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ÖNSÖZ 

 

 

Bürünün, değişik dilbilimsel ve dilötesi işlevleri vardır. Konuşma eylemini 

belirlemek, yeni ve eski bilgiyi ayırmak, anlambulanıklığı gidermek, duygusal ve 

tutumsal ayrıntıları belirlemek gibi bürünün işlevlerinden sadece birkaçıdır. Sözce 

içindeki belirginlik ilişkileri, sözcenin genel ezgisi ve bürünsel öbekleşme olguları ile 

ilgili olan bu çalışma, bürünün, bilgi yapısı belirlenmesindeki işlevi üzerinde 

durmaktadır.  

Çalışma, Türkçe ve Sırpçadaki bildirim tümcelerinde değişik bilgi yapısı 

bağlamlarının ve değişik sözcük dizilişlerinin, vurgu, öbekleşme ve ezgi olarak algılanan 

bürünsel olgular ve bu olguları belirten temel frekans, yoğunluk ve süre gibi akustik 

araçlar üzerindeki etkisini incelemektedir.  

Çalışmada, sesbilgisi ve sesbilimin birbirinden ayrı alanlar olmadığı ve 

sesbilimin, sesbilgisel yöntemleriyle elde edilen verilerden yararlanılarak daha sağlam 

sonuçlara ulaşabileceği gösterilmeye çalışılmıştır. Bu çalışmamız, bulguları ve 

kullandığı yöntemleriyle iki dilde bürün, bilgi yapısı ve sözcük dizilişi etkileşiminin 

daha iyi anlaşılması ve ileride bu konuda yapılacak çalışmalara öncülük etmesi 

umulmaktadır.  
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1. GİRİŞ 

 

 

Bürün ve beraberinde gelen vurgu ve ezgi gibi sesbilimsel araçlar, bir sözce ya 

da tümcenin işleyişi konusunda birçok bilgi sağlamaktadır. Tümcedeki vurgu, perde, 

duraklama ve diğer ses araçlarının değişmesiyle ortaya çıkan ezgi örüntüsü, bize 

sözdizimsel yapı, bilgi yapısı ve diğer dilbilgisel yapılarla ilgili ipuçları vermektedir. 

Dolayısıyla, konuşma dilinin işleyişini anlamak için bürünü ve onun sözdizimsel, 

anlambilimsel yapılarla etkileşimini anlamamız gerekmektedir.  Dilin algılanmasında 

önemli etken olarak karşımıza çıkan bürün, oynak dillerde daha da büyük önem 

kazanmaktadır. Çünkü, Patil ve diğ. (2008)’de belirtildiği gibi, sözcük dizilişi esnekliği, 

bilgi yapısının belirlenmesindeki seçenekleri arttırdığı için gelen sinyalin çözümlenmesi 

zorlaşmakta ve bu sorunu sözdizim-dışı etken olarak bürün, tümcenin algılanmasını 

kolaylaştıran ipuçları vererek çözümlemektedir. 

Bu çalışmada incelenen Türkçe ve Sırpça, oldukça serbest sözcük dizilişi olan 

dillerdir. İki dilde temel “belirtisiz” sözcük dizilişi farklıdır: belirtisiz sözcük dizilişi, 

Türkçede özne-nesne-eylem (ÖNE), Sırpçada özne-eylem-nesne (ÖEN) olarak kabul 

edilmektedir. Bu dillerde temel sözcük dizilişlerindeki değişimler, genellikle 

konusallaştırma, odaksallaştırma gibi bağlamsal/kullanımsal nedenlerden dolayı ortaya 

çıkmaktadır. Bu noktada, bağlamsal/kullanımsal etmenler tümce bürününü nasıl 

etkilemekte; değişik bilgi yapısı bağlamlarında ve değişik sözcük dizilişlerinde, tümcede 

ne tür bürünsel değişiklikler yaşanmakta; sözdizimsel açıdan farklı özellikleri olan diller, 
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bilgi yapısı birimlerinin bürünsel özelliklerinin belirlenmesinde ne ölçüde benzer ya da 

farklı özellikler sergilemektedir soruları yöneltilebilir. 

Sırpça ve Türkçenin bürün dizgelerindeki farklılıklar göz önünde bulundurularak 

yukarıdaki sorulara yanıt vermek hiç kolay olmamaktadır. Çünkü iki dilde sözcük 

vurgusunun özellikleri, tümce ezgisini farklı biçimde etkilemektedir.1 Sırpçada 

sözcüksel perde vurgusu, sözcüğün belli seslemine bağlıdır ve sözcükler arasında anlam 

ayırıcı rol üstlenebilir. Perde vurgusunun biçimi, sözcüğün fiziksel özelliği olarak 

karşımıza çıkan Sırpça, perde vurgulu diller grubuna girmektedir. Öte yandan Türkçede, 

anlambilimsel-kullanımbilimsel nedenlerden dolayı, vurgulu seslemler üzerindeki ton 

biçimi değişebilir ve bu olgu, sözcüğün anlamını etkilememektedir. Ezgi dizgesi 

tarafından sözcük-sonrası olarak belirlenen perde vurgusuna sahip olan Türkçe, ezgisel 

diller grubuna girmektedir. Bu çalışmada iki dildeki sözcük düzeyindeki vurguların bu 

farklı özelliklerinin, kullanımsal bilginin bürünsel belirlenmesini farklı biçimde 

etkileyeceği varsayılmıştır: perde vurgulu dil olan Sırpçada, kullanımbilimsel bilginin 

belirlenmesinde sözcüksel ton ile tümcesel tonların karmaşık etkileşim içinde olduğu ve 

bu etkileşme sonucunda perde örüntüsünün karmaşık biçimde düzenleneceği; Türkçede 

ise, değişebilen ton biçimi olan sözcüksel vurgunun, ezgi tonları tarafından daha çok 

etkileneceği ve daha basit örüntü sergileyeceği varsayılmaktadır. 

                                                           
1 Bağımsız iki kavram olarak incelenmelerine rağmen ezgi ile vurgu arasındaki sesbilimsel ilişki çok 

önemlidir, çünkü vurgu, ezgi örüntülerinin oluşmasında ön koşul olarak karşımıza çıkmaktadır (Hunyadi 

2002). Ezginin vurguya bu bağımlılığı basit bir örnekle gösterilebilir: sözcükteki vurgusuz seslem, vurgulu 

seslemden farklı ton ile söylenmekte ve vurgu yerini değiştirdiği zaman (vurgusuz seslem vurgulu 

olduğunda) sözcüğün ezgisi de değişmektedir. 
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Bolinger (1958), Pierrehumbert ve Hirschberg (1990), Steedman (2000), Büring 

(2003) gibi araştırmacılar, odak ve verilmiş bilgi gibi bilgi yapısı birimlerinin, belli 

tonsal özelliklere doğrudan ilişkili olduğunu savunmaktadır. Örneğin, İngilizce ve 

Almanca gibi ezgisel dillerde tümce bürününü ve bilgi yapısı etkileşimini, 

Autosegmental-metrikal (AM) model çerçevesinde inceleyen yukarıdaki araştırmacıların 

çalışmalarında odak, yüksek H* perde vurgusu, konu düşük L* perde vurgusu ile 

ilişkilendirilmektedir. Bu perde vurguları, öbeksel tonlar ile birleşmekte ve sonucunda 

odağı belirten yüksek perde vurgusunu izleyen düşen öbeksel H* L- tonları ve konuyu 

belirten düşük perde vurgusunu izleyen yükselen öbeksel L* H- tonları ortaya 

çıkmaktadır. Diğer ezgisel dillere benzer olarak Türkçede de bilgi yapısı birimlerinde 

aynı tonların kullanıldığı belirtilmiştir (Özge 2003). 

