 20’de yüksek ve neredeyse düz ötüm örüntüsü sergilerken, 

engelleyicilerin grafik 21’de her birinin farklı ötüm örüntüleri sergiledikleri 

görülmektedir. 

 

4.4.2. |ÜZ| Sesleminde Çözümlemeler 

 

 Öncül seslemi ünsüz izlemesi durumunda, |ÜZ| sesleminde tınlayıcıların ötüm 

örüntüleri grafik 22’de görülmektedir. 
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Grafik 22: Öncül Seslemi Ünsüz İzlemesi Durumunda |ÜZ| sesleminde tınlayıcıların ötüm örüntüsü 

Balık avında kullanılan her türlü olta ve ekipmanı burada bulacaksınız. 
Bakkal amca peyniri tarttı. 

O engin denize benzersin ki yavaş yavaş coşar ve coşunca da pek hırçın olursun. 
Dibinde kararmış bir artık vardı. 
Bu müthiş öykü hüsranla bitiyor. 

 

 Öncül seslemi ünsüz izlemesi durumunda, |ÜZ| sesleminde engelleyicilerin 

ötüm örüntüleri grafik 23’te görülmektedir. 
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Grafik 23: Öncül Seslemi Ünsüz İzlemesi Durumunda |ÜZ|sesleminde engelleyicilerin ötüm örüntüsü 

Bu durumda da ibraz süresi fiilen kısaltılmıştır. 
Bu sayfadan icra takiplerinde kullanılan evrakları bilgisayarınıza indirebilirsiniz. 

Yarın adliye ihaleleri açıklanacak. 
Ne kadar agresif olduğunuzu bu test ortaya çıkaracak. 

Canlı fotoğraflarla bezeli ejder canlanıyor. 
İyi atar avcı dediğin. 

Adli alanda bir uzman kolay yetişmiyor. 
 

 |n| sesinin grafik 22’de yakın olduğu her noktada ötüm düzeyini arttıran |g| 

sesi ile birleşmesinden dolayı ötüm düzeyi yüksek ve düz görünüm vermekteyken, 

ötümsüzler |t| ve |k|dan ve ötüm düzeyi genellikle düşük |c|den önce gelen |r|, |y| ve 

|m| seslerinin ötüm düzeyi giderek düşmektedir. 

  

 Grafik 23 incelendiğinde, |d|, |b| ve |z|’nin ötüm düzeyi yükselirken ve yüksek 

kalırken, |j| dışında diğerleri düşme eğilimi göstermektedir. |j| ise tipik bir |j| örüntüsü 

göstermektedir. 

 

 

4.4.3. |ZÜZ| Sesleminde Çözümlemeler 

 

 Öncül seslemi ünsüz izlemesi durumunda, |ZÜZ| sesleminde tınlayıcıların 

ötüm örüntüleri grafik 24’te görülmektedir. 
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Grafik 24: Öncül Seslemi Ünsüz İzlemesi Durumunda|ZÜZ|sesleminde tınlayıcıların ötüm örüntüsü 

Diğer keklerim gibi çok kabarmasa da görüntüsü ve lezzet bakımından nefisti. 
Tek taşıyıcılı merdiven konusunda uzmandır. 

Bu fıkradaki nükte öyle kolay anlaşılmaz. 
Kokar reyhan ile gül karmakarış. 

Terim yirmi kişilik kadro açıkladı. 
 

 Öncül seslemi ünsüz izlemesi durumunda, |ZÜZ| sesleminde engelleyicilerin 

ötüm örüntüleri grafik 25’te görülmektedir. 

 

 

Grafik 25: Öncül seslemi ünsüz izlemesi durumunda |ZÜZ| sesleminde engelleyicilerin ötüm örüntüsü 
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Az pişmiş bir biftek öğlen yemeğindeki tek tercihiydi. 
Oyları şıhın cennet vaadiyle topladılar. 

Düştüğüm yerde derman sendedir. 
Firmamız kimyasal gübre üretmektedir. 

Israrla kullandığı jargon onu sadece yalnızlaştırır. 
Esad, Türkiye’nin rolüne vurgu yaptı. 
Dün gece zorba koca dehşeti yaşandı. 

 

4.4.4. |ZÜZ| Sesleminde Çözümlemeler 

 

 Öncül seslemi ünsüz izlemesi durumunda, |ZÜZ| sesleminde tınlayıcıların 

ötüm örüntüleri grafik 26’da görülmektedir. 

 

 

Grafik 26: Öncül seslemi ünsüz izlemesi durumunda |ZÜZ| sesleminde tınlayıcıları ötüm örüntüsü 

Banka bölge müdürlüğünü kapattı. 
Sobanın üzerindeki demlik üzerine boşaldı. 

Eski tahta kapıda dışarıdan da bir çengel var. 
Simitle martı beslemeyi özledim. 

Otomobilin içinden köylü kılıklı, tıknaz bir adam çıktı. 
 

 

 Öncül seslemi ünsüz izlemesi durumunda, |ZÜZ| sesleminde engelleyicilerin 

ötüm örüntüleri grafik 27’de görülmektedir. 
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Grafik 27: Öncül Seslemi Ünsüz İzlemesi Durumunda |ZÜZ| sesleminde engelleyicilerin ötüm 

örüntüsü 

Yelkenlisine aldığı gabyar çok geçmeden öldü. 
Yağ yeterince kızarmadan mücver karışımı dökülmemelidir. 

Üç yıl süren medrese eğitimini bitirmeden ayrıldı. 
Dört tane reglân yapıldıktan sonra omuza kadar düz devam edilebilir. 

Senin tarafından verilecek müjde samimiyetinizi arttırır. 
Bence devrimci arkadaşlar bir devrim yapıp yolun sağına geçmeliler. 

Engellilik bir yazgı değildir. 
 

 Grafik 26 ve grafik 27’de ötümlülerin ötümlülerle birleşmesinden dolayı 

(ünsüz uyumu ya da ötüm uyumu) genellikle ötüm düzeyi yüksek ve düz bir örüntü 

görülmektedir. 

 

 

4.4.5. |ÜZZ| Sesleminde Çözümlemeler 

 

 Öncül seslemi ünsüz izlemesi durumunda, |ÜZZ| sesleminde tınlayıcıların 

ötüm örüntüleri grafik 28’de görülmektedir. 
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Grafik 28: Öncül seslemi ünsüz izlemesi durumunda |ÜZZ| sesleminde tınlayıcıların ötüm örüntüsü 

Gerektiğinde altlık olarak da kullanılabiliyor. 
Varılan antlaşma Mayısta yürürlükte olacak. 
Depremden sonra artçı sarsıntılar yaşandı. 

 

 

Grafik 28’de tüm tınlayıcılar ötümsüzlerle birleştikleri için ötüm düzeyi 

giderek düşmekte, diğer bir deyişle ötümsüzleşmektedirler. 

 

Öncül Seslemi Ünsüz İzlemesi Durumunda|ÜZZ| seslem örüntüsünde 

engelleyicilerin olduğu sözcüğe rastlanmamıştır 

 

4.4.6. |ÜZZ|Sesleminde Çözümlemeler 

Seslemin bölünmediği her durum için Türkçenin ses dizilimi bu ses çevresini 

karşılamamaktadır. 
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4.4.7. |ZÜZZ| Sesleminde Çözümlemeler 

 

 Öncül seslemi ünsüz izlemesi durumunda, |ZÜZZ| sesleminde tınlayıcıların 

ötüm örüntüleri grafik 29’da görülmektedir. 

 

 

Grafik 29: Öncül seslemi ünsüz izlemesi durumunda |ZÜZZ|sesleminde tınlayıcıların ötüm örüntüsü 

Otelin lostra salonu beşte kapanır. 
Çekinmeden mertçe söyledi. 

Firma nötrleme ve seyreltme tankları üretmekteydi. 
Bu rastlantı yeni gelişmelere neden oldu. 

Yapabileceğimiz uyarı "yurttaş olmak" ortaklığımızın sorumluluğuyla sınırlıdır. 
 

 

 Öncül seslemi ünsüz izlemesi durumunda, |ÜZZ| sesleminde engelleyicilerin 

ötüm örüntüleri grafik 30’da görülmektedir. 
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Grafik 30: Öncül Seslemi Ünsüz İzlemesi Durumunda|ZÜZZ|sesleminde engelleyicilerin ötüm 

örüntüsü 

Dikkat etmeyince kalemlerle birlikte bantlayıcı da masadan düştü. 
Fasikülleri ciltlemek için getirdiği cilt bezi pek kaliteli çıkmadı. 

Bu mesele çözülmez bir denklem haline geldi. 
Bıçaksız gençleşmek için doğal yolları deniyor. 

İlk defa İtalyan fizikçisi Volta tarafından yapıldığı için ona izafeten Voltmetre denmiştir. 
Ünlü kolpacı ve zarfçı mafya elebaşısının cenazesinde arbede yaşandı 

 

 Grafik 29 ve grafik 30’da tüm sesler genellikle yüksek ve yükselen ötüm 

örüntüsü göstermektedirler. 

 

4.4.8. |ZÜZZ| Sesleminde Çözümlemeler 

 

 Öncül seslemi ünsüz izlemesi durumunda, |ZÜZZ| sesleminde tınlayıcıların 

ötüm örüntüleri grafik 31’de görülmektedir. 
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Grafik 31: Öncül seslemi ünsüz izlemesi durumunda |ZÜZZ| sesleminde tınlayıcıların ötüm örüntüsü 

Kısa filmci yönetmenlerden oluşan grup panele renk kattı. 
Toplumdaki kamplaşma korkutuyor. 

Organizasyonu kungfu federasyonu üstlendi. 
Kırmızı kartlık hareketi hakem es geçti. 

 

 Öncül seslemi ünsüz izlemesi durumunda, |ZÜZZ| sesleminde engelleyicilerin 

ötüm örüntüleri grafik 32’de görülmektedir. 

 

 

Grafik 32: Öncül seslemi ünsüz izlemesi durumunda |ZÜZZ| sesleminde engelleyicilerin ötüm 

örüntüsü 
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O da şevksiz biçimde kafa sallayarak doğruladı. 
 

 Grafik 31 ve grafik 32 incelendiğinde, ötümsüze bitişen seslerin ötüm 

düzeylerinin düşmeye başladığı görülmektedir. Ancak |kungfu| sözcüğündeki |n| sesi 

|g| ötümlüsüne bitişik olmasında rağmen düşmektedir. |g| gibi çevresindekilerin ötüm 

düzeyini arttıran bir sesin |n| sesine negatif etkisinin olup olmadığına karar 

verilmeden önce ezgi ve sözcüğün yabancı olması gibi daha üst yapılar gözden 

geçirilmelidir.  

 

 

4.4.9. |ZÜZZ| Sesleminde Çözümlemeler 

 

 Öncül seslemi ünsüz izlemesi durumunda, |ZÜZZ| sesleminde tınlayıcıların 

ötüm örüntüleri grafik 33’da görülmektedir. 

 

 

Grafik 33: Öncül seslemi ünsüz izlemesi durumunda |ZÜZZ| sesleminde tınlayıcıların ötüm örüntüsü 

Kısa filmci yönetmenlerden oluşan grup panele renk kattı. 
Plazmanın temel özelliği, büyük ölçekli elektriksel nötrlük koruma eğiliminde olmasıdır. 
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 Öncül seslemi ünsüz izlemesi durumunda, |ZÜZZ| sesleminde engelleyicilerin 

ötüm örüntüleri grafik 34’de görülmektedir. 

 

 

Grafik 34: Öncül Seslemi Ünsüz İzlemesi Durumunda|ZÜZZ| sesleminde engelleyicilerin ötüm 

örüntüsü 

Eskişehir’deki kongre iptal edildi. 
Bayanlar otomatik şanjman tercih ediyorlar. 

 

 Grafik 33 ve grafik 34’te tüm sesler, ötümlü ünsüzlerle bitişik olduklarından, 

ötüm düzeyleri özellikle bu noktada yükselmektedir. 

 

 

4.5. İç Seslemin Önünde Ünlü, Arkasında Ünlü Olması Durumunda Çözümleme 

 

Seslemin bölünmediği her durum için Türkçenin ses dizilimi bu ses çevresi 

türünün tamamını karşılamamaktadır. 
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4.6. İç Seslemin Önünde Ünlü, Arkasında Ünsüz Olması Durumunda 

Çözümleme 

 

4.6.1. |ZÜ| Sesleminde Çözümlemeler 

 

 İç seslemin önünde ünlü, arkasında ünsüz olması durumunda, |ZÜ| 

sesleminde tınlayıcıların ötüm örüntüleri grafik 35’te görülmektedir. 

 

 

Grafik 35: İç seslemin önünde ünlü, arkasında ünsüz olması durumunda,|ZÜ| sesleminde tınlayıcıların 

ötüm örüntüsü 

Bu uluma hayra alamet değil. 
Bu sömürü bitecek. 

Bu günücü tavrına anlam veremedik. 
Henüz arıza giderilemedi. 

İddiasına bir dayanak veremedi. 
 

 İç seslemin önünde ünlü, arkasında ünsüz olması durumunda, |ZÜ| 

sesleminde engelleyicilerin ötüm örüntüleri grafik 36’da görülmektedir. 
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Grafik 36: İç seslemin önünde ünlü, arkasında ünsüz olması durumunda,|ZÜ| sesleminde 

engelleyicilerin ötüm örüntüsü 

Eski kanunda cezalar cürüm ve kabahat kaynaklı olarak ikiye ayrılıyordu. 
Sende acemi şansı var. 

Son travmadan sonra gidici gözüyle bakılıyor. 
Ülkedeki asıl egemen güç böyle istedi. 

Toplu mezar yaşananların bir trajedi olduğu çok iyi anlatıyordu. 
Herkesin ona avanak demesine uzun süre tepki göstermemesi sizi yanıltmış olabilir. 

Askerde yazıcı oldu. 
 

 

Grafik 35’te tınlayıcılar neredeyse düz ve yüksek bir ötüm örüntüsü 

göstermektedirler. Sadece |r| sesinin ötüm düzeyi, onu izleyen |ı| ve |z| sesinin ötümü 

azaltıcı etkisi nedeniyle düşmektedir. Aşağıda dar ünlülerin ötümü düşüren etkisi ile 

ilgili çok sayıda örnek verilmiştir. Grafik 36’da ise |j| ve |c| tipik örüntülerini 

sergilemekte, diğerleri ise birbirinden farklı hareket etmektedirler. 

 

4.6.2. |ÜZ| Sesleminde Çözümlemeler 

 

 İç seslemin önünde ünlü, arkasında ünsüz olması durumunda, |ÜZ| 

sesleminde tınlayıcıların ötüm örüntüleri grafik 37’de görülmektedir. 
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Grafik 37: İç seslemin önünde ünlü, arkasında ünsüz olması durumunda,|ÜZ| sesleminde tınlayıcıların 

ötüm örüntüsü 

Test edilen nesnenin titreşim karakteristiklerini bozmadan ivmeölçer bağlanabiliyor. 
Operasyonu tüm ayrıntılarıyla hep birlikte teemmül ettiler. 
Nefsin istediği bir şey aklına gelince teenni etmek gerekir. 

Gazi taarruz emrini verdi. 
Söylenenler teeyyüt etti. 

 

 İç seslemin önünde ünlü, arkasında ünsüz olması durumunda, |ÜZ| 

sesleminde engelleyicilerin ötüm örüntüleri grafik 38’de görülmektedir. 
 

 

Grafik 38: İç seslemin önünde ünlü, arkasında ünsüz olması durumunda,|ÜZ| sesleminde 

engelleyicilerin ötüm örüntüsü 
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Şu geçici dünyada hiç müebbet hapis olur mu? 
Piramidin içinde inceleme yapan paleograf halen kayıp. 

Pasta muazzam büyüklükteydi. 
 

 Grafik 37’de |ç| sesine bitişik |l| sesinin ötümü düzeyinin düşmesi dışında 

diğer tınlayıcıların ötüm düzeyi düz ve yüksek kalmaktadır. Grafik 38’de ise kendisi 

ile bitişen |b| sesi dışındakilerin ötüm örüntüsü düşmektedir. 

 

 

4.6.3.|ZÜZ| Sesleminde Çözümlemeler 

 

 İç seslemin önünde ünlü, arkasında ünsüz olması durumunda, |ZÜZ| 

sesleminde tınlayıcıların ötüm örüntüleri grafik 39’da görülmektedir. 

 

 

Grafik 39: İç seslemin önünde ünlü, arkasında ünsüz olması durumunda,|ZÜZ| sesleminde 

tınlayıcıların ötüm örüntüsü 

Bu sayfada belli belirsiz bir silinti var. 
Gözkapaklarının orta kısmına doğru kirpiklerini iyice rimellemek istedi.

Sorumlu sanatçı ülkesinin sorunlarına da eğilmeli. 
Otuz ton kereste istiflendi. 

Odağı bir metre uzaklıkta bulunan bir mercek 1 diyoptri olarak kabul edilmiştir. 
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 İç seslemin önünde ünlü, arkasında ünsüz olması durumunda, |ZÜZ| 

sesleminde engelleyicilerin ötüm örüntüleri grafik 40’de görülmektedir. 

 

 

Grafik 40: İç seslemin önünde ünlü, arkasında ünsüz olması durumunda,|ZÜZ| sesleminde 

engelleyicilerin ötüm örüntüsü 

Makyajındaki abartı herkesin dikkatini çekti. 
Ne kadar da acıklı çalıyor. 