Perde vurgulu dillerde de kullanımsal bilginin belirlenmesinde kimi durumlarda 

perdenin kullanıldığı saptanmıştır (Bruce 1977, Gussenhoven ve Vliet 1999). Örneğin, 

Bruce, perde vurgulu dil olan İsveççede sözcüksel perde vurgusundan sonra odağı 

belirten yüksek öbeksel H- tonun geldiğini göstermektedir. Ancak,  Smiljanić (2004)’te 

belirtildiği gibi perde vurgulu dilleri inceleyen tüm çalışmalarda, sözcüksel vurgu ile 

ezgi arasındaki etkileşim sonucunda perde örüntülerinde değişik derecelerde 

karmaşıklığın ortaya çıktığı saptanmıştır. Bu karmaşıklık, sözcüksel vurgudaki perde 

hizalama özelliklerinden kaynaklanmaktadır. 

Değişik dillerde tümce bürünü ile bilgi yapısı etkileşimindeki özelliklerin 

saptanmasında, AM modeli çerçevesinde yapılan yukarıdaki çalışmaların önemi 

tartışmasız olmasına rağmen, kimi eksikleri de vardır. Sesbilimsel nitelikli olan bu 

çalışmalar, genellikle, ayrıntılı sesbilgisel çözümlemeye dayanmayıp daha çok 



4 

izlenimsel karakter taşımakta ve kimi durumlarda, bilgi yapısı birimlerinin bürünsel 

özelliklerinin saptanmasında yeterli olmamaktadır. Bu durum, özellikle karşılaştırmalı 

çalışmalarda göze çarpmaktadır. Çünkü karşılaştırılan dillerde bilgi yapısı birimi 

üzerinde aynı tonlar bulunabilir ancak bu tonlar, sözcüğü farklı biçimde etkileyebilir. 

Örneğin, Özge (2003), Türkçedeki konuların üzerinde L*H- tonunun bulunduğunu 

söylemektedir. Ancak, bu bilgi, çalışmamızda görüleceği gibi, Türkçedeki konuların 

veya odak öncesi verilmiş bilginin, bürünsel özelliklerinin saptanmasında yeterli 

olmamaktadır.  Söz gelimi, Türkçe ve Sırpçada odak öncesi bilgi üzerinde yüksek 

öbeksel H- tonu  bulunmakta, fakat, bu ton, iki dilde sözcüksel vurguyu farklı biçimde 

etkilemektedir: Türkçede öbeksel H- tonu, öbek sonunda abartılı bir şekilde perdeyi 

yükseltirken, Sırpçada öbeksel H- tonu, sözcüğün seslem sayısına, taşıdığı vurgu türüne 

bağlı olarak hem öğenin kenarında hem de daha önce gerçekleşebilmektedir. Ayrıca, 

sözcüksel perde vurgusu ile etkileşim içinde olan öbeksel H- tonu, sözcük üzerindeki 

perdeyi Türkçede olduğu kadar yükseltmemektedir. Dolayısıyla, bu çalışmada, akustik 

veriler olmadan iki dildeki bilgi yapısı ve bürün etkileşiminin özelliklerinin, sağlam 

biçimde saptanamayacağı düşünülmektedir. Bundan hareketle, AM modeli çerçevesinde 

geliştirilen ToBI çevriyazısından yararlanılan bu çalışmada, ToBI, araştırılan iki dil 

arasındaki tonsal farklılıkları her zaman yakalayamadığı için akustik veriler ile 

desteklenmiştir. 

  Yukarıda sözü edilen çalışmalarda genellikle, bilgi yapısı birimlerinin tonsal 

özellikleri üzerinde durulmakta ve perde, odağın en önemli ipucu olarak 

gösterilmektedir. Ancak, son zamanlardaki çalışmalar, yoğunluk ve süre gibi araçların 

da pek çok dilde odağın belirlenmesi ve algılanmasında perde kadar önemli olabileceğini 
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göstermektedir (Heldner 2001, Batliner ve diğ. 2001, Kügler 2008, vs.). Sesbilimsel 

çalışmalarda yoğunluk ve süre araçlarının göz ardı edilmesinin nedeni, genellikle her iki 

olgunun saptanmasındaki güçlüklerdir. Oldukça düzenli görüntü sergileyen perdeden 

farklı olarak, yoğunluk ve süre daha çok dış etkenlere bağlı olmakta ve tümceden 

tümceye ya da konuşucudan konuşucuya değişkenlik göstermektedir. Dolayısıyla, bu iki 

akustik aracın ölçülmesinde standartlaştırma yöntemlerine başvurulması gerekmektedir. 

Bu çalışmada kullanılan standartlaştırma, Schliesser (2009)’a dayanarak yapılmış ve 

elde edilen bulgular, iki dilde yoğunluk ve süre gibi akustik araçların, odağın 

belirlenmesine önemli ölçüde katkıda bulunduğu saptanmıştır. 

 

 

1.1. Tezin Amaçları 

 

Bu çalışma, Türkçe ve Sırpçada değişik bilgi yapısı bağlamlarının ve değişik 

sözcük dizilişlerinin bürünü nasıl etkilediğini incelemektedir. Bir başka deyişle bu 

çalışmayla, her iki dildeki bürün, bilgi yapısı ve sözcük dizilişi etkileşimi hakkında 

aşağıdaki sorulara yanıt bulmak amaçlanmaktadır:  

(i) Odağın bürünsel (akustik) özellikleri nedir?  

(ii) Değişik sözcük dizilişleri odağın bürünsel gerçekleşimini 

etkilemekte midir?  
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(iii) Tümcedeki konumuna göre, odağın tonsal özellikleri değişmekte 

midir? Odak-öncesi ve odak-sonrası verilmiş bilgi gibi bilgi yapısı 

birimlerinin tonsal özellikleri nelerdir? 

(iv) Türkçe ve Sırpçadaki yalın tümcelerin bürünü, değişik bilgi yapısı 

bağlamları ve değişik sözcük dizilişlerinde ne ölçüde benzer ya da 

farklı özellikler sergilemektedir? 

 

 

1.2. Tezin Önemi 

 

Türkçe ve Sırpçada bürün, bilgi yapısı ve sözcük dizilişi etkileşimine ilişkin 

çalışmalar istenilen düzeyde değildir. Var olan çalışmalar ise, ya deneyselden daha çok 

izlenimsel karakter taşımakta, ya da bilgi yapısı birimlerinden sadece odağı ele 

almaktadır. Bunun yanında, söz konusu çalışmalarda odağın belirlenmesinde önemli 

olan yoğunluk ve süre araçları genellikle göz ardı edilmektedir. 

Bu çalışmada ise, iki dilde bürün, bilgi yapısı ve sözcük dizilişi etkileşimi, 

akustik verilerin çözümlenmesine dayanarak araştırılmaktadır. Çalışmada, odağın 

belirlenmesinde önemli rol oynayan temel frekans, süre ve yoğunluk gibi akustik araçlar 

ile ilgili bulgular sunulmaktadır. Bunun yanında, daha önce ayrıntılı olarak 

araştırılmayan, tümcenin değişik konumlarında bulunan dar-yeni odağın tonsal 

özellikleri de incelenmektedir.  
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Bu çalışmada perde, süre ve yoğunluk ile ilgili elde edilen niceliksel verilerin, iki 

dilde bürün, bilgi yapısı ve sözcük dizilişi etkileşiminin daha iyi anlaşılması ve ileride 

bu konuda yapılacak çalışmalara öncülük etmesi umulmaktadır.  

 

 

1.3. Tezin Kapsamı ve Sınırlıkları 
 

 

Bu çalışmada, iki dildeki bürün, bilgi yapısı ve sözcük dizilişi etkileşimi, 

bürünsel açıdan incelenmektedir. Bu etkileşimin anlambilimsel ve/ya sözdizimsel 

çözümlemesi, çalışmanın kapsamı dışında bırakılmıştır. 

Çalışma iki dildeki üç ve dört öğeli bildirim tümceleri ile sınırlıdır. Daha uzun 

karmaşık tümceler, çözümlemeyi karmaşıklaştıracağı düşüncesiyle kapsam dışı 

bırakılmıştır. Karşıtsal odak da ayrıca daha ayrıntılı bir çalışmanın konusu olması 

gerektiği düşüncesiyle bu çalışma kapsamına alınmamıştır.  

 

 

1.4. Tezin Yöntemi 

 

İki dildeki bilgi yapısı ve sözcük dizilişinin, perde, yoğunluk ve süre gibi 

bürünsel araçlar üzerindeki etkisini incelemek amacıyla iki farklı deneysel çalışma 

gerçekleştirilmiştir. Çalışmanın ilkinde Türkçe, ikincisinde Sırpça ile ilgili veriler 

toplanmıştır. Her iki deneyde de aynı prosedür uygulanmıştır: incelenen tümcelerin basit 
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sözdizimsel yapısı vardır; üç öğeli tümceler, özne, nesne ve eylemden, dört öğeli 

tümceler ise, özne, dolaylı nesne, nesne ve eylemden oluşan tümcelerdir; üç öğeli 

tümcelerde beş, dört öğeli tümcelerde üç örnek tümce oluşturulmuştur. 

Tümce öğelerinin sayısı, sözcük dizilişi ve odak yeri gibi parametreler göz 

önünde bulundurularak Türkçe için 179, Sırpça için 176 örnek tümce oluşturulmuştur. 

Bu tümceler, her iki dilde yedi ana-dili konuşucusu tarafından okunmuştur. Denek sayısı 

da dahil edildiğinde çalışmada incelenen tümce sayısı 2485’e (1253 Türkçe, 1232 Sırpça 

için) ulaşmaktadır. Deneysel çalışma soru-yanıt biçiminde düzenlenmiş, deneklerden 

tümceleri olabildiğince doğal okumaları istenmiş, hedef tümceler bilgisayar ortamında 

kaydedilmiştir. Elde edilen verilerin analizi Praat 5.1.25. konuşma çözümleme 

programından yararlanılarak yapılmıştır.  

Yukarıda belirtilen amaçlar doğrultusunda her dil için ayrı ayrı ikişer çözümleme 

yapılmıştır: ilkinde bürün, bilgi yapısı ve sözcük dizilişi etkileşimi ile ilgili veriler, 

ikincisinde bilgi yapısı birimlerinin tonsal özelliklerine ilişkin veriler incelenmiştir. 

Bürün, bilgi yapısı ve sözcük dizilişi etkileşimi adlı çözümleme kısmında odak yerinin 

ve değişik sözcük dizilişlerinin, perde, yoğunluk ve süre gibi bürünsel olgulara bıraktığı 

etki üzerinde durulmuştur. Çözümlemenin ikinci bölümünde tümcenin değişik 

konumlarında bulunan odak, odak-öncesi ve odak-sonrası verilmiş bilgi birimlerinin 

tonsal özellikleri araştırılmıştır. 
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2. KURAMSAL ÇERÇEVE 

 

 

2.1. Ezgisel ve Perde Vurgulu Diller 

 

Konuşma sırasında sestelleri açılıp kapanmaktadır. Sestellerinin kapanması, 

gırtlağa karşı parmak fiskesine benzemektedir: yutak ve ağız duvarlarına vuran kısa bir 

dalga oluşmaktadır. Açma ve kapanma olgusu saniyede kırk defadan fazla meydana 

gelirse bu fiskeler, ayrı olgu olarak değil, süreli bir olgu olarak algılanmaktadır. Bu 

süreli olguya perde denilir. Dinleyiş özelliği olan perde, akustik özelliği olan ses 

dalgasının temel frekansı (F0) ile doğrudan ilişkili olmaktadır. Söz konusu dalgalar ne 

kadar hızlı tekrarlanırsa, yani, ses tellerinin titreşimi ne kadar hızlı olursa, frekans ya da 

perde o kadar yüksek olmaktadır.  

Perde, iki varyasyonu ile ortaya çıkmaktadır: ton ve ezgi. Ton, daha çok 

biçimbirim ve sözcüklere ilişkin olurken, ezgi, sözcük anlamından bağımsız olarak daha 

büyük birimlere ya da öbeklere ek bağlamsal anlamı vermektedir (Gussenhoven 2004). 

Perde, ton ve ezgi kavramları, dillerin bürünsel sınıflandırılmasında da kullanılmakta ve 

diller genellikle perde vurgulu diller (pitch accent languages), tonsal diller ve ezgisel 

dillere ayrılmaktadır (Ladd 1996, Gussenhoven 2004, Hyman 2006, Jun 2005). 