Hepsi de kılıç kuşanmıştır; yaylı, sadaklı, topuzludur. 
Programımız bugünlük sona erdi. 

Bu yoğun ajanda içerisinde size yer ayıramayabilir. 
Windows 7’de ciddi bir güvenlik açığı tespit edildi. 

Hollywood’dan bozuntu şehirler istemeyiz. 
 

 Grafik 39’da tınlayıcılar, yüksek ve hemen hemen düz bir ötüm örüntüsü 

sergilemektedirler. Grafik 40’ta ise |j| tipik örüntüsü içerisinde, diğerleri ise 

birbirinden farklı ötüm örüntüleri sergilemektedir.  
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4.6.4. |ZÜZ| Sesleminde Çözümlemeler 

 İç seslemin önünde ünlü, arkasında ünsüz olması durumunda, |ZÜZ| 

sesleminde tınlayıcıların ötüm örüntüleri grafik 41’de görülmektedir. 

 

 

Grafik 41: İç seslemin önünde ünlü, arkasında ünsüz olması durumunda,|ZÜZ| sesleminde 

tınlayıcıların ötüm örüntüsü 

Uzaktaki parıltı yaklaştıkça cazibesini kaybetti. 
Kurbanlarını ölümcül deneyinde kullandı. 

Zararlı kalıntı toplama yönetmeliği hazırlandı. 
Ailem pazarlık konusu olamaz. 

Başlarını açarak okuyanlar da takıyye yapıyorlar. 
 

 İç seslemin önünde ünlü, arkasında ünsüz olması durumunda, |ZÜZ| 

sesleminde engelleyicilerin ötüm örüntüleri grafik 42’de görülmektedir. 

 

 
 

146



 

Grafik 42: İç Seslemin önünde ünlü, arkasında ünsüz olması durumunda,|ZÜZ| sesleminde 

engelleyicilerin ötüm örüntüsü 

Dosyadaki usulsüzlük tetebbu edilmeli. 
Her şey mukadder, amenna, akacak kan damarda durmaz. 

Dün kardiyograf kaydı alındı. 
Ormanların amenajman planlarını yapmak görevleri arasındadır. 

Kızıl alevli lavlar denize karışır. 
Ünlülerin çömezlik hallerine çok güleceksiniz. 

 

 

Grafik 41’de |t| ile birleşen düşme, diğerleri düz bir görüntü ortaya 

koymaktadır. Grafik 42’de ise yine |j| tipik görüntüsünü sergilerken diğerleri farklı 

farklı örüntüler ortaya koymaktadırlar. 

 

 

4.6.5. |ÜZZ| Seslemin de Çözümlemeler 

 

Seslemin bölünmediği her durum için Türkçenin ses dizilimi bu seslem 

türüne ait ses çevresini karşılamamaktadır. 
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4.6.6. |ÜZZ| Seslemin de Çözümlemeler 

 

Seslemin bölünmediği her durum için Türkçenin ses dizilimi bu seslem 

türüne ait ses çevresini karşılamamaktadır. 

 

 

4.6.7. |ZÜZZ| Sesleminde Çözümlemeler 

 İç seslemin önünde ünlü, arkasında ünsüz olması durumunda, |ZÜZZ| 

sesleminde tınlayıcıların ötüm örüntüleri grafik 43’te görülmektedir. 

 

 

Grafik 43: İç seslemin önünde ünlü, arkasında ünsüz olması durumunda,|ZÜZZ| sesleminde 

tınlayıcıların ötüm örüntüsü 

Varlıkların geçici özelliklerini belirtme sıfatları bildirirler. 
Çocuğu bu kadar şımartma dedim, çok kızdı. 

Müslüman hakperestlik içerisinde olmalı. 
Kitap ayırtma işlemleri hafta içi yapılmalı. 
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 İç seslemin önünde ünlü, arkasında ünsüz olması durumunda, |ZÜZZ| 

sesleminde engelleyicilerin ötüm örüntüleri grafik 44’te görülmektedir. 

 

 

Grafik 44: İç seslemin önünde ünlü, arkasında ünsüz olması durumunda,|ZÜZZ| sesleminde 

engelleyicilerin ötüm örüntüsü 

Konuşmadaki bu abartma mitingin havasını bozdu. 
Sarkan üzümler, elmalar, armutlar, tavandaki hevenkleşme birkaç hafta bize yeter. 

Bir düzeltme yapmadan yayınlayamazsınız. 
 

Grafik 43 ve grafik 44’te tüm sesler, diğer seslem başı konumlarında olduğu 

gibi yüksek ve düz bir örüntü izlemektedir. 

 

 

4.6.8. |ZÜZZ| Sesleminde Çözümlemeler 

 

 İç seslemin önünde ünlü, arkasında ünsüz olması durumunda, |ZÜZZ| 

sesleminde tınlayıcıların ötüm örüntüleri grafik 45’te görülmektedir. 
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Grafik 45: İç seslemin önünde ünlü, arkasında ünsüz olması durumunda,|ZÜZZ| sesleminde 

tınlayıcıların ötüm örüntüsü 

Kendi kendini bayıltma yöntemlerini anlattı. 
İsteyip de elde ettiği şeyleri sevinçsiz karşılıyordu artık. 

Açık hava ister uçurtma ve biraz da rüzgâr. 
 

Grafik 45 incelendiğinde, seslerin ötümsüz seslere bitişik olmasından dolayı 

ötüm düzeyleri düştüğü görülmektedir. 

 

Seslemin bölünmediği her durum için Türkçenin ses dizilimi bu ses 

çevresinin ZÜZZ seslemini engelleyicilerde karşılamamaktadır. 

 

 

4.6.9. |ZÜZZ|Sesleminde Çözümlemeler 

Seslemin bölünmediği her durum için Türkçenin ses dizilimi bu ses 

çevresinin ZÜZZ seslemini tınlayıcılarda karşılamamaktadır. 

 

 İç seslemin önünde ünlü, arkasında ünsüz olması durumunda, |ZÜZZ| 

sesleminde tınlayıcıların ötüm örüntüleri grafik 46’da görülmektedir. 
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Grafik 46: İç seslemin önünde ünlü, arkasında ünsüz olması durumunda,|ZÜZZ| sesleminde 

engelleyicilerin ötüm örüntüsü 

Ajda’yı aranjman müzikleri bize sevdirdi. 
 

 Grafik 46 incelendiğin |j| sesinin kendi tipik örüntüsü içerisine olduğu 

görülmektedir. 

 

 

4.7. İç Seslemin Önünde Ünsüz, Arkasında Ünlü Olması Durumunda 

Çözümleme 

Seslemin bölünmediği her durum için Türkçenin ses dizilimi bu ses çevresi 

türünün tamamını karşılamamaktadır. 
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4.8. İç Seslemin Önünde Ünsüz, Arkasında Ünsüz Olması Durumunda 

Çözümleme 

 

4.8.1. |ZÜ| Sesleminde Çözümlemeler 

 

 İç seslemin önünde ünsüz, arkasında ünsüz olması durumunda, |ZÜ| 

sesleminde tınlayıcıların ötüm örüntüleri grafik 47’de görülmektedir. 

 

 

Grafik 47: İç seslemin önünde ünsüz, arkasında ünsüz olması durumunda,|ZÜ| sesleminde 

tınlayıcıların ötüm örüntüsü 

Şirket farklı tiplerde çikolata ve şekerleme üretimi gerçekleştirmektedir. 
Bazı dersleri seçmeli olarak programa eklemeliyiz. 

Bu iğneleme huyundan vazgeç. 
Doktor zührevi hastalıklarla ilgili genel bilgi aktardı. 

Önerilen meblağı fidyeci kabul etmedi. 
 

 İç seslemin önünde ünsüz, arkasında ünsüz olması durumunda, |ZÜ| 

sesleminde engelleyicilerin ötüm örüntüleri grafik 48’de görülmektedir. 
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Grafik 48: İç seslemin önünde ünsüz, arkasında ünsüz olması durumunda,|ZÜ| sesleminde 

engelleyicilerin ötüm örüntüsü 

Üstünde kocaman kaplumbağa resmi var. 
Yol giderleri üçüncü harcama kaleminden karşılanacak. 

Herkes efendice gelir ailesine kavuşur. 
Parti dengeci bir siyaset izledi. 

Yeni anjiyo yöntemi sağlık risklerini azaltacak. 
Telefon etmek için bir kahveci aradı. 

Yıllarca terzilik yaptı. 
 

 Grafik 47 incelendiğinde, tınlayıcıların diğer seslem başı konumlarında 

olduğu gibi yüksek ve düz bir ötüm örüntüsü içerisinde oldukları görülmektedir. 

Grafik 48’de ise |j| ve |c| tipik örüntüleri içerisindeler. |z| sesi yine sürtünücü özelliği 

dolayısıyla belirli durumlarda iç bükey eğri örüntüsü içerisinde olabilemektedir. 

 

 

4.8.2. |ÜZ| Sesleminde Çözümlemeler 

 

Seslemin bölünmediği her durum için Türkçenin ses dizilimi bu seslem 

türüne ait ses çevresi türünün tamamını karşılamamaktadır. 
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4.8.3. |ZÜZ| Sesleminde Çözümlemeler 

 

 İç seslemin önünde ünsüz, arkasında ünsüz olması durumunda, |ZÜZ| 

sesleminde tınlayıcıların ötüm örüntüleri grafik 49’da görülmektedir. 

 

 

Grafik 49: İç seslemin önünde ünsüz, arkasında ünsüz olması durumunda,|ZÜZ| sesleminde 

tınlayıcıların ötüm örüntüsü 

Toplantıyı anlaşma gerçekleşmeden terk etti. 
Bu olmazlık içerisinde eli kolu bağlandı. 

Ödemelerde esneklik sağlayacağız. 
Rus malı agrandizör görüntüyü net yansıtmadı. 

Forbes milyarder listesini açıkladı. 
 

 

 İç seslemin önünde ünsüz, arkasında ünsüz olması durumunda, |ZÜZ| 

sesleminde engelleyicilerin ötüm örüntüleri grafik 50’de görülmektedir. 
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Grafik 50: İç seslemin önünde ünsüz, arkasında ünsüz olması durumunda,|ZÜZ| sesleminde 

engelleyicilerin ötüm örüntüsü 

İki genç kız çok güzel kolbastı oynuyorlar. 
Okullara tüccarlık dersi geliyor. 

Almanların çavdarlı ekmeği için ekşi maya bir gün öncesinden hazırlanır. 
TSK peygamber ocağı değildir sözüne kimse katılmadı. 

Finalde Brezilya’nın rakibi Arjantin oldu. 
Günahlar yenilerine teşvikçi oluyor. 

İl meclisinin taşınma kararını benzinci esnafı yargıya götürüyor. 
 

 Grafik 49 ve grafik 50 incelendiğinde yine tınlayıcıların diğer seslem başı 

konumlarında olduğu gibi düz ve yüksek bir örüntü sergiledikleri, engelleyicilerin ise 

birbirinden farklı ötüm örüntüleri sergiledikleri görülmektedir. 

 

 

4.8.4. |ZÜZ| Sesleminde Çözümlemeler 

 

 İç seslemin önünde ünsüz, arkasında ünsüz olması durumunda, |ZÜZ| 

sesleminde tınlayıcıların ötüm örüntüleri grafik 51’de görülmektedir. 
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Grafik 51: İç seslemin önünde ünsüz, arkasında ünsüz olması durumunda,|ZÜZ| sesleminde 

tınlayıcıların ötüm örüntüsü 

Bu denli alçalma beklemiyorduk. 
Oteli görkemli bir törenle açıldı. 

Lütfen aydınlık bir oda olsun benimki. 
Bakana Isparta halısı hediye edildi. 

Eyyamcı ve goygoycu takımı işini yürütüyordu. 
 

 

 İç seslemin önünde ünsüz, arkasında ünsüz olması durumunda, |ZÜZ| 

sesleminde engelleyicilerin ötüm örüntüleri grafik 52’de görülmektedir. 
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Grafik 52: İç seslemin önünde ünsüz, arkasında ünsüz olması durumunda,|ZÜZ| sesleminde 

engelleyicilerin ötüm örüntüsü 

Sahibinin sözleriyle taban tabana zıttır, velfecri okuyan gözleri. 
Sende başka müsvedde varsa bana ver. 

Bölgesel entegrasyon AB’nin en temel politikasıdır. 
Şirket 6500 stajyer arıyor. 

Sonuç bölümünde söylevci, kesin yargısını ortaya koymalıdır. 
Servetini aymazlık içinde kaybetti. 

 

 Grafik 51 ve grafik 52’de tipik örüntüleri içerisinde olan |j| ve |c| dışında diğer 

seslerin giderek ötümsüzleştikleri görülmektedir. 

 

 

4.8.5. |ÜZZ| Sesleminde Çözümlemeler 

 

Seslemin bölünmediği her durum için Türkçenin ses dizilimi bu seslem 

türüne ait ses çevresi türünün tamamını karşılamamaktadır. 
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4.8.6. |ÜZZ| Sesleminde Çözümlemeler 

 

Seslemin bölünmediği her durum için Türkçenin ses dizilimi bu seslem 

türüne ait ses çevresi türünün tamamını karşılamamaktadır. 

 

 

4.8.7. |ZÜZZ| Sesleminde Çözümlemeler 

 

 İç seslemin önünde ünsüz, arkasında ünsüz olması durumunda, |ZÜZZ| 

sesleminde tınlayıcıların ötüm örüntüleri grafik 53’de görülmektedir. 

 

 

Grafik 53: İç seslemin önünde ünsüz, arkasında ünsüz olması durumunda,|ZÜZZ| sesleminde 

tınlayıcıların ötüm örüntüsü 

Sergilenen civanmertlik karşısında gözleri yaşardı. 
 

Sadece |m| sesinin karşıladığı bu ses çevresinde herhangi bir genellemeye 

ulaşmak oldukça güç gözükmektedir. 
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Seslemin bölünmediği her durum için Türkçenin ses dizilimi bu ses 

çevresinde |ZÜZZ| seslemini engelleyicilerde karşılamamaktadır. 

 

4.8.8. |ZÜZZ| Sesleminde Çözümlemeler 

 

 İç seslemin önünde ünsüz, arkasında ünsüz olması durumunda, |ZÜZZ| 

sesleminde tınlayıcıların ötüm örüntüleri grafik 54’te görülmektedir 

 

Grafik 54: İç seslemin önünde ünsüz, arkasında ünsüz olması durumunda,|ZÜZZ| sesleminde 

tınlayıcıların ötüm örüntüsü 

Uçağı alçaltma çabası kazayla sonuçlandı. 
Pazarları köye gelen tülbentçi haberleşmemizi sağlardı. 

Yapılanın kışkırtma olduğu artık sırıtıyor. 
 

Grafik 54 incelendiğinde tüm seslerin, |t| ötümsüzüne bitişik olmaları 

dolayısıyla giderek ötümsüzleştikleri görülmektedir. 
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Seslemin bölünmediği her durum için Türkçenin ses dizilimi bu ses 

çevresinin ZÜZZ seslemini engelleyicilerde karşılamamaktadır. 

 

 

4.8.9. |ZÜZZ| Sesleminde Çözümlemeler 

 

 

Seslemin bölünmediği her durum için Türkçenin ses dizilimi bu ses 

çevresinin ZÜZZ seslemini tınlayıcılarda karşılamamaktadır. 

 

 İç seslemin önünde ünsüz, arkasında ünsüz olması durumunda, |ZÜZZ| 

sesleminde engelleyicilerin ötüm örüntüleri grafik 61’de görülmektedir 

 

 

Grafik 55: İç seslemin önünde ünsüz, arkasında ünsüz olması durumunda,|ZÜZZ| sesleminde 

engelleyicilerin ötüm örüntüsü 

Türkçe diftonglaşma karşıtı bir strateji güder. 
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4.9. Son Seslemin Önünde Ünlü Olması Durumunda Çözümleme 

 

4.9.1. |ZÜ| Sesleminde Çözümlemeler 

 

 Son seslemin önünde ünlü olması durumunda, |ZÜ| sesleminde tınlayıcıların 

ötüm örüntüleri grafik 56’da görülmektedir 

 

 

Grafik 56: Son seslemin önünde ünlü olması durumunda, |ZÜ| sesleminde tınlayıcıların ötüm örüntüsü 

Karşıdaki ulu çınar kimleri görmedi ki. 
Tarlasında gömü buldu. 

Konu ile ilgili aydınlatıcı bir sunu yapılmasını bekliyorduk. 
Belgesel kara günlere şahitlik yapıyor. 

Bir aralık iyi fal bildiğimi haremde duyurdum. 
 

 

 Son seslemin önünde ünlü olması durumunda, |ZÜ| sesleminde 

engelleyicilerin ötüm örüntüleri grafik 57’de görülmektedir 
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Grafik 57: Son seslemin önünde ünlü olması durumunda, |ZÜ| sesleminde engelleyicilerin ötüm 

örüntüsü 

Bakanlığa vekil ebe atama yetkisi verildi. 
Dün Sirkeci İstasyonu tarihe şahitlik etti, beklenen ece geldi. 

Bir tek bu oda güneş almıyor. 
Üyelik ve logo ekleme özellikleri şimdilik durdurulmuştur. 

Daha edeceğiniz nice iyilikleri bekleyen reji hademesi sizi evliya bilir. 
Aldığı çanta mavi elbisesine uymadı. 

Kanal sürekli kaza haberi yayınlıyor. 
 