Yukarıdaki sınıflandırma, sözcük düzeyindeki sınıflandırmaya dayanmaktadır: 

Ladd (1996)’ya göre diller, sözcüksel (lexical) ya da sözcük-sonrası (post-lexical) perde 

vurgusuna göre değişmektedir. Sözcüksel perde vurgusu, sözcüğün belli seslemlerine 
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bağlıdır ve sözcükler arasında anlam ayırıcı rol üstlenebilir. Japonca, İsveççe, Sırpça 

gibi sözcüksel perde vurgusu olan dillere perde vurgulu diller denir. Perde vurgulu 

diller, Çince gibi tonsal dillerden farklı özellikleri sergilemektedir: bu dillerde perde 

vurgusu, sözcüğün sadece tek bir sesleminde durabilirken, tonsal dillerde perde vurgusu 

ya da, ton, sözcüğün birkaç ya da her seslemine eklenebilmektedir. Perde vurgulu dil 

olan İsveççede perde örüntüsü, sözcüksel bilgiyi taşımakta ve perde örüntüsünün türüne 

göre değişik anlamlar yaratılmaktadır. Örneğin, 

 

                                                           

                   anden (ördek)                                 anden   (hayalet)                                   

Figür 2.1.  Perde vurgulu İsveççede sözlüksel vurgu (Gussenhoven ve Bruce 1999) 

 

Öte yandan, İngilizce, Türkçe ve Avrupa Portekizce gibi dillerde sözcük-sonrası 

perde vurgusu, sözcenin bulunduğu bağlama göre sözcüklere eklenmektedir. Bu dillerde 

sözcük-sonrası perde vurgusu, sözcüğün metrik olarak en güçlü seslemine konulmakta, 

ancak sözcüğün anlamını etkilememektedir. Tonun kullanımsal anlamı (yeni veya eski 

bilgi, sözcenin devamlılığı veya bitişi, bildirim veya soru tümceleri) içerdiği bu dillere 

ezgisel diller denir (Pierrehumbert ve Hirschberg 1990, Gussenhoven 2004). Örneğin, 

Avrupa Portekizcede geniş ve karşıtsal odak, değişik perde örüntüleri ile 

belirlenmektedir (Frota 2000). Figür 2.2.’de tek sözcükten oluşan sözce üzerinde stilize 



edilmiş F0 örüntüleri gösterilmiştir. Birinci örüntü, 

yeni bilgiyi taşıyan yanıtı, ikinci örüntü ise, 

taşıyan yanıtı göstermektedir:

                     

                       Casaram

Figür 2.2. Portekizcede geniş ile karşıtsal odağın tonsal belirlenmesi

 

Perde vurgulu ile 

özetlenebilir: perde vurgulu dillerde ton, vurgunun fiziksel öze

vurgu taşıyan seslemlerin değişmez tonsal biçimi

dizgesi tarafından sözcük

biçimi değişebilir (Hayes 1995, Hyman 2006). Bunun yanında,

sözcük vurgusu en çok perde tarafından belirtilirken ezgisel dillerdeki vurgunun 

gerçekleşiminde perdenin yanında başka sesbilgisel araçlar

varsayılmaktadır (Beckman 1986)

biçiminden ve vurgunun belir

dolayı ezgisel dillerdeki v

deneysel çalışmaların gösterdiği gibi

özellikleri hemen göze çarpmayabilir, ve kimi zaman vurgulu olarak algılanan seslemde 

sesbilgisel araçlardan hiç 

  

 

 

  H+L*

edilmiş F0 örüntüleri gösterilmiştir. Birinci örüntü, Mary ve John’a ne olmuş?

yeni bilgiyi taşıyan yanıtı, ikinci örüntü ise, Ayrıldılar mı? sorusuna

taşıyan yanıtı göstermektedir:          

                    

ram (Evlendiler.)              CASARAM  (EVLENDİLER.

Portekizcede geniş ile karşıtsal odağın tonsal belirlenmesi (Frota 2000) 

erde vurgulu ile ezgisel dillerdeki sözcük vurgusu arasındaki fark

özetlenebilir: perde vurgulu dillerde ton, vurgunun fiziksel özelliğidir ve dolayısıyla, 

eslemlerin değişmez tonsal biçimi vardır; ezgisel dillerde ise, ton

ük-sonrası olarak belirlendiği için vurgulu seslemlerin tonsal 

değişebilir (Hayes 1995, Hyman 2006). Bunun yanında, perde vurgulu dillerde 

sözcük vurgusu en çok perde tarafından belirtilirken ezgisel dillerdeki vurgunun 

perdenin yanında başka sesbilgisel araçların da önemli rol üst

varsayılmaktadır (Beckman 1986). Yukarıda bahsedilen vurgunun değişebilen ton 

nden ve vurgunun belirlenmesinde daha karmaşık araçların kullanılmasından 

dolayı ezgisel dillerdeki vurgu özellikleri sesbilgisel olarak saptanmak güçtür. Yapılan 

deneysel çalışmaların gösterdiği gibi, bu dillerde sözcük vurgusu

özellikleri hemen göze çarpmayabilir, ve kimi zaman vurgulu olarak algılanan seslemde 

sesbilgisel araçlardan hiç biri bulunmayabilir (Hyman 2006). 

H+L* 

 

      H*+L 
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Mary ve John’a ne olmuş? sorusuna 

sorusuna karşıtsal bilgiyi 

EVLENDİLER.)            

ezgisel dillerdeki sözcük vurgusu arasındaki fark, şu şekilde 

lliğidir ve dolayısıyla, 

vardır; ezgisel dillerde ise, tonun, ezgi 

sonrası olarak belirlendiği için vurgulu seslemlerin tonsal 

perde vurgulu dillerde 

sözcük vurgusu en çok perde tarafından belirtilirken ezgisel dillerdeki vurgunun 

da önemli rol üstlendiği 

dilen vurgunun değişebilen ton 

mesinde daha karmaşık araçların kullanılmasından 

mak güçtür. Yapılan 

sunun sesbilgisel 

özellikleri hemen göze çarpmayabilir, ve kimi zaman vurgulu olarak algılanan seslemde 
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Bu çalışmadaki bulgulara göre, ezgisel ve perde dillerdeki tümce vurgusuna 

gelince durum ters olmaktadır: perde vurgulu Sırpçada kullanımsal bilgiyi belirlemek, 

ezgisel dil olan Türkçeye nispetle daha güçtür. Çünkü, Sırpçada kullanımsal bilginin 

belirlenmesinde sözcüksel ton ile tümcesel tonlar karmaşık etkileşim içindedir ve bu 

etkileşmin sonucunda perde örüntüsü farklı biçimde düzenlenmiş olabilmektedir. 

Değişik biçimleri alabilen bu perde örüntüsünün yanında yoğunluk ve süre gibi akustik 

araçların, kullanımsal bilginin belirlenmesindeki önemi artmaktadır. Türkçede ise, 

kullanımsal bilginin belirlenmesinde tümcesel tonların baskınlığı vardır ve dolayısıyla, 

Sırpçaya göre daha basit perde örüntüsü sergilenmektedir. Aynı zaman çalışmada, 

ezgisel dil olan Türkçede de yoğunluk ve süre etkenlerinin bilgi yapısı belirlenmesindeki 

önemi varsayıldığından fazla olduğu gösterilmektedir. 