 Grafik 56 ve grafik 57 incelendiğinde tüm seslerin yüksek ve hemen hmen 

düze yakın ötüm örüntüleri ortaya koydukları görülmektedir. Bunun öncelikli nedeni 

olarak ünsüzlerin, yüksek ötüm değerlerine sahip ünlülerle çevrelenmiş olması 

gelmektedir. 

 

 

4.9.2. |ÜZ| Sesleminde Çözümlemeler 

 

 Son seslemin önünde ünlü olması durumunda, |ÜZ| sesleminde tınlayıcıların 

ötüm örüntüleri grafik 58’de görülmektedir 
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Grafik 58: Son seslemin önünde ünlü olması durumunda, |ZÜ| sesleminde tınlayıcıların ötüm örüntüsü 

Olay anını bilfiil uygulattı. 
Örgüt son bir katliam yaparak kendini hatırlattı. 

Üç puan bizim oldu. 
Kazaya dair bir şey hatırlamıyorum. 

 

 Son seslemin önünde ünlü olması durumunda, |ÜZ| sesleminde 

engelleyicilerin ötüm örüntüleri grafik 59’da görülmektedir 

 

 

Grafik 59: Son seslemin önünde ünlü olması durumunda, |ZÜ| sesleminde engelleyicilerin ötüm 

örüntüsü 
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Nişan için türkuaz bir elbise ısmarladı. 
 

 Grafik 58 ve grafik 59 incelendiğinde sözcük sonu ötümsüzleşmesi güçlü 

olan |z| sesi giderek ötümsüzleşirken, diğer seslerin ötümsüzleşme eğrisi düşük bir 

eğim göstermekte ve hemen hemen düze yakın ve yüksek bir örüntü göstermektedir. 

 

 

4.9.3. |ZÜZ| Sesleminde Çözümlemeler 

 

 Son seslemin önünde ünlü olması durumunda, |ZÜZ| sesleminde tınlayıcıların 

ötüm örüntüleri grafik 60’ta görülmektedir 

 

 

Grafik 60: Son seslemin önünde ünlü olması durumunda, |ZÜZ| sesleminde tınlayıcıların ötüm 

örüntüsü 

Babasından sonra o kılıç kuşandı. 
Bir umut onu yaşatır. 

Daha başka ne kanıt bekliyorsun. 
Pirinç ve şeker kamışından elde edilen arak uzun zamandır üretilmiyor. 

Hilal rüyet edildi. 
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 Son seslemin önünde ünlü olması durumunda, |ZÜZ| sesleminde 

engelleyicilerin ötüm örüntüleri grafik 61’de görülmektedir 

 

 

Grafik 61: Son seslemin önünde ünlü olması durumunda, |ZÜZ| sesleminde engelleyicilerin ötüm 

örüntüsü 

Verilen ebat bu poşete uymaz. 
Bunlar yarının kadın hakları savunucuları, acar avukatları olacak soydandırlar. 

Bir zarif örtü olarak edeb içinde insan çok güzel görünür. 
Mitos, epos ve logos eski Yunancada söz kavramını veren üç kelimedir. 

Komisyon ajan olmakla suçladı. 
Koca bavul bir yerlere sığmadı. 

Tapınaktaki yazıt halen çözülemedi. 
 

Grafik 60’ta tınlayıcıların iki ünlü arasında olmaları nedeniyle yüksek ve düz 

bir örüntü içerisinde oldukları görülmektedir. Grafik 61’de ise |j| tipik örüntüsü 

içerisindeyken tınlayıcı gibi davranan |v| dışında diğerleri farklı farklı örüntü 

göstermektedirler. 
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4.9.4. |ZÜZ| Sesleminde Çözümlemeler 

 Son seslemin önünde ünlü olması durumunda, |ZÜZ| sesleminde tınlayıcıların 

ötüm örüntüleri grafik 62’de görülmektedir 

 

 

Grafik 62: Son seslemin önünde ünlü olması durumunda,|ZÜZ| sesleminde tınlayıcıların ötüm 

örüntüsü 

Düşman tahıl ambarlarını ateşe vermişti. 
Bu derdi huy edinenler elem çekmez 

Dışarıdan içeriye ellerinde yalın kasaturalarla polisler daldı 
Biz ordayken dere akar haldeydi. 

Özgüvene sahip bir birey arıyoruz. 
 

 Son seslemin önünde ünlü olması durumunda, |ZÜZ| sesleminde 

engelleyicilerin ötüm örüntüleri grafik 63’da görülmektedir 
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Grafik 63: Son seslemin önünde ünlü olması durumunda, |ZÜZ| sesleminde engelleyicilerin ötüm 

örüntüsü 

Yıllar önce oynadığı monolog yeniden sahneye konulacak. 
Madenciler tonaj sınırlamasına tepki gösterdi. 

Tazelerini manav sattı. 
Son bir haftada otuz kere aramışsınız. 

 

 Grafik 62 ve grafik 63 incelendiğinde, |ambar| sözcüğüne ulanan |tahıl| 

sözcüğü dışında tüm seslerin sözcük sonu ötümsüzleşmesi içerisinde oldukları 

görülmektedir. 

 

 

4.9.5. |ÜZZ| Sesleminde Çözümlemeler  

 

Seslemin bölünmediği her durum için Türkçenin ses dizilimi bu seslem 

türüne ait ses çevresi türünün tamamını karşılamamaktadır. 
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4.9.6. |ÜZZ| Sesleminde Çözümlemeler 

 

Seslemin bölünmediği her durum için Türkçenin ses dizilimi bu seslem 

türüne ait ses çevresi türünün tamamını karşılamamaktadır. 

 

4.9.7. |ZÜZZ| Sesleminde Çözümlemeler 

 

 Son seslemin önünde ünlü olması durumunda, |ZÜZZ| sesleminde 

tınlayıcıların ötüm örüntüleri grafik 64’te görülmektedir. 

 

 

Grafik 64: Son seslemin önünde ünlü olması durumunda, |ZÜZZ|sesleminde tınlayıcıların ötüm 

örüntüsü 

Bu yaşlarda herkes idealist olur. 
Bu ülkede toprak bir masal sultanı kadar cömert dedi. 

Cemiyetimizde bir zamanlar ancak sıradan bir korist olarak kendini gösterebilmişti. 
Yuvarlak dünyanın üstünde fiyort ve limanlar doludur. 

 

 Son seslemin önünde ünlü olması durumunda, |ZÜZZ| sesleminde 

engelleyicilerin ötüm örüntüleri grafik 65’te görülmektedir. 
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Grafik 65: Son seslemin önünde ünlü olması durumunda ,|ZÜZZ| sesleminde engelleyicilerin ötüm 

örüntüsü 

Mesajı getiren mabeyn çavuşu uzun süre bekletildi. 
Sanatçı modern tasarımlarını sergiledi. 

Rahat bir döşekte göremedi gepegenç hayatının sonunu. 
Oyunculara ajans karar verecek. 

Kadırgada yüz yirmi levent vardı. 
Merkez Bankasındaki rezerv son on yılın zirvesine ulaştı. 

 

 

Grafik 64 ve 65 incelendiğinde |d| ve |g| sesleri dışındaki seslerin yüksek ve 

düze yakın bir örüntü içerisine oldukları görülmektedir. 

 

 

4.9.8. |ZÜZZ| Sesleminde Çözümlemeler 

 

 Son seslemin önünde ünlü olması durumunda, |ZÜZZ| sesleminde 

tınlayıcıların ötüm örüntüleri grafik 66’de görülmektedir. 
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Grafik 66: Son seslemin önünde ünlü olması durumunda, |ZÜZZ| sesleminde tınlayıcıların ötüm 

örüntüsü 

Bu teknoloji kobalt eldesinde kullanılacak. 
Gol atarsam sevinç gösterisi yapmayacağım. 

Günümüzde evrim geçirmemiş bir lunapark yaşayamaz. 
Esas olan tarafeyn kavlidir. 

 

 Son seslemin önünde ünlü olması durumunda, |ZÜZZ| sesleminde 

engelleyicilerin ötüm örüntüleri grafik 67’de görülmektedir. 

 

 

Grafik 67: Son seslemin önünde ünlü olması durumunda ,|ZÜZZ| sesleminde engelleyicilerin ötüm 

örüntüsü 
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Bozova İlçesi kırsal alanına Tomahavk füzesi düştüğü ihbarı asılsız çıktı. 
Zihinsel tasarımı yetersiz idealizm seni bir yere götürmez. 

 

 Grafik 66 ve grafik 67 incelendiğinde ötümsüze bitişik olan seslerin giderek 

ötüm düzeylerinin düştüğü, ötümlüye bitişik olanların ise düz ve yüksek bir örüntü 

içerisinde oldukları görülmektedir. 

 

 

4.9.9. |ZÜZZ| Sesleminde Çözümlemeler 

 

 Son seslemin önünde ünlü olması durumunda, |ZÜZZ| sesleminde 

tınlayıcıların ötüm örüntüleri grafik 68’de görülmektedir. 

 

 

Grafik 68: Son seslemin önünde ünlü olması durumunda, |ZÜZZ| sesleminde tınlayıcıların ötüm 

örüntüsü 

Artan talepleri yeni açtığı mikrofilm merkezi ile karşılıyor. 
Sanatçı modern tasarımlarını sergiledi. 
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 Son seslemin önünde ünlü olması durumunda, |ZÜZZ| sesleminde 

engelleyicilerin ötüm örüntüleri grafik 69’te görülmektedir. 

 

 

Grafik 69: Son seslemin önünde ünlü olması durumunda, |ZÜZZ| sesleminde engelleyicilerin ötüm 

örüntüsü 

Ne zamandır kimsenin uğramadığı oberj, belediyece yıkıldı. 
 

 Grafik 68 ve grafik 69 incelendiğinde, tipik örüntüsü içersinde olan |j| dışında 

başka bir genellemeye değinmek olanaksızdır. 

 

4.10. Son Seslemin Önünde Ünsüz Olması Durumunda Çözümleme 

 

 

4.10.1. |ZÜ| Sesleminde Çözümlemeler 

 

 Son seslemin önünde ünsüz olması durumunda, |ZÜ| sesleminde tınlayıcıların 

ötüm örüntüleri grafik 70’te görülmektedir. 
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Grafik 70: Son seslemin önünde ünsüz olması durumunda, |ZÜ| sesleminde tınlayıcıların ötüm 

örüntüsü 

O yıllarda tarla bitkileri satışı yapıyordu. 
Patlamada yirmi kişi öldü. 

Birlik hükümete kötü karne verdi. 
Vâmık ile Azra iki kahramanlı aşk hikâyelerinden biridir. 

Uyurken bıraktığı salya dudak çevresine zarar vermiş. 
 

 Son seslemin önünde ünsüz olması durumunda, |ZÜ| sesleminde 

engelleyicilerin ötüm örüntüleri grafik 71’de görülmektedir. 
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Grafik 71: Son seslemin önünde ünsüz olması durumunda,|ZÜ| sesleminde engelleyicilerin ötüm 

örüntüsü 

Sürüklüyor bir sırrı, izbe sofalarında terlikler pıtır pıtır. 
Uyanık pazarcı kalpazanları yakalattı. 

Bu meselede belde belediyesi son kararı verecek. 
Bu ilgi onu bilgi obezi yaptı. 

Uzun zamandır alerji tedavisi görüyor. 
Kuruyan elbiselere bıraktıkları larva deriden içeri girer. 

İçimde nice zamandan kalma bir arzu var. 
 

 Grafik 70’te tüm seslerin yüksek ve yükselen ya da düz bir örüntü içerisinde 

oldukları görülmektedir. Grafik 71’de tipik örüntüleri içerisinde bulunan |c| ve |j| ile 

ötümü düzeyi genellikle düşük |z| dışında diğer seslerin tınlayıcılar gibi davrandıkları 

görülmektedir. 

 

 

4.10.2. |ÜZ| Sesleminde Çözümlemeler 

 

Seslemin bölünmediği her durum için Türkçenin ses dizilimi bu seslem 

türüne ait ses çevresi türünün tamamını karşılamamaktadır. 
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4.10.3. |ZÜZ| Sesleminde Çözümlemeler 

 

 Son seslemin önünde ünsüz olması durumunda, |ZÜZ| sesleminde 

tınlayıcıların ötüm örüntüleri grafik 72’de görülmektedir. 

 

 

Grafik 72: Son seslemin önünde ünsüz olması durumunda, |ZÜZ| sesleminde tınlayıcıların ötüm 

örüntüsü 

Herkes çekildikten sonra plajdaki parlak cisimleri toplar. 
Yeni dolmuş hatları ihale edildi. 

Şimdilik esnek bir politika benimsenecek. 
Susuz kuyu akrep yuvası haline gelmişti. 

İsmi 1957’de verilen nobelyum, kısa ömrü nedeniyle birçok özelliği bilinemeyen bir maddedir. 
 

 Son seslemin önünde ünsüz olması durumunda, |ZÜZ| sesleminde 

engelleyicilerin ötüm örüntüleri grafik 73’te görülmektedir. 
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Grafik 73: Son seslemin önünde ünsüz olması durumunda, |ZÜZ| sesleminde engelleyicilerin ötüm 

örüntüsü 

Mezarlığın ortasında altı adet mermer sütunlu harap bir kümbet göze çarpar. 
Şimdi de ılgıncar çöğürü üzerine kiraz denemesi yapmak istiyorum. 

Olur mu efendim, bu sorumsuzluktur. 
Kendi devingen doğasından etkilenir. 

Kaçak deterjan imal eden ekip yakalandı. 
Patatesli mücver tarifini sizlere sunuyorum. 

Hastanenin nevzat ünitesi elden geçirildi. 
 

 

Grafik 73’te soldan ötümsüze bitişik olanlar, düşük ötüm düzeyinden 

başlayarak giderek yükselmekte, ötümlüye bitişik diğerleri ise yüksek ve düze yakın 

bir ötüm örüntüsü göstermektedirler. 

 

 

4.10.4. |ZÜZ| Sesleminde Çözümlemeler 

 

 Son seslemin önünde ünsüz olması durumunda, |ZÜZ| sesleminde 

tınlayıcıların ötüm örüntüleri grafik 74’te görülmektedir. 
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Grafik 74: Son seslemin önünde ünsüz olması durumunda, |ZÜZ| sesleminde tınlayıcıların ötüm 

örüntüsü 

Kurt avlayan kartal videosu izleyenleri şaşırttı. 
Bu sene dolgun salkım beklememeli. 
Cumhuriyet aydın nesiller yetiştirdi. 

Aynı konudaki mükerrer hata affedilemez. 
Olağanüstü kurultay toplandı. 

 

 Son seslemin önünde ünsüz olması durumunda, |ZÜZ| sesleminde 

engelleyicilerin ötüm örüntüleri grafik 75’te görülmektedir. 

 

 

Grafik 75: Son seslemin önünde ünsüz olması durumunda, |ZÜZ| sesleminde engelleyicilerin ötüm 

örüntüsü 
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Polislerin staj süresi arttırıldı. 
Kahvenin önündeki halka karşı bir söylev çekmeye başladı. 

Birliğin bu mümtaz şahsiyeti bu idealle yaşadı. 
 

Grafik 74 ve 75’te |y| ve |n| sesleri dışında diğer seslerin sözcük sonu 

ötümsüzleşmesine uğradıkları görülmektedir. |n| bir sonraki sözcüğün yine |n| ile 

başlaması nedeniyle güçlü bir ulama gerçekleştiğinde ötümsüzleşmemiştir. 

 

 

4.10.5. |ÜZZ| Sesleminde Çözümlemeler 

Seslemin bölünmediği her durum için Türkçenin ses dizilimi bu seslem 

türüne ait ses çevresi türünün tamamını karşılamamaktadır. 

 

 

4.10.6. |ÜZZ| Sesleminde Çözümlemeler 

 

Seslemin bölünmediği her durum için Türkçenin ses dizilimi bu seslem 

türüne ait ses çevresi türünün tamamını karşılamamaktadır. 

 

 

4.10.7. |ZÜZZ| Sesleminde Çözümlemeler 

 

 Son seslemin önünde ünsüz olması durumunda, |ZÜZZ| sesleminde 

tınlayıcıların ötüm örüntüleri grafik 76’da görülmektedir. 

 

 
 

178



 

Grafik 76: Son seslemin önünde ünsüz olması durumunda, |ZÜZZ|sesleminde tınlayıcıların ötüm 

örüntüsü 

Lütfen izlemeden slayt hakkında yorum yapmayın. 
Çok civanmert çocuksun. 

Yaptığı iğrenç esprilere sadece ikisi güldü. 
 

 Son seslemin önünde ünsüz olması durumunda, |ZÜZZ| sesleminde 

engelleyicilerin ötüm örüntüleri grafik 77’de görülmektedir. 

 

 

Grafik 77: Son seslemin önünde ünsüz olması durumunda, |ZÜZZ| sesleminde engelleyicilerin ötüm 

örüntüsü 
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Köyde en son yirmi yıl önce bir nalbant vardı. 
348 dosya derdest oldu. 

Kurulu gepgenç arkadaşlar doldurmuşlar. 
Program tanjant değerlerini 6 hanelik hassasiyetle gösteriyor. 

 

Grafik 76 ve grafik 77’de seslem başı konumundaki diğer seslemler gibi 

yüksek bir ötüm düzeyi oluşmuştur. Bu sesler arasında sadece |j| sesi ötüm düzeyi hiç 

yükselme eğilimi göstermeden düşük bir eğimle ötüm örüntüsü düşer bir biçimdedir. 

 

 

4.10.8. |ZÜZZ| Sesleminde Çözümlemeler 

 

 Son seslemin önünde ünsüz olması durumunda, |ZÜZZ| sesleminde 

tınlayıcıların ötüm örüntüleri grafik 78’de görülmektedir. 

 

 

Grafik 78: Son seslemin önünde ünsüz olması durumunda,|ZÜZZ| sesleminde tınlayıcıların ötüm 

örüntüsü 

Belediye asfalt mevsimini açtı. 
Politik nedenler birden fazla başkent ilan etmeye neden olmuştur. 

Benim bozkurt yurdumda çakallara ekmek yok. 
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 Son seslemin önünde ünsüz olması durumunda, |ZÜZZ| sesleminde 

engelleyicilerin ötüm örüntüleri grafik 79’da görülmektedir. 

 

 

Grafik 79: Son seslemin önünde ünsüz olması durumunda,|ZÜZZ| sesleminde engelleyicilerin ötüm 

örüntüsü 

Beğenilmese de aynı ordövr tabağı hafta boyunca akşamları servis edildi. 
Bu saçmalıkta bir denklik öngören izomorfizm kabul edilemez. 

 

 

Grafik 78 ve 79’da, sonrasında ötümlü olanların ötüm örüntüsü yükselen, 

ötümsüz olanların düşen bir örüntü gösterdikleri görülmektedir. 

 

 

4.10.9. |ZÜZZ| Sesleminde Çözümlemeler 

 

 Son seslemin önünde ünsüz olması durumunda, |ZÜZZ| sesleminde 

tınlayıcıların ötüm örüntüleri grafik 80’de görülmektedir. 
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Grafik 80: Son seslemin önünde ünsüz olması durumunda, |ZÜZZ| sesleminde tınlayıcıların ötüm 

örüntüsü 

Üç dakika sonra haftaym düdüğü çalınacak. 
Beğenilmese de aynı ordövr tabağı hafta boyunca akşamları servis edildi. 

 

 Son seslemin önünde ünsüz olması durumunda, |ZÜZZ| sesleminde 

engelleyicilerin ötüm örüntüleri grafik 81’de görülmektedir. 

 

 

Grafik 81: Son seslemin önünde ünsüz olması durumunda, |ZÜZZ| sesleminde engelleyicilerin ötüm 

örüntüsü 
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Plastik şezlong üretimiyle yeni bir alan oluşturdu. 
Yapılan sürşarj farklı dalga boylarında gönderilen ışıkla ortaya çıkartılıyor. 

 

 

 Grafik 80 ve grafik 81’de, tipik örüntüsü sergileyen |j| dışında diğer seslerin 

sözcük sonu ötümsüzleşmesi ortaya koydukları görülmektedir. 

 

 

4.11. Ulaşılan Genellemelere Göre Çözümleme 

 

 

4.11.1. Sözcük Sonu Ötümsüzleşmesi 

 

 

4.11.1.1 |b| Ünsüzüne Ait Çözümlemeler 

 

 |b| sesine ait sözcük sonu ötümsüzleşmesi grafik 82’de görülmektedir. 
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Grafik 82: |b| sesine ait sözcük sonu ötümsüzleşmesi 

Sudur ab, dest el. 
Adem uyurken Rab Tanrı onun kaburga kemiklerinden birini alıp yerini etle kapadı. 

İnsanı tekrar, kalb ve fikir cennetine eriştirebilecek tek kudret kadındır. 
 

 Grafik 82 incelendiğinde |b| sesinin sözcük sonunda olduğu tüm sözcüklerde 

ötümsüzleşme ya da giderek ötüm düzeyinin düşmesi görülmektedir. 

 

4.11.1.2 |c| Ünsüzüne Ait Çözümlemeler 

 

 |c| sesine ait sözcük sonu ötümsüzleşmesi grafik 83’te görülmektedir. 
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Grafik 89: |c| sesine ait sözcük sonu ötümsüzleşmesi 

Ispanaklı sac böreği oldukça lezzetliydi. 
 

 Grafik 83 incelendiğinde |sac| sözcüğündeki |c| sesinin ötüm düzeyinin sıfıra 

kadar düştüğü görülmektedir. 

 

 

4.11.1.3 |d| Ünsüzüne Ait Çözümlemeler 

 

 |d| sesine ait sözcük sonu ötümsüzleşmesi grafik 84’de görülmektedir. 
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Grafik 84: |d| sesine ait sözcük sonu ötümsüzleşmesi 

Verdikleri ad anne babaları mutlu etmedi. 
Örnek bir kod satırı yazılmalı. 

Tekrarlanınca ard arda anlamını yitirdi. 
 

 

 Grafik 84 incelendiğinde |d| sesinin, |arda| sözcüğüne ulanan |ard| 

sözcüğündeki |d| dışında ötüm düzeyinin düştüğü görülmektedir. 

 

 

4.11.1.4 |g| Ünsüzüne Ait Çözümlemeler 

  

|g| sesine ait sözcük sonu ötümsüzleşmesi grafik 85’te görülmektedir. 
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Grafik 85: |g| sesine ait sözcük sonu ötümsüzleşmesi 

Dünkü ihalede lig maçlarının yayın hakları satıldı. 
Olayda hastanenin morg bekçisi de ifade verdi. 

Yıllar önce oynadığı monolog yeniden sahneye konulacak. 
Plastik şezlong üretimiyle yeni bir alan oluşturdu. 

 

 Grafik 85 incelendiğinde |g| sesinin sözcük sonunda olduğu tüm sözcüklerde 

ötüm düzeyinin giderek düştüğü görülmektedir. 

 

 

4.11.1.5 |j| Ünsüzüne Ait Çözümlemeler 

 

 |j| sesine ait sözcük sonu ötümsüzleşmesi grafik 86’da görülmektedir. 
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Grafik 86: |j| sesine ait sözcük sonu ötümsüzleşmesi 

En çok bej tercih ediliyor. 
Konutta kredi faizleri çok indi, fazla marj kalmadı. 

Madenciler tonaj sınırlamasına tepki gösterdi. 
Ne zamandır kimsenin uğramadığı oberj, belediyece yıkıldı. 

Polislerin staj süresi arttırıldı. 
Yapılan sürşarj farklı dalga boylarında gönderilen ışıkla ortaya çıkartılıyor. 

 

Grafik 86 incelendiğinde |oberj|ve |sürşarj| dışındaki sözcüklerde |j| sesinin 

ötümsüzleştiği görülmektedir. Bu sözcüklerin ötümsüzleşmemesinin nedeni 

sesleticilerin, sözcüğe yabancı olmaları ve |j| sesini olağanın üstünde bir baskıyla 

sesletmeleri olabilir. 

 

 

4.11.1.6 |l| Ünsüzüne Ait Çözümlemeler 

 

 |l| sesine ait sözcük sonu ötümsüzleşmesi grafik 87’de görülmektedir. 
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Grafik 87: |l| sesine ait sözcük sonu ötümsüzleşmesi 

Meseleyi el ele verip çözdüler. 
Gerçek bal glikozlu baldan ağırlığıyla ayrılır. 

Sevdiği varlıkların olduğu bir fabl, çocuğunuzun ilgisini çekebilir. 
Olay anını bilfiil uygulattı. 

Düşman tahıl ambarlarını ateşe vermişti. 
Kurt avlayan kartal videosu izleyenleri şaşırttı. 

 

 Grafik 87 incelendiğinde |l| sesinin, |el|, |bilfiil| ve |tahıl| sözcüklerinde 

sonraki sözcüğe güçlü bir biçimde ulanması nedeniyle, diğerleri 

ötümsüzleşmemektedir. 

 

 

4.11.1.7 |m| Ünsüzüne Ait Çözümlemeler 

 

 |m| sesine ait sözcük sonu ötümsüzleşmesi grafik 88’de görülmektedir. 
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Grafik 88: |m| sesine ait sözcük sonu ötümsüzleşmesi 

Koyduğu im konuşmacıları birbirinden ayırdı. 
Odadaki nem sıcak havayla birlikte azaldı. 

Yaşadıkları film olur. 
Örgüt son bir katliam yaparak kendini hatırlattı. 

Bu derdi huy edinenler elem çekmez 
Artan talepleri yeni açtığı mikrofilm merkezi ile karşılıyor. 

Bu sene dolgun salkım beklememeli. 
Üç dakika sonra haftaym düdüğü çalınacak. 

 

Grafik 88 incelendiğinde |katliam| ve |mikrofilm| sözcükleri dışındaki 

sözcüklerde |m| sesinin beklendiği gibi ötüm düzeylerinin düştüğü görülmektedir. 

 

 

4.11.1.8 |n| Ünsüzüne Ait Çözümlemeler 

  

|n| sesine ait sözcük sonu ötümsüzleşmesi grafik 89’da görülmektedir. 
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Grafik 89: |n| sesine ait sözcük sonu ötümsüzleşmesi 

Paket un satışları arttı. 
Federasyon 3 yıl yarışlardan men kararı aldı. 

Üç puan bizim oldu. 
Dışarıdan içeriye ellerinde yalın kasaturalarla polisler daldı 

Sanatçı modern tasarımlarını sergiledi. 
Cumhuriyet aydın nesiller yetiştirdi. 

 

 Grafik 89 incelendiğinde, bulunduğu her çevrede ötüm düzeyini arttıran |n| 

sesi, güçlü ötüm düzeyi ile diğer sesler gibi sözcük sonu ötümsüzleşmesine 

uymamakta olduğu görülmektedir. 

 

 

4.11.1.9 |r| Ünsüzüne Ait Çözümlemeler 

 

 |r| sesine ait sözcük sonu ötümsüzleşmesi grafik 90’da görülmektedir. 
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Grafik 90: |r| sesine ait sözcük sonu ötümsüzleşmesi 

Yağ birikintisinden ibaret bir ur hayatı tehdit edecek bir şey değildir. 
Tartışmaya bakanın dar değerlendirmeleri damga vurdu. 

İyi ama kışın arkanda lutr manto vardı. 
Kazaya dair bir şey hatırlamıyorum. 

Biz ordayken dere akar haldeydi. 
Aynı konudaki mükerrer hata affedilemez. 

Beğenilmese de aynı ordövr tabağı hafta boyunca akşamları servis edildi. 
 

 Grafik 90 incelendiğinde |r| sesinin diğer sesler kadar olmasa da daha düşük 

bir eğimle ötümsüzleştiği görülmektedir. |lutr| sözcüğündeki |r| sesinde, hiçbir 

sesletici |r| sesine ötüm yükleyememiş ya da çok yazılımın ölçmeyeceği düzeyde 

düşük bir ötüm yüklemiştir. 

  

 

4.11.1.10. |v| Ünsüzüne Ait Çözümlemeler 

 

 |v| sesine ait sözcük sonu ötümsüzleşmesi grafik 91’de görülmektedir. 
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Grafik 91: |v| sesine ait sözcük sonu ötümsüzleşmesi 

Hafta sonu düzenlediği av tepki topladı. 
Turkcell dev bir projeye imza attı. 
Ata ve levh-i mahv ve isbat nedir? 

Tazelerini manav sattı. 
Kahvenin önündeki halka karşı bir söylev çekmeye başladı. 

 

 

Grafik 91 incelendiğinde, |mahv| sözcüğündeki |v| dışında, |v| diğer 

sözcüklerde ötümsüzleşmektedir. |mahv| sözcüğünde, sesleticiler |v| sesini üretmek 

için olağanın üstünde bir baskı uyguladıkları için bu sözcükte ötümsüzleşme 

görülmemiştir. 

 

 

4.11.1.11. |y| Ünsüzüne Ait Çözümlemeler 

 

 |y| sesine ait sözcük sonu ötümsüzleşmesi grafik 92’de görülmektedir. 
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Grafik 92: |y| sesine ait sözcük sonu ötümsüzleşmesi 

Her seçimde oy kullandı. 
O günden sonra kötü bir huy edindi. 
Özgüvene sahip bir birey arıyoruz. 

Olağanüstü kurultay toplandı. 
 

 Grafik 92 incelendiğinde, |kurultay| sözcüğü dışında |y| sesinin diğer 

sözcüklerde ötümsüzleştiği görülmektedir. 

 

 

4.11.1.12. |z| Ünsüzüne Ait Çözümlemeler 

 

 |z| sesine ait sözcük sonu ötümsüzleşmesi grafik 93’te görülmektedir. 
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Grafik 93: |z| sesine ait sözcük sonu ötümsüzleşmesi 

Yıllar sonra öz eleştiri yaptı. 
Karşısına çıkan boz renkli kangal, kurdu ürküttü. 

Halka arz mevzuunda radikal değişiklikler yapıldı. 
Seçtiğin tarz seni anlatmalı. 

Nişan için türkuaz bir elbise ısmarladı. 
Son bir haftada otuz kere aramışsınız. 

Birliğin bu mümtaz şahsiyeti bu idealle yaşadı. 
 

Grafik 93 incelendiğinde tüm sözcüklerde |z| sesinin ötümsüzleştiği 

görülmektedir. 
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4.12. İç Ötümsüzlük Etkisi 

4.12.1. Soldan Ötümsüzlük Etkisi 

 

Grafik 94 incelendiğinde, çözümlemesi yapılan iç ve son seslemde, ünsüzün 

baş konumunda olduğu (ZÜ, ZÜZ, ZÜZZ) ve öncesinde ötümsüz bir ünsüzün olduğu 

durumlarda ötümün giderek yükseldiği gözlenmiştir. 

 

 

Grafik 94: Sözcük içerisinde, ötümlü ünsüzün seslemde başta olduğu durumda solunda ötümsüz bir ünsüz 

olduğunda ötüm örüntüsü 

 

4.11.2. Sağdan Ötümsüzlük Etkisi 

 

Grafik 95 incelendiğinde, çözümlemesi yapılan ön ve iç seslemde,  ünsüzün 

son konumunda olduğu (ÜZ, ZÜZ, ZÜZZ) ve sonrasında da ötümsüz bir ünsüzün 

olduğu durumlarda ötümün giderek yükseldiği gözlenmiştir. 
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Grafik 95: Sözcük içerisinde, ötümlü ünsüzün seslemde sonda olduğu durumda sağında ötümsüz bir ünsüz 

olduğunda ötüm örüntüsü 

 

 

4.13. Dış Ötümsüzlük Etkisi 

 

 

4.13.1. Soldan Ötümsüzlük Etkisi 

 

Grafik 96 incelendiğinde, çözümlemesi yapılan sözcüğün, ön seslemi (ZÜ, 

ZÜZ, ZÜZZ) ile başladığında ve öncesinde de ötümsüz bir ünsüzle biten bir 

sözcüğün olduğu durumlarda ötümün giderek yükseldiği gözlenmiştir. 
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Grafik 96: Ötümsüzle biten soldaki sözcüğün, ötümlü ünsüzle başlayan sözcüğe etkisi 

Maç denk kuvvetlerin mücadelesi oldu. 
İlk defa kontak lens kullanacaklar ayrı muayene olmalı. 

Çifte kavrulmuş lokum ikram edildi. 
Haşlanmış mısır yedi. 

En az üç nesil geçmedikçe toplumsal uyanış gerçekleşmez. 
Klasik ve kült filmlerle ilgili kısa bir bilgi verdi. 

 “Yemek ye” diye ısrar etti. 
Kaçakçılar ilginç zula yöntemlerini itiraf ettiler. 

 

 

4.13.2. Sağdan Ötümsüzlük Etkisi 

 

Grafik 97 incelendiğinde, çözümlemesi yapılan sözcüğün, son seslemi (ZÜ, 

ZÜZ, ZÜZZ) ile bittiğinde ve sonrasında da ötümsüz bir ünsüzle başlayan bir 

sözcüğün olduğu durumlarda ötümün giderek düştüğü gözlenmiştir. 
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Grafik 97: Ötümsüzle başlayan sağdaki sözcüğün, ötümlü ünsüzle biten sözcüğe etkisi 

Bu derdi huy edinenler elem çekmez 
Paket un satışları arttı. 

Federasyon 3 yıl yarışlardan men kararı aldı. 
Dışarıdan içeriye ellerinde yalın kasaturalarla polisler daldı 

Sanatçı modern tasarımlarını sergiledi. 
Yağ birikintisinden ibaret bir ur hayatı tehdit edecek bir şey değildir. 

Biz ordayken dere akar haldeydi. 
Beğenilmese de aynı ordövr tabağı hafta boyunca akşamları servis edildi. 

Hafta sonu düzenlediği av tepki topladı. 
Tazelerini manav sattı. 

Kahvenin önündeki halka karşı bir söylev çekmeye başladı. 
Her seçimde oy kullandı. 

Seçtiğin tarz seni anlatmalı. 
Son bir haftada otuz kere aramışsınız. 

Birliğin bu mümtaz şahsiyeti bu idealle yaşadı. 
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4.14. |n| ve |g| ile Birleşen Noktalarda Ötümün Artışı 

4.14.1. |n|ye Bitişik Olan Ötümlü Ünsüzler 

 

Grafik 98: |c|, |d|, |g|, |m| ve |z| seslerinin |n| sesine bitişik olduğu durumlardaki ötüm düzeyi 

 

 Grafik 98 incelendiğinde |n| sesinin, kendisine bitişik seslerin ötüm 

düzeylerini yüksekte tuttuğu görülmektedir. 