 

 

2.2. Bilgi Yapısı: Eski ve Yeni Bilgi 

 

Yukarıda bahsedildiği gibi ton, yeni ve eski bilgi gibi kullanımsal anlamı da 

barındırabilir. Yeni veya eski bilgiyi taşıyan bilgi yapısı birimlerinin, Türkçe ve 

Sırpçadaki tümce bürününü nasıl etkilediği araştırılması, bu tezin ana amaçlarından 

olduğu için bu kavramlar üzerinde kısaca durmakta fayda var.2 

                                                           
2 Bilgi yapısının anlambilimsel tanımlanması, bu çalışmanın kapsamı dışında olduğu için buradaki 

tanımlar, sadece oryantasyon niteliğinde verilmiştir. Daha ayrıntılı bilgi için bkz. Lambrecht (1994), 

Heusinger (1999), İşsever (2000). 
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Bilgi yapısı birimlerinden biri odak, konuşucunun önemli olarak sunduğu ve/ya 

dinleyici için en çok bilgi verici olacağını düşündüğü sözcenin parçasıdır (Lambrecht 

1994). Bürünsel bakış açısından odak iki düzeyde ele alınmaktadır (Avesani ve Vayra 

2003, Toepel ve Alter 2004, Baumann ve diğ. 2007)3. Bu düzeylerin ilkinde, odağın 

büyüklüğü göz önünde bulundurularak geniş-dar odak ayrımı yapılmaktadır  (Ladd 

1996).  Geniş odak, sözcenin ya da sözceyi oluşturan öğelerin tamamını 

kapsamaktayken dar odak, sözcenin tek bir öğesiyle sınırlanmış olmaktadır. İkinci 

düzeyde ise, dar odak, dar-yeni ve karşıtsal olmak üzere iki odak türüne ayrılmaktadır.4  

Söylemdeki işlevine göre dar-yeni odak, söyleme yeni bilgiyi sağlayıp konuyu 

genişletirken karşıtsal odak, konuyu genişletmez, sadece bir kısmını düzeltmektedir 

(Toepel ve Alter 2004).  Toepel ve Alter, bu üçlü bölünmeyi, odağın söylemde 

anlambilimsel-kullanımsal, sesbilimsel ve sesbilgisel etkileşmenin betimlenmesinde 

yardımcı olması ile gerekçelendirmektedirler. Bu sınıflandırma, aşağıdaki gibi bir şema 

ile gösterilebilir: 

 

                                                           
3 Alanyazında önerilen odak türleri için bkz. Krifka (2007), Gussenhoven (2007). 

4 Hem dar-yeni hem de karşıtsal odakta bulunan öğenin büyüklüğü değişebilir ancak karşıtsal odak tipik 

olarak dar olmaktadır (Hanssen, Peters ve Gussenhoven 2008). 



Figür 2.3. Bürünsel bakış açısından odak türleri

 

Yukarıdaki tanımlamaya uygun olarak geniş odak, 

bilgi içeren tümcenin tamamını kapsamakta; dar

sorularına yanıt olan öğ

söylemde belirlenmiş olası seçenekler

Örneğin, 

 

                           

 

                           

 

Bürünsel bakış açısından odak türleri 

Yukarıdaki tanımlamaya uygun olarak geniş odak, Ne oldu? sorusuna yanıt olan yeni 

bilgi içeren tümcenin tamamını kapsamakta; dar-yeni odak, söylemde yeni ola

sorularına yanıt olan öğelerle ilgili olmakta; karşıtsal odak ise, yeni bilgi taşımayıp 

lemde belirlenmiş olası seçenekler setine karşıtlık içinde olan öğ

§ Geniş odak:       Ne oldu? 

      [Demir yemek yaptı.]OD 

§ Dar-yeni odak:  Demir ne yaptı?  

                           Demir YEMEKOD yaptı.   

§ Karşıtsal odak: Demir pasta mı yaptı? 

                           Hayır, Demir YEMEKOD yaptı. 

Odak

Geniş Dar

Yeni Karşıtsal

14 

 

sorusuna yanıt olan yeni 

yeni odak, söylemde yeni olan ve ne-

elerle ilgili olmakta; karşıtsal odak ise, yeni bilgi taşımayıp 

setine karşıtlık içinde olan öğeye ilişkindir. 
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İki dildeki F0, yoğunluk ve süre gibi odağın sesbilgisel ve sesbilimsel 

özelliklerini ayrıntılı olarak inceleyen bu çalışmada, ayrı ve kapsamlı bir sesbilgisel 

araştırmanın konusu olması gerektiği düşünülen karşıtsal odak, incelemenin dışında 

tutulmuş ve odağın, dar-yeni ve geniş olmak üzere sadece iki gerçekleşimi incelenmiştir.  

Odaktan farklı olarak verilmiş veya eski bilgi, bilgilendirici olmayan sözcenin 

parçasıdır. Bu çalışmada verilmiş bilgi, daha önce bahsedilmiş, soru içinde yer alan ve 

hedef tümcede sadece tekrarlanan bilgi olmaktadır. Alanyazında var olan değişik 

terimleri kullanmadan5 verilmiş bilgi, odak öncesi ve odak sonrası verilmiş bilgi diye 

ikiye ayrılmıştır. Örneğin,  

 

Demir ne yaptı?  

  DemirV YEMEKOD yaptıV. 

 

Dil sistemlerinde bilgi yapısı birimlerinin ayrıştırılmasında biçimbilimsel, 

sözdizimsel ve bürünsel (sesbilimsel) araçlardan yararlanılmaktadır. Bu çalışma bilgi 

yapısının bürünsel gerçekleşimini ele aldığı için bir sonraki altbölüm, bilgi yapısının 

bürünsel kodlaması ve akustik özellikleri üzerinde yoğunlaşmaktadır. 

 

 

                                                           
5 Bilgi yapısı birimleri ile ilgili değişik kuramsal yaklaşımlar ve terminoloji, Heusinger (1999) ve Kruijff-

Korbayova ve Steedman (2003)’te özetlenmiştir. 
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2.2.1. Bilgi Yapısının Bürünsel Kodlaması 

 

Bürün, sözcedeki öğelerin göreceli akustik belirginliği (vurgu), öbekleşme biçimi 

ve sözcenin genel ezgisi ile ilgili olmaktadır. Vurgu, öbekleşme ve ezgi olarak algılanan 

bürünsel olgular, temel frekans (perde), süre ve yoğunluk gibi akustik araçlar tarafından 

belirtilmektedir (Breen ve diğ. 2009).  

Odak Belirginleştirme Kuramına göre odağın bürünsel belirlenmesi dile özgüdür 

(Focus Prominence Theory; Truckenbrodt 1995, 1999; Selkirk 2004). Dillerin 

birçoğunda odak, akustik araçlardan temel frekans tarafından belirtilmektedir; 

beraberinde genellikle süre ve yoğunluk gelmektedir. Alanyazında, özellikle ezgisel 

sesbilim çerçevesinde yapılan çalışmalarda en çok odağın tonsal özellikleri üzerinde 

durulmakta ve perde, odağın en önemli ipucu olarak gösterilmektedir. Ancak, kimi 

zaman yoğunluğun ve/ya sürenin odağı belirttiği durumlarda perde hiç kullanılmayabilir 

(Patil ve diğ. 2008). Son zamanlardaki çalışmalar, yoğunluk ve süre gibi araçların pek 

çok dilde odağın belirlenmesi ve algılanmasında perde kadar önemli olabileceğini 

göstermektedir (Heldner 2001, Batliner ve diğ. 2001, Kügler 2008, vs.). İngilizce, 

Almanca, İsveççe, Korece gibi dillerde odağın, odaklanan öğelerin süresini de uzattığı 

saptanmıştır (Allwood, 1974, Kügler 2008, Heldner ve Strangert 2001, Jun ve Kim 

2007). Kimi Afrika dillerinde bürünsel öbekleşmenin aracılığıyla gerçekleşen odağın 

ana göstergesi süre olmaktadır (Downing 2008).  Ayrıca,  Batliner ve diğ. (2001)’de 

İngilizce ve Almancada odağın algılanmasında süre ve enerjinin, perdeden daha etkili 

olduğu saptanmıştır.  
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Bilgi yapısının tonsal özelliklerini inceleyen kimi araştırmacılar, belli tonsal 

biçimlerin doğrudan doğruya belli bilgi yapısı birimlerine bağlı olduğunu savunmaktadır 

(Bolinger 1958, Pierrehumbert ve Hirschberg 1990, Steedman 2000, Büring 2003, vs.). 

Böylece, vurgulu seslem üzerindeki tonun yükselişi odak öncesi verilmiş bilgiyi 

(konuyu) belirtmekte, tonun düşüşü, odak ile ilişkilendirilmektedir; odak sonrası 

verilmiş bilgi ise, vurgusuzlaşmış olmaktadır (bkz. 2.3.1.). Öte yandan, Fery (2007), 

belli tonsal biçimlerin belli bilgi yapısı birimlerine bağlanması, sağlam temellere 

dayanmadığını ve tümce başındaki verilmiş bilgi üzerindeki yüksek tonun, sadece tümce 

devamının, odak üzerindeki düşük tonun tümce sonunun göstergesi olabildiğini 

söylemektedir. Fery (2007)’ye göre belli tonsal biçimlerin bilgi yapısı birimlerine 

bağlanması, aslında dilin genel özelliklerini yansıtmakta ve sesbilimin bilgi yapısı 

birimlerinin tanınmasında yardımcı rolü üstlenmekte, ama tanımları içinde yer almaması 

gerekmektedir.  

 

 

2.3. Ezgisel Sesbilim ve Autosegmental-Metrikal Model 

 

Günümüzde en çok kullanılan bürün modeli olan Autosegmental-Metrikal model 

(AM), Lieberman (1975), Bruce (1977) ve Pierrehumbert (1980)’in çalışmalarından 

başlayarak gelişmektedir. Başlangıçta İngilizce için geliştirilen (Pierrehumbert ve 

Beckman 1986) bu model çerçevesinde Almanca, Yunanca, Italyanca, Sırpça, Japonca, 

Korece vs. dillerinin bürünü de incelenmiştir. Bir dile veya ağza özgü, sadece anlam 

ayırıcı ton olgularıyla ilgilenen bu sesbilimsel modelin kategorik doğası, dilbilimde 
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bürünün rolünün incelenmesini ve diller arasında bürünün karşılaştırılmasını mümkün 

kılmakta (Jun 2005) ve dolayısıyla, karşılaştırmalı çalışmalarda en çok benimsenen 

model olarak karşımıza çıkmaktadır. Ayrıca, Jun (2005)’te belirtildiği gibi ezgisel 

sesbilim çerçevesinde ortaya çıkan bu model kullanılarak tümcenin değişik 

anlambilimsel ve kullanımbilimsel anlamlarını yaratan ezgi örüntüsü incelenebilir ve 

değişik anlamlar için sorumlu bürünsel özellikleri tespit edilebilir. 

AM modelinde perde vurgusu, bürünsel öbeklerin başını ya da sonunu belirten 

kenar tonları ile birleşmekte ve birlikte bir öbeğin ezgisel örüntüsünü 

oluşturmaktadırlar. Kenar tonları, düşük L- veya yüksek H- işaretleriyle belirtilen 

öbeksel ton ve L% veya H% ile belirtilen sınırsal ton olmak üzere ikiye bölünmektedir. 

Perde vurgusu, öbeksel ve sınırsal tonlar gibi ezgi bileşenleri, ezgisel öbek, ara öbek gibi 

değişik sesbilimsel alanlara bağlı olarak yorumlanmaktadır. Öbeksel ton, bir ara öbeğin 

daha büyük yorumlayıcı (interpretive) birimi oluşturmak üzere başka bir ara öbekle 

birleşip birleşmediği, yani, ara öbeklerin ilişkileri hakkında bilgi taşımaktadır. Sınırsal 

ton ise, ezgisel öbek için yorumlama yönünü belirtmekte, ya da başka bir deyişle, ezgisel 

öbeğinin bitişini ya da başka bir öbeğe gereksinim duyulup duyulmadığını 

belirtmektedir.  

Ezgisel sesbilimde seslem, ayak, sözcük, ara öbek (intermediate phrase) ve 

ezgisel öbek, hiyerarşi biçiminde düzenlenmiş ezginin en önemli sesbilimsel 

alanlarındandır. Bu çalışmayı ilgilendiren sözcük üzerindeki bürünsel öbeklerin sayısı 

konusunda araştırmacılar arasındaki uyuşmazlığa rağmen genellikle ezgisel öbek (EzgÖ) 

ve ara öbek (AraÖ) olmak üzere iki öbek kabul edilir.  
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Ezgisel öbek, sınırsal tonlar tarafından belirtilen sözcenin parçasıdır. Ezgisel 

öbek, bir ya da birden fazla perde vurgusu, öbeksel ve sınırsal tonu içermektedir. 

EzgÖ’den küçük, ezgisel olarak belirtilmiş ara düzey için alanyazında değişik isimler 

vardır: ara öbek, sesbilimsel öbek, vurgusal öbek, küçük öbek. Pierrehumbert ve 

Beckman (1986) tarafından öne sürülen bu ara öbek de tonsal olarak belirlenmiş 

olmaktadır: ara öbek, bir ya da daha fazla perde vurgusu ve bir öbeksel vurgudan (H- 

veya L-) oluşan ezgi örüntüsünden oluşmakta, ancak, EzgÖ’den farklı olarak bu öbeğin 

sınırsal tonu (H% veya L%) yoktur. Bu sınırın sonunda da EzgÖ’nün sınırında olduğu 

gibi, öbeğin son seslemi genellikle uzamakta, ancak seslemin uzaması daha az 

olmaktadır. Sınırdan önceki seslemin uzaması ve ezgi örüntüsündeki farklılaşmaların 

derecesi gibi, durak da ezgisel ve ara öbeklerin belirlenmesinde aynı ipuçları 

verebilmektedir. 