 

4.14.2. |g| ye Bitişik Olan Ötümlü Ünsüzler 

 

Grafik 99: |n|, |r| ve |z| seslerinin |g| sesine bitişik olduğu durumlardaki ötüm düzeyi 
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 Grafik 99 incelendiğinde |g| sesinin, kendisine bitişik seslerin ötüm 

düzeylerini yüksekte tuttuğu görülmektedir. 

 

 

4.15. Tipik Örüntüsü Olan Sesler 

 

4.15.1. |c| Sesi 

 

 

Grafik 100: |c| sesinin tipik örüntüsü 

 

 Grafik 100’de |c| sesinin tipik örüntüsü görülmektedir. Sözcük sonu 

ötümsüzleşmesi gibi güçlü etkiler olmadıkça |c| sesi iç bükey eğri ortaya 

koymaktadır. 
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4.15.2. |j| Sesi 

 

 

Grafik 101: |j| sesinin tipik örüntüsü 

 

 Grafik 101’de |j| sesinin tipik örüntüsü görülmektedir. Sözcük sonu 

ötümsüzleşmesi gibi güçlü etkiler olduğu bazı durumlarda dahi |j| sesi iç bükey eğri 

ortaya koymaktadır. 
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4.16. Ünsüzün Ezgi Zirvesine Denk Gelmesi 

 

Grafik 102: Ezgi zirvesinde yer alan sözcüklerin ötüm örüntüsü 

 

 Grafik 102 incelendiğinde, ötümsüzleşmesi beklenen sözcük sonu 

ötümlülerinin, ezgi zirvesinde yer almaları nedeniyle ötümsüzleşmeye uymadıkları 

görülmektedir. 
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4.17. Sonraki Dar Ünlülerin Ötüm Düzeyini Düşürmesi 

 

Grafik 103: Sonraki dar ünlülerin ötümlü ünsüzlerin ötüm düzeylerini düşürmeleri 

 

 Grafik 103 incelendiğinde, bir ya da iki sonraki dar ünlülerin ötümlü 

ünsüzlerin |r, v, z, j| ötüm düzeylerini düşürdükleri görülmektedir. 
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4.18. Sonraki Geniş Ünlülerin Ötüm Düzeyini Arttırması 

 

Grafik 104: Sonraki geniş ünlülerin ötümlü ünsüzlerin ötüm düzeylerini yükseltmeleri 

 

 Grafik 104 incelendiğinde, bir ya da iki sonraki geniş ünlülerin ötümlü 

ünsüzlerin |r, z, l, b| ötüm düzeylerini yükselttikleri görülmektedir. 
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4.19. Ünlülerin Arasında Kalan Ünsüzün Ötüm Yüksekliği 

 

 

Grafik 105: İki ünlü arasında kalan ünsüzlerin ötüm düzeyi 

 

 Grafik 105 incelendiğinde, iki ünlü arasında kalan ünsüzlerin ötüm düzeyinin 

yüksek olduğu görülmektedir. 
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4.20. Özel Adların Durumu 

 

 

Grafik 106: Özel adların ötüm örüntüleri 

 

Grafik 106 incelendiğinde özel adlara ait belirli bir örüntü görülmemektedir. 

Sadece ötüm düzeylerinin yüksek olduğu görülebilmektedir. 
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5. DEĞERLENDİRME ve SONUÇ 

 

Seslem tabanlı bir çözümleme ile Türkçede ötümlü ünsüzlerin sesbilgisel 

olarak çözümlenmesini amaçlayan bu çalışmada, ötüm örüntüleri ve düzeyleri nesnel 

ölçütler kullanılarak ortaya konulmuştur. Dilbilim bakış açısıyla ötümlü ünsüzün 

konumu değiştiğinde ötüm örüntüsü ve düzeyinin nasıl değiştiği ya da aynı konumda 

ve ses çevresindeki ötümlü ünsüzlerin ötüm örüntüsü ve düzeyinin nasıl biçimlendiği 

gibi olası tüm çapraz ilişkiler araştırılmıştır.  

 

 Çalışmanın veri tabanını, süreğen sözce sesletimi yolu ile yirmi kadın-yirmi 

erkekten alınan kayıtlar oluşturmuştur. Çözümlemesi yapılan ünsüzün ötüm 

özelliklerini çözümlenememesi olasılığı nedeniyle kayıt sırasında her sözce iki kez 

seslettirilmiştir. 

 

 Yukarıda belirtilen amaç doğrultusunda, çalışmanın Kuramsal Çerçeve (2) 

bölümünde dört ana bölüme yer verilmiştir. İlk üç bölümde çalışmadaki 

çözümlemelerin, dönüşümler ve değişimleri birbirinden farklı ve benzer yöntem ve 

gösterim türleriyle ortaya koyan Uygunluk Kuramı, İşlevsel Sesbilim ve Üretimsel 

Sesbilim Kuramları anlatılmış ve her birinin ses olgularını gösterme biçimleri ile 

ilgili örnekler verilmiştir. Bu kuramlardan Uygunluk Kuramı ve İşlevsel Sesbilim 

Kuramına sadece gösterim yöntemleri nedeniyle yer verilirken, Üretimsel Sesbilim 

Kuramı ayrıntıları ile anlatılmıştır. Dördüncü bölümde ise ötüm ve ötümle ilgili 

kavramlar, alanyazında yapılmış çalışmalardan, veri toplama ve çözümleme 

teknikleri ile ilgili örnekler verilerek anlatılmıştır. 
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 Kuramsal Çerçeve bölümünün ardından, uygulamanın nasıl 

gerçekleştirildiğinin anlatıldığı Yöntem (3) bölümüne yer verilmiştir. Yöntem 

bölümü, Verilerin Toplanması, Verilerin Toplanmasında Kullanılan Gereçler ve 

Verilerin Çözümlemesi üç ayrı alt bölüm olarak ayrılmıştır. Alt bölümlerde, bütünce 

ile sözcelerin oluşturulması ve basitçe çözümleme biçimi anlatılmıştır. 

  

 Daha sonra verilerin çözümlemesi sonucu elde edilen ötüm örüntüleri ve 

düzeylerinin ortaya konulduğu Bulgular (4) bölümüne yer verilmiştir. Bu bölümde 

yer alan değerlendirmeler, bütünceyi esas alan ses çevreleri ve ulaşılan genellemelere 

göre iki ayrı alt ulamlama altında sunulmuştur. 

 

 Çalışma sonucu ötümlü ünsüzlerin ötüm örüntülerini ortaya koyan değerler, 

343 adet sözcenin 40 kişiye seslettirilmesiyle elde edilen 13720 adet sözce 

kaydından, 13720 adet ünsüzün kendisinin ve sonrasında da bölütlerin on eşit 

noktasının elle bölütlenmesi ve 137200 her alt bölüte ait ötüm değerinin eşik 

değerden (0.45) farklarının, 40 sesleticiye ait ortalamalarının alınmasıyla elde 

edilmiştir. Diğer bir deyişle bölütlenen ünsüzün bölütlenen on ayrı noktasının ötüm 

değeri 40 sesleticinin ortalaması alınarak bulunmuştur. 

 

 Veriler aşağıda belirtilen sıra ile çözümlenmiştir. 

 

1- Kayıtlar kadın ve erkek kayıtları olmak üzere ikiye ayrılmıştır. 
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2- Her ünsüze ait sözceler kadın ve erkek kayıtları olmak üzere ayrı ayrı 

gruplanmış, “kadınların |d| ünsüzüne ait sözceler” gibi ayrılmıştır. 

3- |b| ünsüzünün geçtiği ilk sözcenin ötüm değerleri, 40 sesletici için ardışık 

biçimde nicemlenmiştir. 

4- Nicemleme işlemi, aynı ünsüze ait on ayrı bölümün ötüm değerlerinin tüm 

sesleticiler için ortalaması alınarak yapılmıştır. 

5- Bölütlenmiş ünsüzün eşit ayrılmış on ayrı bölümüne ait ötüm değerleri 

ortalamasının oluşturduğu grafik, ilgili ünsüzün ilgili ses çevresindeki ötüm 

örüntüsü olarak metne aktarılmıştır. 

6- Ötüm örüntüleri, seslerin çıkış biçimlerine göre tınlayıcılar ve engelleyiciler 

ayrımıyla ve olgusal olarak da ses, seslem, parçalarüstü sesbirim ayrımlarıyla 

ulamlanarak sunulmuştur. 

 

Bu işlemler sonucunda elde edilen bulgulardan bazılarının çözümleme 

yöntemini doğruladığı diğerlerinin de özgün yeni sonuçlar ortaya çıkardığı 

görülmüştür. 

 

 

5.1. Yöntemin Doğrulanması 

 

1- Ötüm örüntülerini ve düzeylerini aynı anda etkileyen birçok durum vardır. 

Bir ünsüzün belirli bir ses çevresindeki ötüm örüntüsü ve düzeyi, birden fazla 

durumun sonucudur. Bunlar mikro ve makro düzeyde gözlenmeye çalışılmıştır. 

Mikro düzeyde, bitişik sesler, komşu sesler, içinde bulunulan seslem türü, seslemin 
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sözcük içerisindeki konumu, sözcüğün sözce içerisindeki konumu gibi durumlar 

etkili olurken, makro düzeyde beklenen ötüm örüntüsünü tamamıyla değiştirebilecek 

kişinin sesletim yetkinliğindeki anlık değişimler, parçalarüstü sesbirimler, anlamsal 

düzlemde edinilmiş görevler gibi çok sayıda durum etkili olmaktadır. Sesin 

dinamikliğinin oluşturabileceği sapmalar, ötüm üzerinde diğer değiştirgenlerden 

daha yüksek olabilmektedir. Bu nedenle ötümün düzeyinden çok, ötümün 

örüntüsünün daha geçerli bir bulgu olduğu değerlendirilmiş, ayrıca sesbilgisel 

olguların sesbilimden ayrı bir biçimde çözümlemenin olanaksızlığı bir kez daha 

görülmüştür. 

 

2- Ötümü etkileyen durumların ve sesin dinamikliğinin etkilerinin yok 

sayılabilir bir düzeye gelebilmesi için kırk kişilik bir sesletici grubu fazlasıyla yeterli 

olmuştur. Bu kişi başına binde 25 gibi çok düşük bir sapma riskiyle çalışmayı 

sağlamıştır. 

 

3- Bir ötüm çalışması için ses çevresine ait bulguların, tınlayıcılar ve 

engelleyiciler olarak iki ayrımla sunulmasının doğru olduğu ortaya çıkmıştır. Daha 

alt ulamlamalara (patlamalılar, sürtünücüler) ait sunumlar, hem çok fazla grafiğin 

çizilmesi sonucunu hem de birçok alt ulamın bu ulamlar içerisinde görülebiliyorken 

gösterilmesinin gereksizliğini göstermiştir. 

 

4- Ulaşılan bulgularla çok sayıda çapraz ilişkilendirme yapılabilmiştir. Ancak 

bu metin içerisinde yer almayan daha fazlasının bulunması ve yeni ilişkilerin ortaya 
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çıkarılması daha çok zaman alacak ve yeni çalışmaların gerçekleştirilmesini gerekli 

kılabilecektir. 

 

 

5.2. Ulaşılan Bulgular 

 

5- Ötüm çalışmaları sonunda görülmüştür ki ses, seslem ve sözcükler arası 

düzeyde çok sayıda eklemleme ve ulama bulunmakta ve ulanan ile eklemlenen sesler 

ötümü yüksek düzeyde etkilemektedir. İşitimsel olarak ulanmadığından emin olunan 

birçok sözcüksel geçişin, ötüm temelinde tamamıyla ulandığı gözlenmiştir. Bu da en 

az çaba yasasının, “ötümü kesmeden diğer ötümlüyle eklemlenmek”in bir sonucu 

olabilir. Bu nedenle, her ne kadar çözümü yapılan ünsüzler yüksek titizlikle 

bölütlenip, izole biçimde ötümleri nicemlendiyse de elde edilen örüntüler o sesten 

çok o çevrenin ötüm örüntüleridirler. 

 

6- Ötüm örüntülerinde cinsiyete bağlı bir farklılık olmadığı görülmüştür. 

Grafik 2’de görüldüğü gibi örüntüsel olarak birbirine çok yakın olan kadın ve erkek 

örüntüleri, düzeysel olarak da çok farklılık göstermemektedirler. 

 

7- Hemen hemen tüm ses çevrelerinde tınlayıcıların, engelleyicilere göre daha 

yüksek ötüm düzeyi sergiledikleri görülmüştür. 

 

8- Grafik 7 ve 8 çifti gibi aynı ses çevresinde çözümlemesi yapılan seslerin 

grafikleri incelendiğinde, tınlayıcıların ötüm örüntülerinin, engelleyicilere göre daha 
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az dalgalanmaya sahip olduğu ve ötüme ait alt değerlerle üst değerler arasındaki 

farkın çok olmadığı, durağan ya da az değişen olduğu görülmüştür. 

 

9- Tınlayıcılar ötüme ait sesbilgisel olgulardan daha az etkilenmektedirler. En 

az çaba yasasının gereği olan sözcük sonu ötümsüzleşmesi gibi güçlü etkiler dışında 

tınlayıcılar, engelleyiciler gibi uzak ve yakın küçük etkilere daha kapalıdırlar. 

Engelleyiciler sonraki ya da önceki ünlünün türüne göre farklı ötüm örüntüleri ortaya 

koyabilmektedir. 

 

10- İncelemeler sonucunda ulaşılan bulgulardan biri de birkaç ihmal edilebilir 

örnek dışında tüm ötümlü ünsüzlerin, grafik 82-93 arasındaki grafiklerde 

görülebileceği gibi sözcük sonunda ötüm düzeyinin giderek düştüğü ya da 

ötümsüzleştiğidir. |el ele| ve |ard arda| gibi çok güçlü ulamalar dışında bu sözcük 

sonu ötümlü ünsüz ötümsüzleşmesi net bir biçimde nicemlenebilmiştir. 

 

11- Bitişik ve komşu ötümsüz ünsüzlerin, ötümü düşürmesi, sözcük içi ve 

sözcük dışı ötümsüzleştirme etkisi olduğu ortaya çıkmıştır. Bu etki grafik 94-97 

arasında görülebilir. 

 

İç ötümsüzleştirme etkisinde, ötümsüz ünsüz, ötümlü ünsüze soldan bitişik 

ise ötüm örüntüsünü alçaktan yükseğe, sağdan bitişik ise yüksekten alçağa olacak 

biçimde etkilemektedir.  
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Dış ötümsüzleştirme etkisinde ise iç ötümsüzleştirme etkisinde seslemler 

arası düzeyde olan bu olgu, sözcükler arası düzeye taşınmıştır. Ötümsüz ünsüzle 

biten önceki sözcüğün etkisiyle, sözcük başındaki ötümlü ünsüzün ötüm örüntüsü 

alçaktan yükseğe, ötümlü ünsüzle başlayan sonraki sözcüğün etkisiyle, sözcük 

sonundaki ötümlü ünsüz yüksekten alçağa biçimde örüntü ortaya koymuşlardır. 

Sonraki ötümsüzün etkisi, sözcük sonu ötümsüzleşmeye katkı niteliğindedir. 

 

12- Grafik 98 ve 99’da, çözümlemesi yapılan çoğu ünsüzün, |n| ve |g| ile 

birleştiği noktalarda, ötüm düzeyinin yükseldiği görülmüştür. Bu nedenle |n| ve |g| 

kendilerinin ötüm örüntülerinin yüksek olmasının yanında komşu ve bitişik 

ünsüzlerin ötüm düzeylerini de yükseltmişlerdir. 

 

13- Sürtünücü sesler |c|, |j| ve |z|nin ise ötüm düzeyleri genellikle düşüktür ve 

bu durum çevre sesleri de etkilemiştir. Çünkü ötümün fiziksel gücü de bir önceki ve 

bir sonraki sese ulanarak ilerlemektedir. 

 

14- |c| ve |j|nin çukur ya da gülümseme eğrisi biçiminde betimlenebilecek, 

kendilerine özgü ötüm örüntüleri bulunmaktadır. Çok güçlü etkiler dışında bu sesler 

özgü eğrilerini yinelemişlerdir. Grafik 100 ve 101’de bu eğri tiplerinden birer adedi 

gösterilmiştir. 

 

15- Ezgi zirvesinde yer alan ünsüzlerin çözümlemesi, bu seslerin yüksek 

ötüm düzeyine ve düz ya da düze yakın bir örüntüye sahip olduklarını ortaya 
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koymuştur. Grafik 102’de bu ünsüzlerin ötüm düzeylerinin 0,40-0,50 arasında 

oldukları görülmektedir. 

 

16- Birçok ses çevresinde sonraki dar ünlülerin, ötüm düzeyini düşürdükleri, 

sonraki geniş ünlülerin ise yükselttikleri görülmüştür. Tüm ses çevreleri için geçerli 

olmasa da grafik 103 ve 104’te gösterilen birçok ses çevresinde bu durum 

gözlenmiştir. 

 

17- İki ünlü arasında kalan |ÜZÜ| ötümlü ünsüzlerin ötüm düzeylerinin 

yüksek ve örüntülerinin de çok yüksek dalgalanmaya sahip olmayan ya da düze 

yakın eğrilerden oluştuğu görülmüştür. Bu yüksekliğe grafik 105’te yer verilmiştir. 