Seslem, ayak, sözcük, ara öbek ve ezgisel öbekten oluşan ezgisel hiyerarşi, 

bürünsel sesbilim çerçevesinde geliştirilmiş bürünsel hiyerarşi ile (Selkirk 1984, Nespor 

ve Vogel 1986) birçok açıdan örtüşmektedir. Aşağıdaki tabloda bürünsel hiyerarşi 

öğeleri gösterilmiştir:            

  

SÖZ    sözce 

EZGÖ             ezgi öbeği 

SESÖ   sesbilimsel öbek 

BÜRS bürünsel sözcük 

AY      ayak 

σ seslem 
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Tablo 2.1. Bürünsel hiyerarşideki öğeler 

 

Bürünsel sesbilim, sözdizimi-sesbilim etkileşimi ele alan kuram olarak 

geliştirilmiştir. Nespor ve Sandler (1999)’da belirtildiği gibi, bürünsel sesbilim, 

konuşma zincirinin sesbilimsel öğelere organizasyonunu incelemektedir. Daha doğrusu, 

bu kuram biçimsözdizimsel yapıdaki öğeler arasındaki göreceli belirginlik ilişkilerini 

göstererek sesbilimin biçimsözdizimsel yapıyı ne biçimde yorumladığını 

araştırmaktadır. Selkirk (1980)’in ortaya koyduğu birkaç bürünsel düzeyi ya da 

kategoriyi içeren yukarıda bahsedilen bürünsel hiyerarşi yapısının yanında kuramın 

önemli özelliklerinden biri, sesbilimsel yapının sözdizimsel yapı karşısında göreceli 

bağımsızlığa sahip olduğu iddiasıdır.  

Bürünsel hiyerarşideki kategoriler ya da öğeler hem büyüklük hem de oluşma 

biçimi açısından birbirinden farklıdır. Sesbilimsel sunumda bu kategoriler, hiyerarşiye 

göre katı bir biçimde düzeylere veya kademelere düzenlenmiş ve Katı Kademe Hipotezi 

(Strict Layer Hypothesis; Selkirk 1984; Ladd 1996)’ya göre her alan, uygun bir biçimde 

bir sonraki üst düzeyin alanına girmektedir. Örneğin, bürünsel sözcükler, sesbilimsel 

öbekler adlı ara kategoriye birleşmektedir; sesbilimsel öbekler ezgisel öbeklere ve 

ezgisel öbekler en üstteki sözce kategorisine birleşmektedir: 

 

 

µ   mora 

. ( Z ,Ü)              ünsüz veya ünlü 
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(                                                             )SÖZ 

(                  ) (                                      )EZGÖ 

(       ) (       )  (                  ) (                )SESÖ  

(       ) (       )  (       ) (       )  (       ) (     )BÜRS 

 

Figür 2.4. Sözcük ve sözcük üstündeki bürünsel kategoriler 

 

Bürünsel hiyerarşideki öğeler, durak ve kavşak olgularına (daha çok parçalı 

öğelerdeki değişimleri göz önünde bulundurularak) ve sözdizimiyle ilişkilerine göre 

belirtilmektedir. Ezgisel hiyerarşideki öğeler ise, öbeksel ve sınırsal olmak üzere kenar 

tonlarına ve söylem-kullanımsal işlevlerine göre tanımlanmaktadır. Heusinger (1999)’da 

da belirtildiği gibi, bu noktada önemli bir soru karşımıza çıkmaktadır: bu iki hiyerarşi, 

aynı şeyin iki tarafı mı olmakta, yoksa farklı şeyleri mi temsil etmektedir? Hayes ve 

Lahiri (1991)’e göre ezgisel ve bürünsel olmak üzere iki açısı olan tek bir yapı 

bulunmaktadır. Ancak, her iki açı, aynı öbekleşmeye gönderme yapmakta ve ezgisel 

hiyerarşideki ara öbek, bürünsel hiyerarşideki sesbilimsel öbeğe uymaktadır. Örneğin, 

Korecede ve Bengali dilinde bu iki alanın örtüştüğü iddia edilmektedir (Jun 1996; Hayes 

ve Lahiri 1991). Öte yandan Gussenhoven (1990), ton ekleme alanının hiç bir bürünsel 

üyeye uymadığı ve bürünsel hiyerarşideki bürünsel öbekleşmenin ve ton ekleme 

alanlarının, ayrı fakat birbiriyle bağlantılı rolleri olduğu görüşünü savunmaktadır. 

Türkçe ve Sırpçadaki parçalar üstü öğeleri göz önünde bulundurularak ezgisel alanları 

inceleyen bu çalışmada, parçalara (segments) ilişkin bürünsel sesbilimdeki alanların 
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incelemenin kapsamı dışında olduğu için iki dilde yukarıdaki görüşlerden hangisi daha 

çok geçerli olacağı konusunda herhangi bir iddiada bulunmamaktayız. 

 

 

2.3.1. ToBI Çevriyazısı 

 

AM modeli çerçevesinde geliştirilmiş ToBI çevriyazısı, dillerin ezgi dizgelerinin 

betimlenmesinde sıkça kullanılan çevriyazılardandır. Pierrehumbert (1980)’in tezi 

üzerinde geliştirilmiş bu çevriyazı, bir dildeki sözcelerin ezgisi ve bürünsel yapısının 

transkripsyonu için kullanılmakta ve aynı zaman bu dilin sesbilimsel çözümlenmesi 

olmaktadır. Daha önce denildiği gibi, ToBI çevriyazısında ezgi örüntüsü, bir öbeğin en 

belirgin seslemine konulan perde vurgusu (T*) ve bürünsel öbeklerin başını ya da 

sonunu belirten kenar tonları (T- öbeksel vurgu, T% sınırsal ton) tarafından 

belirtilmektedir.  

Aşağıdaki tabloda dillerde sıkça ortaya çıkan perde vurgularının, öbeksel ve 

sınırsal tonların şemaları gösterilmiştir (Pierrehumbert ve Hirschberg 1990, Ladd 1996, 

Beckman, Hirschberg  ve Shattuck-Hufnagel 2004, Prieto 2008).  
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1. Perde vurguları 

 

Tek tonlu perde vurguları 

 

 

İki tonlu perde vurguları 

 

 

                                                           
6
 Daha sonraki ToBI versyonunda bu H+L* tonu, H+!H* olarak işaretlenmektedir. Daha ayrıntılı bilgi için 

bkz. Ladd (1996), Gussenhoven (2004). 

7 ToBI’nin sonraki düzenlenmelerinde H* olarak belirtilen H*+L (Beckman ve Hirschberg 1990), 

Gođevac (2000)’de Sırpçadaki düşen tonların işaretlenmesinde kullanıldığı için burada yer almaktadır.

 

 

 H*Perde doruğu vurgulu seslem içinde gerçekleşmektedir. 

  

 

L*  Yerel perdenin en düşük noktası vurgulu seslem içinde                                  

gerçekleşmektedir. 

 

 

 
 
 

L*+H    Vurgulu seslem üzerindeki düşük ton, vurgulu seslemin sonuna 
doğru ortaya çıkan ve bir sonraki seslemde doruğuna ulaşan bir 
yükselme tarafından izlenmektedir.6 

 

 

 
 
 

 H*+L         Bu perde vurgusu H* tonu ile eşit olmaktadır.7 
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2. Öbeksel tonlar 

 

 

 

3.Öbeksel ve sınırsal tonların kombinasyonları 

 

 

 

 

 

 

 

L+H*        Düşük tondan sonra vurgulu seslem içinde ani yükselme      
gerçekleşmektedir. H* tonundan farklı olarak buradaki yükselme daha  
düşük seviyeden başlamaktadır. 