 

Sesbilgisel değişimler kuramsal olarak ancak sesbilimsel düzlemde kendini 

gösterebilmektedir. Bu değişim ve dönüşümlerden, genellikle ve sadece ayrı bir 

birim olarak kendini gösterebilenler, kuramların gösterme araçları yoluyla 

anlatılabilmektedir. Bunun dışındaki diğer değişim ve olgular sesbilgisel düzlemde, 

fiziksel alana ait bir veri olarak korunmaktadır.  

 

Temelinde en az çaba yasası gibi güçlü nedenler taşıyan sesbilimsel değişim 

ve dönüşümlerin, öncelikle söyleyişe ve zaman zaman da yazıma yansımaları 

nedeniyle gösterimleri kabul görmektedir. Bu çalışmanın bulguları içerisindeki en 

önemlilerinden biri olan sözcük sonu ötümsüzleşmesi, sadece söyleyişte kendini 

gösterebilirken, yazımda kendini gösterememektedir. Oysa sözcük sonundaki 

ötümlüler neredeyse tamamen ötümsüzleşmekte hatta ötümsüz çiftlerine 
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dönüşmektedirler. Dilin dinamik ve değişime açık yönü birçok sözcük için bu 

dönüşümleri zamanla, söyleyişsel ve yazınsal dilsel gösterimler üzerinde 

sağlamlaştırabilir. Ancak bu gösterimsel değişimler, anlam ayırt edici noktalarda 

işlev üstlenmeyecektir. Üretimsel Sesbilim kuramına göre ötümsüzleşme genellemesi 

(1)deki gibi gösterilebilir. 

 

 

 

 

 

+Tınlayıcı 
+Ötümlü 

+Tınlayıcı 
+Ötümsüz ## 

+Tınlayıcı 
+Ötümlü 

(1) 

 

(1)de gösterilen genellemeye göre Türkçe sözcük sonunda ötümlü ünsüzü, 

aynı kaynaktan gelen ötümsüz çiftine dönüştürmektedir. Bu dönüştürme tam 

anlamıyla bir ötümsüzleştirme değildir. O nedenle bu dönüştürmeyi, çalışmanın 

bulgularının da daha rahat yansıtılabileceği Uygunluk Kuramı ve İşlevsel Sesbilim 

Kuramının araçlarını kullanarak göstermek daha akılcı olacaktır. (2)de belirginlik 

kısıtı kullanılarak, |sac| sözcüğündeki |c| sesinin ne düzeyde ötümsüzleştiği ve |ç| 

sesinin ötüm düzeyine yakın bir ötüm düzeyine indiği gösterilmektedir.  

(2) 

Cep sözcüğünde |c|nin ötüm düzeyi ortalaması kısıtı: Bek (0,35) 

Sac sözcüğünde |c|nin ötüm düzeyi ortalaması kısıtı: Bek (0,15) 

Saç sözcüğünde |ç|nin ötüm düzeyi ortalaması kısıtı: Bek(0,003) 
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0,15 Bek(0.003) Bek(0,15) Bek(0,35) 

(0,003)   
* Cansız. Yok 

Edilir. 

(0,15)  √  

(0,35) 
* Cansız. Yok 

Edilir. 
  

Tablo 12: |0,15| lik ötüm düzeyi iletimsel girdisinin, sözcük sonu |c|si olarak belirlenmesi 

 

Yukarıda |c| sesinin ötüm düzeyine ait akustik girdinin sözcük sonu |c|si 

olarak belirlenmesi gösterilmektedir. Ötüm düzeyi ne sözcük başı |c|sinin ne de |ç|nin 

ötüm düzeyi ile ilişkilendirilmemiştir. Görünürde ötüm düzeyi olarak oldukça düşük 

bir ötüm düzeyine, hatta |ç|ye yakın bir ötüm düzeyi ortalamasına sahiptir. |c| akustik 

olarak, ötümsüz çifti olan |ç|ye yakın bir ötüm düzeyi ortalaması ile üretilmesine 

karşın, bu küçük fark algısal olarak |c|nin bir sözcük sonu |c|si olduğunu 

anlatmaktadır. 

 

Üretim ve algı arasında, çoğu zaman iki yönlü olarak değişen bu türlü küçük 

ancak önemli sesbilgisel farklılıklar seslerin konumlarının yanında üzerilerine 

yüklenmiş olan bürün öğeleri parçalarını da nicemlenerek algılanmasını sağlar. Bu 

düzeydeki küçük farklılıkların anlamlandırılabiliyor olması izgesel tabanlı 

kuramların önerilerini ön plana çıkarmaktadır. 

 

Yukarıda kuramlarla bağdaştırarak gösterilen bulguların bazılarının Üretimsel 

Sesbilim Kuramındaki kurallar biçiminde yazılması çok olanaklı görünmezken, bu 
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bulgulardan bazıları sayısal değerlendirmelere daha uygun İşlevsel Sesbilim ve 

Uygunluk Kuramının gösterim araçları ile genellenebilir. 

 

Çalışmanın genellemeleri, örneklem ve uygulama biçimi ile belirlenmiştir. Bu 

çalışmanın önerdiği biçimde yapılmayan çözümlemelerle başka bulgulara da 

ulaşılabilir.  

 

Ünlüler üzerinde yapılacak bir ötüm çalışması sırasında ötümlü ünsüzlerin 

ötümü başka biçimde çözümlenebilir ve farklı sonuçlar elde edilebilir. Benzer bir 

durum bu çalışma için de söz konusudur.  

 

Çözümlemeler sonucunda ötümsüz olduğu bilinen ünsüzlerin de ötümünün 

olduğu görülmüştür. Örneğin |altlık| sözcüğünde, iki |l| sesi arasında kalan |t| sesinin 

tamamıyla ötümlü olduğu görülmüştür. Buradan hareketle ezgi gibi sıklığa ait bir 

örüntüyü bir sözce için ortaya koyabiliyor ve bunu bugünkü teknoloji ile 

modelleyebiliyorsak, bir sözcenin tamamının ötüm örüntüsünü de ortaya koyabiliriz. 

 

Çalışma sonucunda çok daha fazla çapraz ilişkilendirme yapılarak, daha farklı 

ötüm özelliklerinin ortaya konabileceği bir veri tabanı elde edilmiştir. Türkçeye ait 

ses değişimlerinin oluşmasında, ötümün etkisinin var olup olmadığı eldeki veriler 

yoluyla belirli düzeylerde araştırılabilir. 

 

 Çalışma sonucunda elde edilen bulgulardan en önemlisi, seslerin çevre 

seslerle birlikte ötümsel olarak ulandığı ve bu nedenle elde edilen ötüm örüntülerinin 
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o çevrenin ötüm örüntüsü olduğudur. Bu çevresel ilişkinin, ilgili sese uzaklığının ya 

da yakınlığının ne olabileceği ile ilgili bir tahmin yürütülemez. Ancak bu uzaklık 

çevre sesler üzerinde yapılabilecek fazladan, süre gibi değiştirgensel nicemlemelerle 

ortaya çıkarılabilir. Bu uzaklığın derecesi, diğer taraftan ilgili sesi etiketlerken 

ölçütlerin artmasına neden olacaktır. Bu çok yönlü komşuluk etiketlemesinin yanında 

çok sayıda olgusuyla sesbilimsel, anlambilimsel ve sözdizimsel değişkenlerin de 

eklenmesi durumunda tam anlamıyla bir ötüm çözümlemesi yapılmış denebilir. 

 
 

219



6. SORUNLAR VE İLERİ TARTIŞMA 

 

Ünsüzlerin ötüm özelliklerinin sesbilgisel çözümlemesi ile ilgili alanyazında 

çok sayıda çalışma olmaması nedeniyle bu çalışma süresince bir takım sınırlılıklar ve 

kısıtlılıklar ortaya çıkmıştır. Bu bölümde bunların neler olduğu ve bu durumların 

nasıl değerlendirildiği ortaya konacaktır. 

 

Çalışma süresince ortaya çıkan en temel sorun, ötümün hangi değiştirgenler 

yoluyla nicemlenebileceği olmuştur. Bu nedenle çok sayıda pilot çalışma yapılmış ve 

çalışmanın bugünkü yöntemine ulaşılması uzun süre almıştır. Öncelikle enerji, sıklık 

süre arasında çapraz ilişkilerin sorgulandığı bir nicemleme denenmiş ancak 

nicemlemenin zorluğu, tüm bütünce için uygulanamazlığı ve evrensel ölçütler 

taşıyamayacağından hareketle bu yöntemden vazgeçilmiştir. Daha sonra sesin tarak 

filtreden geçirilmesiyle, harmonikleri süzgeçlenen sesin enerjisinin, süzgeçlemeden 

önceki enerjisine orantısının nicemlenmesi yolu denenmiş, ancak tüm kayıtların tarak 

süzgeç tasarımına esas sıklık değerinin nicemlenmesi ve tüm kayıtların sonrasında 

tek tek süzgeçten geçirilmesi oldukça emek zor bir süreci öngördüğü için 

vazgeçilmiştir. Bundan sonra ötüm olasılığı örüntüsü yöntemi değerlendirilmiş, 

ünsüz süresince on ayrı noktada (çözünürlükte) ötümün var olup olmadığına göre 

ikili (ötüm var-ötüm yok) bir örüntüleme düşünülmüş, ancak ötümlü ünsüzler, 

neredeyse tüm ses çevrelerinde ötüm sergilemesi, ikili ayrımı esas alan bu 

çözümleme yöntemini boşa çıkarmıştır. Yıllar içerisinde tüm bu yöntemlerin boşa 

çıkmasından sonra ötümü kendi cinsinden nicemleyebilen yazılımlar araştırılmış ve 

bu konuda PRAAT ve KAY Elemetrics’in MDVP yazılımları elde edilmiştir. 

 
 

220



PRAAT gerek nicemleme yöntemindeki tutarlıklar ve gerekse ötüm eşiğinin yüksek 

olmasından dolayı daha titiz karar vermesi nedeniyle bu çalışma için yeğlenmiştir. 

 

Bu çalışma süresince karşılaşılan ikinci büyük sorun, bütüncenin 

sınırlandırılması sırasında yaşanmıştır. Çalışmanın bütüncesi, tüm seslerin tüm 

seslerle komşuluğunu esas alan sonsuz sayıda bir ses çevresinden, ünsüzün yer aldığı 

seslem temelli, seslemin çevresine ve sözcük içerisindeki konumuna göre çeşitlenen 

ses çevrelerine göre sınırlandırılmıştır. 

 

 Bütünce ile ilgili sıkıntılar ses çevrelerinin belirlenmesi ile sonuçlanmamış, 

her ses çevresinde birden fazla sözcüğün olması nedeniyle çok sayıda çözümleme 

yapma olasılığı ortaya çıkmıştır. Tüm sözcüklerin çözümlemesinin yapılması, 

sesletici sayısı düşük tutulduğunda makul görülebilir. Ancak düşük sesletici sayısı, 

her sesleticiye ait sapma oranını ve dolayısıyla riskini arttıracağından, her ses 

çevresinden bir tek sözcüğün çözümlemesinin yapılmasına ve sesletici sayısının 

yüksek tutulmasına karar verilmiştir.  

 

 Bütünce ile ilgili sınırlamayı gerektiren diğer bir konu da sözcük dağarcığının 

ne düzeyde olacağıdır. Kullanılma sıklığı aşırı derecede düşük, Türkçenin ses 

dizilimine uymayan yabancı, eski ya da dilimize yeni sokulmaya çalışılan 

sözcüklerin de çalışmaya dahil edilip edilmeyeceği giderilmesi gereken bir sorun 

olarak ortaya çıkmış ve sorun da dağarcığın Türk Dil Kurumu sözlüğünün esas 

alınması ile aşılmıştır. Bu sözlük kullanılarak aynı bağlamda birden çok sözcük 

bulunmuş, bu sözcüklerden her bağlamda bilindiklik ve kullanılma sıklığı yüksek 
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olanı kullanılmıştır. Bazı ses çevrelerinde tek bir sözcüğe rastlanıldığından, her ne 

kadar kullanılma sıklığı düşük de olsa çalışmaya katılmıştır. 

 

 Çalışma boyunca, çözümleme aşamasında da sınırlılıklar yaşanmıştır. 

Bunlardan en önemlisi bölütlenen ünsüzün kaç alt bölümünden ötüm değeri 

nicemleneceği, diğer bir deyişle çözümleme çözünürlüğünün ne olacağı olmuştur. 

Çözünürlük arttıkça daha net bir örüntünün ortaya çıkacağı kaçınılmazdır. Ancak elle 

bölütlemenin yapıldığı bu çalışma için ünsüzün on ayrı noktasından ötüm değeri 

nicemlemesi yeterli hatta hassas bir çözünürlük olarak değerlendirilmiştir. 

 

 Betimlenen 81 ayrı ses çevresinin bütünce için yetersiz olduğu düşünülebilir. 

Ancak daha çeşitlenmiş ses çevresine göre yapılacak bir çalışma ancak bir grup 

tarafından ele alınabilir. 

 

 Bölütlemenin elle yapılması ile ilgili eleştiriler olabilir. Otomatik bir biçimde 

bölütleyip iş gücü kazancının olabileceği düşünülebilir. Ancak alanyazın taramasında 

görülmüştür ki otomatik olarak bölütlenmiş bir sesler üzerinde yapılan çalışmalarda 

araştırmacılar, sonrasında elle düzeltmelere gereksinim duymuşlardır. Ayrıca her ses 

çevresine ait bölütleme, tüm sesleticiler için arka arkaya yapıldığından, aynı ünsüzün 

tüm kayıtlarda aynı noktalardan bölütlendiği ile ilgili emin olunmuştur. 

 

 Bulgulara ulaşılma süreci içerisinde yaşanan sınırlılıklarla birlikte, bulguların 

yorumlanmasında da sorunlar yaşanmıştır. Bu konuda yapılmış başka bir çalışma 

olmaması nedeniyle elde edilen ötüm örüntüsünün yorumlanmasında sorunlar 
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yaşanmıştır. Ancak bulgular bölümü içerisinde yorumlanamamış örüntülerden de 

gözlenebileceği gibi dış çalışmalarla karşılaştırmaktan da öte, o örüntünün 

karşılaştırılabileceği ya da beraber değerlendirilebileceği başka bir örüntüye 

çalışmanın yapıldığı an itibariyle ulaşılamamış olmasıdır. Bu durumun önüne 

geçebilmek için ilgili olabilecek tüm çapraz ilişkilendirmelerin yapılmasıdır. Bu 

konuda ileride yapılabilecek çalışmalar, değerlendirmesi kendi içerisinde sıkışmış bu 

örüntüler üzerinden yapılabilir. 

 

 

6.1. Beklenenin Dışında Davranan Sesler 

 

Çalışma süresince yapılan nicemlemelerle, üstte belirtilen bulgulara 

ulaşılmaya çalışılmış, ancak hemen hemen o bulguyu genellememizi sağlayan sesler 

kümesi içerisinde, genellemeye aykırı davranan sesler olabilmiştir.  

 

Örneğin |j| ve |c| seslerinin kendilerine özgü eğriler çizdikleri söylense de 

|tüccarlık| ve |Arjantin| gibi sözcüklerde |c| ve |j| sesleri kendine özgü eğriler 

göstermemişlerdir.  

 

Başka bir örnekte |film| sözcüğündeki |m|nin iki ayrı genellemeye aykırı 

davrandığı görülmektedir. |yaşadıkları film olur| sözcesinde |m| kendisini izleyen |o| 

sesinden dolayı ötümsüzleşme kuralına uymaması beklenirken |m| sesinin 

ötümsüzleştiği görülmektedir. Yine |m| sesi çevre ötümlü ve ötümsüz seslerin varlığı 

dolayısıyla ortaya konan sağ dıştan ötümsüzlük etkisine uyuyormuş gibi ötümü 
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giderek düşmekte ve ötümsüzleşme noktasına yaklaşmaktadır. |m|yi izleyen sesin 

herhangi bir ötümsüz olması durumunda genellemeye aykırı davranmadığı 

düşünülebilir ancak izleyen sözcüğün |o| sesi ile başlaması |m|nin ötümsüzleşme 

eğrisini beklenen biçimde davranmayan eğriler kümesine eklenmesine neden 

olmaktadır. 

 

|film| sözcüğündeki |m|nin durumunun bir benzerine |ard| sözcüğündeki |d| de 

de rastlanabilir. |d| sesi |ard| sözcüğünü izleyen |arda| sözcüğünün başındaki |a| sesi ve 

|ard arda| birlikteliğindeki güçlü ulamanın etkisiyle ötümsüzleşme genellemesine 

aykırı davranmaktadır. 

 

Hemen hemen benzer bir durum, kendisinden sonra sözce içerisinde durak 

verilen |oberj| sözcüğünde görülmektedir. |oberj| sözcüğü sonundaki |j|nin 

ötümsüzleşmesi beklendirken |j| sesi gülümseme eğrisi çizerek yükselmektedir. 

Sözcüğün kullanılma sıklığının düşüklüğü, sesleticilerin anlamını bilememeleri ve |j| 

sesini ötümlü biçimde çıkartmaya yönelik çaba bu beklenmezliğin nedeni olabilir. 

 

Başka bir beklenmezlik de |kurultay| sözcüğündeki |y| sesinin giderek 

yükselen ötüm eğrisinde rastlanmıştır. |y|den sonraki bir durak verilmemesine ve 

kendisini izleyen |t| sesine rağmen |y| sesi ötümsüzleşmemekte hatta yükselmektedir.  

 

 Üstte sadece birkaçı sayılan bazı durumlarda ve ses çevrelerinde seslerin 

genellemelere aykırı davranması ile ilgili, bazıları için varsayımlar üretebilirken 

bazıları için bu beklenmezliğin nedeni açıklanmakta zorlanılmaktadır. Büyük oranda 
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sesbilgisel ölçütler dışındaki olgularda aranması gereken bu neden çok sayıda 

değişkene bağlı bir çalışmanın içerisinde ancak açıklanabilecektir. Çünkü ötüm başat 

bir özellik olarak çok sayıda değişken tarafından etkilenmektedir. 

 

  

6.2. İleri Tartışmalar 

 

 Bu çalışmada sesbilimsel değiştirgenlerin açıklamalara eklenmesi, ancak 

sesbilgisel değiştirgenlerin yetersiz kaldığı durumlarda olmuştur. Bu tür bir çalışma 

başlangıcında, etiketleme ölçütleri (ses çevreleri) içerisine sesbilimsel olgular ve 

değiştirgenler de eklenerek çalışmanın yürütülmesinin, hatta anlambilimsel 

durumların da bu ölçütlere eklenmesinin, geniş olanaklar ve daha çok kişinin görev 

alacağı bir noktada, doğru olacağı değerlendirilmiştir. 

 

 Bu çalışma süresince yapılan taramalarda, sadece ötümle ilgili değil, 

sesbilgisinin diğer alanlarında da Türkçeye ait sesbilgisel çözümlemelere gereksinim 

duyulduğunu göstermiştir.  

 

 Bu çalışma, sonraki çalışmalara gerek yöntemiyle ve gerekse elde ettiği 

verilerle yol gösterebilir. Ötümlü ünsüzlerin sesbilgisel çözümlenmesi ile 

sınırlandırılan bu çalışma, ileride sözcelerin ötüm örüntülerinin, ezgi gibi 

modellenerek, konuşma modellemesinin doğallık ölçütünü daha çok karşılayan 

çalışmaların yapılmasının yolunu açabilir. 
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 Bu çalışmada kullanılan etiketleme ölçütlerinin içerisinden seçildiği 

etiketleme ölçütlerinden kullanılmayan vurgu, perde periyodsal anlam değişikliği 

oluşturma ve ikincil tümce odakları gibi sesbilimsel; dolgu ya da işlev sözcüğü olma 

gibi anlambilimsel ölçütler gibi diğer etiketleme ölçütleri ve Türkçede ötümün daha 

iyi çözümlenmesini sağlaması için oluşturulacak yeni etiketleme ölçütleri ile 

Türkçenin ünsüz ötümlülüğü ile ilgili açıklanamayacak daha az nokta kalması 

sağlanabilir.  

 

 Bu çalışma sonucunda elde edilen bulgular ışığında yapılabilecek diğer bir 

çalışma önerisi de çevresel seslerin ünlü-ünsüz gibi bulundukları kümelerini esas 

almak yerine, |a,b,c,ç,….z| gibi kimliklerini esas alınarak bütüncenin daha geniş ve 

ayrıntılı biçimde oluşturulması olacaktır. Hiçbir ses birlikteliği olasılığını açıkta 

bırakmayacak böyle bir çalışma için geniş bir katılımcı kitlesi gerekmektedir. 

 

 Bu önerilere uygun biçimde oluşturulacak çalışmalarla sözcük sonu 

ötümsüzleşmesi gibi genellemelere aykırı davranan ses ve ses çevrelerinin nedenleri, 

belki de sesbilgisi dışındaki başka etiketleme ölçütlerinin varlığıyla ortaya 

konabilecektir. 
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TÜRKÇE-İNGİLİZCE SÖZLÜKÇE 
 

A 
Altgırtlaksıl basınç    : subglottal pressure  

B 
Bağlama     : linking   
Bağlılık     : faithfulness   
Baş ses     : onset    
Belirginlik     : markedness   
Besleme     : feeding    
Belirtim     : specification   
Bölüt      : segmentation  
Bütünce     : corpus   
Büyük bürünsel    : macroprsodic  

Ç 
Çözümleme     : analysis   

D 
Değişken     : variable 
Değiştirgen     : parameter   
Dizey      : matrix   
Dizge      : system  
Donukluk     : opacity   
Döngüsel kurallar    : cycling rules   

E 
Eklemleme     : coarticulatory  
Engelleme     : bleeding    
Engelleyici     : obstruent   
En uygun     : optimal   
Uygunluk Kuramı    : Optimality Theory  
Eş kaynaktan gelen    : cognate   

F 
Formant bant genişliği   : formant bandwidth  
Formant sıklığı    : formant frequency  

G 
Geçirgenlik     : transparency  

H 
Her yerde kuralları    : anywhere rules  

İ 
İletimsel     : acoustical 
İzgesel denge     : spectral balance  
İzgesel     : spektrografik  
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K 
Kapanma süresi    : closure duration  
Kaynaştırma     : clitic    
Kısıt      : constraint   
Küçük bürünsel    : microprosodic  

O 
Oylum     : volume 
Özellik uzamı     : feature geometry  

P 
Patlama çubuğu    : burst barr   
Parçalı sıralama    : partial order    

S 
Sesçil      : phonemic    
Sesel değişke     : allophone  
Sıklık bölgesi     : frequency domain  
Sıklık izgesi     : frequency spectrum  
Sıralama ikilemleri    : ordering paradoxes  
Sıralı      : hierarchic   
Sıralı kısıt dizisi    : hierarchical constraint ranking 
Sigmatismus     : sigmatism  
Söyleyiş     : articulation   
Söyleyişsel     : articulatory   
Süreğen konuşma    : continious speech  
Sözlüksel seslemleştirme   : lexical syllablification 

T 
Tınlayıcı     : sonorant  

U 
Uzak gönderim etkisi   : long distance effect  

Y 
Yerel sıralama    : local order   
Yetkinlik     : performance   
Yinelenen     : periodical    

Z 
Zamanlama     : timing  
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İNGİLİZCE-TÜRKÇE SÖZLÜKÇE 
 

A 
Acoustical    : iletimsel 
Allophone    : sesel değişke 
Analysis    : çözümleme 
Anywhere rules   : her yerde kuralları 
Articulation    : söyleyiş 
Articulatory    : söyleyişsel 

B 
Bleeding     : engelleme 
Burst barr    : patlama çubuğu 

C 
Clitic     : kaynaştırma 
Closure duration   : kapanma süresi 
Coarticulatory    : eklemleme 
Cognate    : eş kaynaktan gelen 
Constraint    : kısıt 
Continious speech   : süreğen konuşma 
Corpus     : bütünce 
Cycling rules    : döngüsel kurallar 

F 
Faithfulness    : bağlılık 
Feature geometry   : özellik uzamı 
Feeding     : besleme  
Formant bandwidth   : formant bant genişliği 
Formant frequency   : formant sıklığı 
Frequency domain   : sıklık bölgesi 
Frequency spectrum   : sıklık izgesi 

H 
Hierarchic    : sıralı 
Hierarchical constraint ranking : sıralı kısıt dizisi 

L 
Lexical syllablification  : sözlüksel seslemleştirme 
Linking    : bağlama 
Local order    : yerel sıralama 
Long distance effect   : uzak gönderim etkisi 

M 
Macroprsodic    : büyük bürünsel 
Markedness    : belirginlik 
Matrix     : dizey 
Microprosodic    : küçük bürünsel 

 
 

236



O 
Obstruent    : engelleyici 
Onset     : baş ses 
Opacity    : donukluk 
Optimal    : en uygun 
Optimality Theory   : Uygunluk Kuramı 
Ordering paradoxes   : sıralama ikilemleri 

P 
Parameter    : değiştirgen 
Partial order    : parçalı sıralama 
Performance    : yetkinlik 
Periodical    : yinelenen 
Phonemic    : sesçil 

S 
Segmentation    : bölüt 
Sigmatism    : sigmatismus |s| sesi yerine |θ| sesini üretmek 
Sonorant    : tınlayıcı, titreşimli 
Specification    : belirtim, özellik 
Spectral balance   : izgesel denge 
Spektrografik    : izgesel 
Subglottal pressure   : altgırtlaksıl basınç 
System     : dizge 

T 
Timing     : zamanlama 
Transparency     : geçirgenlik  

V 
Variable    : değişken 
Volume    : oylum 
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EK-1 

SESLETİLEN METİN 

B 
Emekliler bu ay farkları alacak. 
Sudur ab, dest el. 
Bu yılın kadrosu çok baş ağrıttı. 
Adem uyurken Rab Tanrı onun kaburga kemiklerinden birini alıp yerini etle kapadı. 
Ayetler onun abd oluşunu övüyorsa, biz de onu iyi bir insan ve kul olarak övmeliyiz. 
İlçe genelindeki parkların tüm bank gereksinimlerini karşıladılar 
Sevdiği varlıkların olduğu bir fabl, çocuğunuzun ilgisini çekebilir. 
İnsanı tekrar, kalb ve fikir cennetine eriştirebilecek tek kudret kadındır. 
Sandıklı bir baza satın aldı. 
Bu durumda da ibraz süresi fiilen kısaltılmıştır. 
Az pişmiş bir biftek öğlen yemeğindeki tek tercihiydi. 
Yelkenlisine aldığı gabyar çok geçmeden öldü. 
Dikkat etmeyince kalemlerle birlikte bantlayıcı da masadan düştü. 
Eski kanunda cezalar cürüm ve kabahat kaynaklı olarak ikiye ayrılıyordu. 
Şu geçici dünyada hiç müebbet hapis olur mu? 
Makyajındaki abartı herkesin dikkatini çekti. 
Dosyadaki usulsüzlük tetebbu edilmeli. 
Konuşmadaki bu abartma mitingin havasını bozdu. 
Üstünde kocaman kaplumbağa resmi var. 
İki genç kız çok güzel kolbastı oynuyorlar. 
Bakanlığa vekil ebe atama yetkisi verildi. 
Verilen ebat bu poşete uymaz. 
Mesajı getiren mabeyn çavuşu uzun süre bekletildi. 
Sürüklüyor bir sırrı, izbe sofalarında terlikler pıtır pıtır. 
Mezarlığın ortasında altı adet mermer sütunlu harap bir kümbet göze çarpar. 
Köyde en son yirmi yıl önce bir nalbant vardı. 
 

C 
Vergilerin azalması ikinci el cep telefonu satışlarını düşürdü. 
Ispanaklı sac böreği oldukça lezzetliydi. 
Merkezimizde cilt bakımı hizmeti de verilmektedir. 
Cismanî vecd nefisten gelir. 
ABD yeni cadı avı başlattı. 
Bu sayfadan icra takiplerinde kullanılan evrakları bilgisayarınıza indirebilirsiniz. 
Oyları şıhın cennet vaadiyle topladılar. 
Yağ yeterince kızarmadan mücver karışımı dökülmemelidir. 
Fasikülleri ciltlemek için getirdiği cilt bezi pek kaliteli çıkmadı. 
Sende acemi şansı var. 
Ne kadar da acıklı çalıyor. 
Yol giderleri üçüncü harcama kaleminden karşılanacak. 
Okullara tüccarlık dersi geliyor. 
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Sahibinin sözleriyle taban tabana zıttır, velfecri okuyan gözleri. 
Dün Sirkeci İstasyonu tarihe şahitlik etti, beklenen ece geldi. 
Bunlar yarının kadın hakları savunucuları, acar avukatları olacak soydandırlar. 
Uyanık pazarcı kalpazanları yakalattı. 
Şimdi de ılgıncar çöğürü üzerine kiraz denemesi yapmak istiyorum. 
 

D 
Verdikleri ad anne babaları mutlu etmedi. 
Bir düş görürsün, kocaman açılmış gözlerinle. 
Örnek bir kod satırı yazılmalı. 
Tekrarlanınca ard arda anlamını yitirdi. 
Maç denk kuvvetlerin mücadelesi oldu. 
Yağmurla birlikte dere taştı. 
Yarın adliye ihaleleri açıklanacak. 
Düştüğüm yerde derman sendedir. 
Üç yıl süren medrese eğitimini bitirmeden ayrıldı. 
Bu mesele çözülmez bir denklem haline geldi. 
Son travmadan sonra gidici gözüyle bakılıyor. 
Hepsi de kılıç kuşanmıştır; yaylı, sadaklı, topuzludur. 
Her şey mukadder, amenna, akacak kan damarda durmaz. 
Herkes efendice gelir ailesine kavuşur. 
Almanların çavdarlı ekmeği için ekşi maya bir gün öncesinden hazırlanır. 
Sende başka müsvedde varsa bana ver. 
Bir tek bu oda güneş almıyor. 
Bir zarif örtü olarak edeb içinde insan çok güzel görünür. 
3G modem mobil dünyanın kapılarını açıyor. 
Bu meselede belde belediyesi son kararı verecek. 
Olur mu efendim, bu sorumsuzluktur. 
348 dosya derdest oldu. 
 

G 
Su kıyısında bir gül görüyorum. 
Dünkü ihalede lig maçlarının yayın hakları satıldı. 
Bugün aramızda hareketin genç bir temsilcisi bulunuyor. 
Olayda hastanenin morg bekçisi de ifade verdi. 
Rüzgâr gibi geçti. 
Ne kadar agresif olduğunuzu bu test ortaya çıkaracak. 
Firmamız kimyasal gübre üretmektedir. 
Dört tane reglân yapıldıktan sonra omuza kadar düz devam edilebilir. 
Bıçaksız gençleşmek için doğal yolları deniyor. 
Eskişehir’deki kongre iptal edildi. 
Ülkedeki asıl egemen güç böyle istedi. 
Piramidin içinde inceleme yapan paleograf halen kayıp. 
Programımız bugünlük sona erdi. 
Dün kardiyograf kaydı alındı. 
Parti dengeci bir siyaset izledi. 
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TSK peygamber ocağı değildir sözüne kimse katılmadı. 
Bölgesel entegrasyon AB’nin en temel politikasıdır. 
Türkçe diftonglaşma karşıtı bir strateji güder. 
Üyelik ve logo ekleme özellikleri şimdilik durdurulmuştur. 
Mitos, epos ve logos eski Yunancada söz kavramını veren üç kelimedir. 
Yıllar önce oynadığı monolog yeniden sahneye konulacak. 
Rahat bir döşekte göremedi gepegenç hayatının sonunu. 
Bu ilgi onu bilgi obezi yaptı. 
Kendi devingen doğasından etkilenir. 
Kurulu gepgenç arkadaşlar doldurmuşlar. 
Plastik şezlong üretimiyle yeni bir alan oluşturdu. 
 

J 
Bu oyunculukla ona jön dememiz imkânsız. 
En çok bej tercih ediliyor. 
Üzerindeki jant arabadan pahalıdır. 
Konutta kredi faizleri çok indi, fazla marj kalmadı. 
İlk siyah jaguar 2007 de Türkiye’ye geldi. 
Canlı fotoğraflarla bezeli ejder canlanıyor. 
Israrla kullandığı jargon onu sadece yalnızlaştırır. 
Senin tarafından verilecek müjde samimiyetinizi arttırır. 
Bayanlar otomatik şanjman tercih ediyorlar. 
Toplu mezar yaşananların bir trajedi olduğu çok iyi anlatıyordu. 
Bu yoğun ajanda içerisinde size yer ayıramayabilir. 
Ormanların amenajman planlarını yapmak görevleri arasındadır. 
Ajda’yı aranjman müzikleri bize sevdirdi. 
Yeni anjiyo yöntemi sağlık risklerini azaltacak. 
Finalde Brezilya’nın rakibi Arjantin oldu. 
Şirket 6500 stajyer arıyor. 
Daha edeceğiniz nice iyilikleri bekleyen reji hademesi sizi evliya bilir. 
Komisyon ajan olmakla suçladı. 
Madenciler tonaj sınırlamasına tepki gösterdi. 
Oyunculara ajans karar verecek. 
Ne zamandır kimsenin uğramadığı oberj, belediyece yıkıldı. 
Uzun zamandır alerji tedavisi görüyor. 
Kaçak deterjan imal eden ekip yakalandı. 
Polislerin staj süresi arttırıldı. 
Program tanjant değerlerini 6 hanelik hassasiyetle gösteriyor. 
Yapılan sürşarj farklı dalga boylarında gönderilen ışıkla ortaya çıkartılıyor. 
 

L 
Meseleyi el ele verip çözdüler. 
Tohum üzerindeki lif ve hav adedi kalıtsal bir özelliktir. 
Gerçek bal glikozlu baldan ağırlığıyla ayrılır. 
Üşenmeden alp yıldızı toplamak için bu kadar tırmandık. 
İlk defa kontak lens kullanacaklar ayrı muayene olmalı. 
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Klasik ve kült filmlerle ilgili kısa bir bilgi verdi. 
Sevdiği varlıkların olduğu bir fabl, çocuğunuzun ilgisini çekebilir. 
Çifte kavrulmuş lokum ikram edildi. 
Balık avında kullanılan her türlü olta ve ekipmanı burada bulacaksınız. 
Diğer keklerim gibi çok kabarmasa da görüntüsü ve lezzet bakımından nefisti. 
Banka bölge müdürlüğünü kapattı. 
Gerektiğinde altlık olarak da kullanılabiliyor. 
Otelin lostra salonu beşte kapanır. 
Kısa filmci yönetmenlerden oluşan grup panele renk kattı. 
Bu uluma hayra alamet değil. 
Test edilen nesnenin titreşim karakteristiklerini bozmadan ivmeölçer bağlanabiliyor. 
Bu sayfada belli belirsiz bir silinti var. 
Uzaktaki parıltı yaklaştıkça cazibesini kaybetti. 
Varlıkların geçici özelliklerini belirtme sıfatları bildirirler. 
Kendi kendini bayıltma yöntemlerini anlattı. 
Şirket farklı tiplerde çikolata ve şekerleme üretimi gerçekleştirmektedir. 
Toplantıyı anlaşma gerçekleşmeden terk etti. 
Bu denli alçalma beklemiyorduk. 
Uçağı alçaltma çabası kazayla sonuçlandı. 
Karşıdaki ulu çınar kimleri görmedi ki. 
Olay anını bilfiil uygulattı. 
Babasından sonra o kılıç kuşandı. 
Düşman tahıl ambarlarını ateşe vermişti. 
Bu yaşlarda herkes idealist olur. 
Bu teknoloji kobalt eldesinde kullanılacak. 
O yıllarda tarla bitkileri satışı yapıyordu. 
Herkes çekildikten sonra plajdaki parlak cisimleri toplar. 
Kurt avlayan kartal videosu izleyenleri şaşırttı. 
Lütfen izlemeden slayt hakkında yorum yapmayın. 
Belediye asfalt mevsimini açtı. 
 

M 
Su anlamına gelen ma bulmacaların vazgeçilmez sözcüğüdür. 
Koyduğu im konuşmacıları birbirinden ayırdı. 
Adını mıh gibi aklımda tutuyorum. 
Odadaki nem sıcak havayla birlikte azaldı. 
Annesinin gözünde mert bir hilkate sahipti. 
Gece kamp kurdular. 
Yaşadıkları film olur. 
Haşlanmış mısır yedi. 
Bakkal amca peyniri tarttı. 
Tek taşıyıcılı merdiven konusunda uzmandır. 
Sobanın üzerindeki demlik üzerine boşaldı. 
Çekinmeden mertçe söyledi. 
Toplumdaki kamplaşma korkutuyor. 
Kısa filmci yönetmenlerden oluşan grup panele renk kattı. 
Bu sömürü bitecek. 
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Operasyonu tüm ayrıntılarıyla hep birlikte teemmül ettiler. 
Gözkapaklarının orta kısmına doğru kirpiklerini iyice rimellemek istedi.
Kurbanlarını ölümcül deneyinde kullandı. 
Çocuğu bu kadar şımartma dedim, çok kızdı. 
Bazı dersleri seçmeli olarak programa eklemeliyiz. 
Bu olmazlık içerisinde eli kolu bağlandı. 
Oteli görkemli bir törenle açıldı. 
Sergilenen civanmertlik karşısında gözleri yaşardı. 
Tarlasında gömü buldu. 
Örgüt son bir katliam yaparak kendini hatırlattı. 
Bir umut onu yaşatır. 
Bu derdi huy edinenler elem çekmez 
Bu ülkede toprak bir masal sultanı kadar cömert dedi. 
Artan talepleri yeni açtığı mikrofilm merkezi ile karşılıyor. 
Patlamada yirmi kişi öldü. 
Yeni dolmuş hatları ihale edildi. 
Bu sene dolgun salkım beklememeli. 
Çok civanmert çocuksun. 
Üç dakika sonra haftaym düdüğü çalınacak. 
 

N  
ÖSS sonuçları ne zaman açıklanacak. 
Paket un satışları arttı. 
Bitkilerin nem istekleri türlerine göre değişmektedir. 
Federasyon 3 yıl yarışlardan men kararı aldı. 
Okul bitince müdürü dövmeye and içtiler. 
Ebruda kimyasal içerikli ve petrol türevli neft kullanılmaz. 
Böylece sabahları dinç kalkarsın. 
En az üç nesil geçmedikçe toplumsal uyanış gerçekleşmez. 
O engin denize benzersin ki yavaş yavaş coşar ve coşunca da pek hırçın olursun. 
Bu fıkradaki nükte öyle kolay anlaşılmaz. 
Eski tahta kapıda dışarıdan da bir çengel var. 
Varılan antlaşma Mayısta yürürlükte olacak. 
Firma nötrleme ve seyreltme tankları üretmekteydi. 
Organizasyonu kungfu federasyonu üstlendi. 
Bu günücü tavrına anlam veremedik. 
Nefsin istediği bir şey aklına gelince teenni etmek gerekir. 
Sorumlu sanatçı ülkesinin sorunlarına da eğilmeli. 
Zararlı kalıntı toplama yönetmeliği hazırlandı. 
İsteyip de elde ettiği şeyleri sevinçsiz karşılıyordu artık. 
Bu iğneleme huyundan vazgeç. 
Ödemelerde esneklik sağlayacağız. 
Lütfen aydınlık bir oda olsun benimki. 
Pazarları köye gelen tülbentçi haberleşmemizi sağlardı. 
Konu ile ilgili aydınlatıcı bir sunu yapılmasını bekliyorduk. 
Üç puan bizim oldu. 
Daha başka ne kanıt bekliyorsun. 
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Dışarıdan içeriye ellerinde yalın kasaturalarla polisler daldı. 
Gol atarsam sevinç gösterisi yapmayacağım. 
Sanatçı modern tasarımlarını sergiledi. 
Birlik hükümete kötü karne verdi. 
Şimdilik esnek bir politika benimsenecek. 
Cumhuriyet aydın nesiller yetiştirdi. 
Politik nedenler birden fazla başkent ilan etmeye neden olmuştur. 
 

R 
Heliopolisin Güneş tanrısı Ra genelleşen ilk tanrı oldu. 
Yağ birikintisinden ibaret bir ur hayatı tehdit edecek bir şey değildir. 
Kartal metrosunda ray döşeme Mayısta başlıyor. 
Tartışmaya bakanın dar değerlendirmeleri damga vurdu. 
Bu nicemleme sesbilgisel bir art gönderimin varlığını ortaya koyuyor. 
Taliban rest çekti. 
Anası dert yandı. 
İyi ama kışın arkanda lutr manto vardı. 
Bu resim dediklerini yanıtlıyor. 
Dibinde kararmış bir artık vardı. 
Kokar reyhan ile gül karmakarış. 
Simitle martı beslemeyi özledim. 
Depremden sonra artçı sarsıntılar yaşandı. 
Bu rastlantı yeni gelişmelere neden oldu. 
Kırmızı kartlık hareketi hakem es geçti. 
Plazmanın temel özelliği, büyük ölçekli elektriksel nötrlük koruma eğiliminde 
olmasıdır. 
Henüz arıza giderilemedi. 
Gazi taarruz emrini verdi. 
Otuz ton kereste istiflendi. 
Ailem pazarlık konusu olamaz. 
Müslüman hakperestlik içerisinde olmalı. 
Açık hava ister uçurtma ve biraz da rüzgâr. 
Doktor zührevi hastalıklarla ilgili genel bilgi aktardı. 
Rus malı agrandizör görüntüyü net yansıtmadı. 
Bakana Isparta halısı hediye edildi. 
Yapılanın kışkırtma olduğu artık sırıtıyor. 
Belgesel kara günlere şahitlik yapıyor. 
Kazaya dair bir şey hatırlamıyorum. 
Pirinç ve şeker kamışından elde edilen arak uzun zamandır üretilmiyor. 
Biz ordayken dere akar haldeydi. 
Cemiyetimizde bir zamanlar ancak sıradan bir korist olarak kendini gösterebilmişti.  
Günümüzde evrim geçirmemiş bir lunapark yaşayamaz. 
Vâmık ile Azra iki kahramanlı aşk hikâyelerinden biridir. 
Susuz kuyu akrep yuvası haline gelmişti. 
Aynı konudaki mükerrer hata affedilemez. 
Yaptığı iğrenç esprilere sadece ikisi güldü. 
Benim bozkurt yurdumda çakallara ekmek yok. 
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Beğenilmese de aynı ordövr tabağı hafta boyunca akşamları servis edildi. 
 

V 
Balık avında kullanılan her türlü olta ve ekipmanı burada bulacaksınız. 
Hafta sonu düzenlediği av tepki topladı. 
Bu madde Van il sınırları içindeki tüm bölgeyi kapsamaktadır. 
Turkcell dev bir projeye imza attı. 
Arkadaşlar, bir yerde vals ve çaça müziği dinlemiştim. 
Personelin sevk işlemleri bir tıkla gerçekleştirilebiliyor. 
Ata ve levh-i mahv ve isbat nedir? 
Eldeki veri, sızmadan önce gene dayanamayıp onu aradığımı gösteriyor. 
İyi atar avcı dediğin. 
Esad, Türkiye’nin rolüne vurgu yaptı. 
Bence devrimci arkadaşlar bir devrim yapıp yolun sağına geçmeliler. 
İlk defa İtalyan fizikçisi Volta tarafından yapıldığı için ona izafeten Voltmetre 
denmiştir. 
O da şevksiz biçimde kafa sallayarak doğruladı. 
Herkesin ona avanak demesine uzun süre tepki göstermemesi sizi yanıltmış olabilir. 
Windows 7’de ciddi bir güvenlik açığı tespit edildi. 
Kızıl alevli lavlar denize karışır. 
Sarkan üzümler, elmalar, armutlar, tavandaki hevenkleşme birkaç hafta bize yeter. 
Telefon etmek için bir kahveci aradı. 
Günahlar yenilerine teşvikçi oluyor. 
Sonuç bölümünde söylevci, kesin yargısını ortaya koymalıdır. 
Aldığı çanta mavi elbisesine uymadı. 
Koca bavul bir yerlere sığmadı. 
Tazelerini manav sattı. 
Kadırgada yüz yirmi levent vardı. 
Bozova İlçesi kırsal alanına Tomahawk füzesi düştüğü ihbarı asılsız çıktı. 
Kuruyan elbiselere bıraktıkları larva deriden içeri girer. 
Patatesli mücver tarifini sizlere sunuyorum. 
Kahvenin önündeki halka karşı bir söylev çekmeye başladı. 
Beğenilmese de aynı ordövr tabağı hafta boyunca akşamları servis edildi. 
 

Y 
“Yemek ye” diye ısrar etti. 
Her seçimde oy kullandı. 
Sonunda yün kırpma mevsimi geldi. 
O günden sonra kötü bir huy edindi. 
Durdukları yeri yurt edindiler. 
Size teyp çalayım. 
Sorunu yerel olanaklarla çözdü. 
Bu müthiş öykü hüsranla bitiyor. 
Terim yirmi kişilik kadro açıkladı. 
Otomobilin içinden köylü kılıklı, tıknaz bir adam çıktı. 
Yapabileceğimiz uyarı "yurttaş olmak" ortaklığımızın sorumluluğuyla sınırlıdır. 
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İddiasına bir dayanak veremedi. 
Söylenenler teeyyüt etti. 
Odağı bir metre uzaklıkta bulunan bir mercek 1 diyoptri olarak kabul edilmiştir. 
Başlarını açarak okuyanlar da takıyye yapıyorlar. 
Kitap ayırtma işlemleri hafta içi yapılmalı. 
Önerilen meblağı fidyeci kabul etmedi. 
Forbes milyarder listesini açıkladı. 
Eyyamcı ve goygoycu takımı işini yürütüyordu. 
Bir aralık iyi fal bildiğimi haremde duyurdum. 
Hilal rüyet edildi. 
Özgüvene sahip bir birey arıyoruz. 
Yuvarlak dünyanın üstünde fiyort ve limanlar doludur. 
Esas olan tarafeyn kavlidir. 
İsmi 1957’de verilen nobelyum, kısa ömrü nedeniyle birçok özelliği bilinemeyen bir 
maddedir. 
Olağanüstü kurultay toplandı. 
Uyurken bıraktığı salya dudak çevresine zarar vermiş. 
 

Z 
Yıllar sonra öz eleştiri yaptı. 
Gece yarısı çalan zil herkesi uyandırdı. 
Karşısına çıkan boz renkli kangal, kurdu ürküttü. 
Halka arz mevzuunda radikal değişiklikler yapıldı. 
Kızlarının intiharına “bir dosttan” gelen zarf yol açtı. 
Seçtiğin tarz seni anlatmalı. 
Kaçakçılar ilginç zula yöntemlerini itiraf ettiler. 
Adli alanda bir uzman kolay yetişmiyor. 
Dün gece zorba koca dehşeti yaşandı. 
Engellilik bir yazgı değildir. 
Ünlü kolpacı ve zarfçı mafya elebaşısının cenazesinde arbede yaşandı 
Askerde yazıcı oldu. 
Pasta muazzam büyüklükteydi. 
Hollywood’dan bozuntu şehirler istemeyiz. 
Ünlülerin çömezlik hallerine çok güleceksiniz. 
Bir düzeltme yapmadan yayınlayamazsınız. 
Yıllarca terzilik yaptı. 
İl meclisinin taşınma kararını benzinci esnafı yargıya götürüyor. 
Servetini aymazlık içinde kaybetti. 
Kanal sürekli kaza haberi yayınlıyor. 
Nişan için türkuaz bir elbise ısmarladı. 
Tapınaktaki yazıt halen çözülemedi. 
Son bir haftada otuz kere aramışsınız. 
Merkez Bankasındaki rezerv son on yılın zirvesine ulaştı. 
Zihinsel tasarımı yetersiz idealizm seni bir yere götürmez. 
İçimde nice zamandan kalma bir arzu var. 
Hastanenin nevzat ünitesi elden geçirildi. 
Birliğin bu mümtaz şahsiyeti bu idealle yaşadı. 
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Bu saçmalıkta bir denklik öngören izomorfizm kabul edilemez. 
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EK-2 

 

 

SESLETİCİ ÖZELLİKLERİ  

KAYIT BELGESİ 

 

Sıra No:  

Ad  

Soyad  

Cinsiyet  

Yaş  

Ölçünlü Türkçe  

Anadili  

İki dillilik  

Sigara ve Diğer Narkotikler  

Ağız İçi Protez  

Ses Sağlığı  

Konuşma Bozukluğu  

Konuşma Hatası  

Eğitim Durumu  

Kayıt Yapılan Tarih  

Kayıt Yapılan Oda  

Kayıt Aygıtları  
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ÖZET 

 

Bu çalışmada, ötümlü ünsüzün içerisinde bulunduğu seslem tipine ve 

seslemin sözcük içerisindeki konumuna göre ötüm örüntüsü ve düzeyinin 

araştırılması amaçlanmıştır. Bu amaç doğrultusunda, ötümlü ünsüzün içerisinde 

bulunduğu sözceler, yirmi kadın, yirmi erkeğee seslettirilmiş ve sonrasında ötümlü 

ünsüz ilgili sözceden bölütlenerek ötüm örüntüleri ve düzeyleri PRAAT programında 

çözümlenmiştir. 

 

Elde edilen veriler, Türkçedeki tüm ötümlü ünsüzlerin, seksen bir ayrı ses 

çevresinde, ötüm örüntülerini ve düzeylerini kapsamaktadır. Ötüm örüntüleri, 

bölütlenmesi yapılan ünsüzün on eşit bölümünden nicemlenen ötüm düzeyinin 

oluşturduğu eğriler biçiminde betimlenmiştir. Her ses çevresinde, ötümlü ünsüzlerin 

ötüm örüntüleri, tınlayıcılar ve engelleyiciler olmak üzere iki ayrı kümeye ayrılarak 

gösterilmiştir. Hemen hemen her ses çevresinde tınlayıcıların daha düzenli ötüm 

örüntüsü ve yüksek ötüm düzeyi göstermelerine karşın, engelleyiclerin daha çok 

dalgalanan ötüm örüntüsü ve daha düşük ötüm düzeyi gösterdikleri belirlenmiştir.  

 

Bu bulgular sonucunda; ötümlü ünsüzlerin sözcük sonunda giderek 

ötümsüzleştikleri, sözcükler arası güçlü ulamlamanın ve bitişik seslerin, ünsüzlerin 

ötüm örüntüleri değiştirdikleri, |n| ve |g|nin kendilerine bitişik ünsüzlerin ötüm 

örüntülerini arttırdıkları, |c| ve |j|nin kendilerine özgü ötüm örüntüsü gösterdikleri, 

sonraki dar ünlülerin ötüm düzeylerini düşürürken, geniş ünlülerin yükselttiği ve iki 

ünlü arasındayken ünsüzün ötüm düzeyinin arttığı belirlenmiştir. 
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ABSTRACT 

 

In the present study, it is aimed to research a pattern and a degree for voiced 

consonants in the context of syllable including voiced consonant and syllable 

position in the word. To this end, utterances including voiced consonants have been 

pronounced by twenty males and twenty females and afterwards voiced consonants 

have been segmented from utterances and their voicing patterns and voicing levels 

have been analyzed in PRAAT. 

 

Analyzed data have been indicated voicing patterns and voicing levels of 

Turkish voiced consonants in eighty one contexts (phonetic environment). Voicing 

patterns have been formed as curves whose voicing level values have been calculated 

ten equal parts of segmented consonant. Voicing patterns of consonants in all 

contexts have been plotted in two different groups, sonorants and obstruents. It has 

been determined that while sonorants have had smooth curves and high level voicing, 

obstruents have had fluctuating curves and low level voicing. 

 

It has been observed on the findings that all voiced consonants gradually 

devoices at the final position of words, strong liaisons and elisions and contiguous 

phonemes can change the voicing pattern, |n| and |g| can increase the voicing level of 

contiguous phonemes, |c| and |j| have peculiar voicing patterns to them, while 

following narrow vowels can lower the voicing level of consonant, following wide 

vowels can increase the voicing level of consonant and voicing level of consonants 

increase between two vowels. 
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