 

 

 
 
 

H+L*         Vurgulu seslem içinde perde düşüşü gerçekleşmektedir. 

Perde düşüşünün başlangıcı vurgulu seslemin başlangıcına uymaktadır. 

  L-    Ara öbeğin sınırını belirten düşük öbeksel ton, perde eriminde en 

düşük   F0 değeri içermektedir. 

 

 

 H-   Yüksek öbeksel ton, ara öbeğin sınırında perdeyi önemli          

ölçüde yükseltmektedir. 

  L-L%     Önceki seslemde düşmeye başlayan perde, öbeğin son 

seslem(ler)inde en düşük noktasına ulaşmaktadır. 
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Tablo 2.2. Diller arası sıkça ortaya çıkan perde vurguları, öbeksel ve sınırsal tonları 

 

ToBI çevriyazısı, bilgi yapısı birimlerinin bürünsel özelliklerini inceleyen 

çalışmalarda da sık olarak kullanılmaktadır. Örneğin, İngilizce ve Almanca gibi ezgisel 

dillerde tümce bürününü ve bilgi yapısı etkileşimini inceleyen Pierrehumbert ve 

Hirschberg (1990), Steedman (2000), Büring (2003)’ün çalışmalarında odak, yüksek H* 

perde vurgusuyla, konu, düşük L* perde vurgusuyla ilişkilendirilmektedir. Bu perde 

vurguları, öbeksel tonlar ile birleşmekte ve sonucunda odağı belirten H*L- ve konuyu 

belirten L*H- örüntüleri ortaya çıkmaktadır. 

AM modeli çerçevesinde bilgi yapısını araştıran kimi araştırmacılar, geniş, dar-

yeni ve karşıtsal gibi odak türlerinin de farklı tonsal yapısı olduğunu savunmaktadır. Söz 

gelimi, İngilizce, Bulgarca, Lehçede perde hizalama, geniş ve dar odakta vurgulu seslem 

içinde erken, karşıtsal odakta ise geç gerçekleştiği saptanmıştır. Bu dillerde geniş ve dar-

yeni odak H* tonu ile, karşıtsal odak L+H* tonu ile belirlenmektedir (Pierrehumbert ve 

 

 

 H-H%    Öbeğin sonunda perde yükselişi dik olarak gerçekleşmekte ve 

perde eriminde oldukça yüksek temel frekans değerlerine ulaşmaktadır. 

 

 

 H-L%   Yükselişten sonra ton, perde eriminin en düşük F0 değerlerine      

ulaşmaktadır. 
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Hirchberg 1990, Oliver ve Andreeva 2004). Face (2001) ve Smiljanić (2004), İspanyolca 

ve Zagreb Hırvatçasında, karşıtsal odağın perde hizalamasının geniş odaktakine göre 

daha erken gerçekleştiğini saptamışlardır. Bu iki araştırmacıya göre, perde doruğu, geniş 

odakta vurgulu seslemden sonraki seslemde gerçekleşmekte (L*+H tonu), karşıtsal 

odakta vurgulu seslem üzerine çekilmektedir (L+H* tonu). Öte yandan, Frota (2000) ve 

Grice (1995), Avrupa Portekizce ve Palermo İtalyancasında, perde doruğunun, geniş 

odakta erken (H+L*), dar odakta daha geç (H*+L) gerçekleştiğini öne sürmektedirler 

(Figür 2.2.). 

ToBI çeviriyazısı yönteminin, yukarıda bahsedilen birçok pratik tarafı olmasına 

rağmen (özellikle önemli sesbilimsel ve ayırıcı özelliklerin saptanmasında) kimi 

eksikleri de vardır. Örneğin, 2.5.1. altbölümde görüleceği gibi, Sırpçadaki “düşen” perde 

vurgusunun işaretlenmesinde araştırmacılar arasında farklı görüşler mevcuttur. Gođevac 

(2000), düşen vurgu için H*+L kombinasyonu, Smiljanić (2004) ise, L+H* 

kombinasyonu kullanmaktadır. Ya da Breen ve diğ. (2009)’da belirtildiği gibi, ToBI’nin 

en büyük sorunlarından biri, H* ile L+H* vurguları arasındaki fark ile ilgili olmaktadır.  

Dar-yeni odağı belirten H* vurgusu ile karşıtsal odaği belirten L+H* vurgusu, 

çalışmalarda sıklıkla birbirleriyle karıştırılmakta ve dolayısıyla, hem bunların hem de 

Sırpçadaki perde vurgularının analizinde daha detaylı akustik verilerin de kullanılması 

gerekmektedir. Dahası, bu çalışmada görüleceği gibi, Sırpça ve Türkçede değişik bilgi 

yapısı durumlarının gerçekleşiminde L- ve H- gibi öbeksel tonlar benzer role sahiptir ve 

akustik veri olmadan (örneğin, L- veya H- tonların sözcük içinde hangi seslem ya da ses 

üzerinde gerçekleştiği ya da bu tonların sonraki sözcüğü ne ölçüde etkilediği gibi) iki 

dildeki bilgi yapısı ve bürün etkileşiminin özellikleri sağlam biçimde saptanamaz. 
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Dolayısıyla, araştırılan iki dilin arasındaki tonsal farkları her zaman yakalayamadığı için 

ToBI, daha ayrıntılı akustik veriler ile desteklenmektedir. 

 

2.4.Tü rkçenin Genel Dilbilgisel Özellikleri 

 

Sondan eklemeli dil olduğundan Türkçede bir kökten çok sayıda sözcük 

türetmek mümkündür. Eylemler zaman, görünüş, kiplik, olumsuzluk, özne uyumluğu 

(kişi, sayı) gibi ekleri almaktadır. Tümce üyelerinin eyleme bağlanması Durum yükleme 

yoluyla gerçekleşmektedir. 

Döngüsellik (recursivity), yapıların aynı tipteki yapılara eklenmesine (örneğin, 

bir tümcenin başka bir tümceye) ve sınırsız uzunluktaki dizilerin oluşturmasına izin 

veren dil özelliğidir (Nespor ve Sandler 1999). Diller, döngüselliğin yönüne göre 

farklılık göstermektedir. Türkçede yan tümce, ana tümceden önce gelmekte ve 

dolayısıyla Türkçe, sol-döngüsel dil olmaktadır. Türkçe gibi sol- döngüsel dillerde 

tümleçler baştan (tümleç-baş dili) önce bulunmaktadır. Aşağıdaki örnekler, Türkçedeki 

yan tümcelerin ve bazı öbeklerin yapısını göstermektedir:  

 

§Yan tümce:         [[Ayşe [gülerek]YAN  dans ediyor.]ANA 

§Ad öbeği:            [tarih]T [dersi]B 

§Eylem öbeği:      [kitap]T [yazıyor]B  

§İlgeç öbeği:         [öğleden]T [sonra]B 
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Temel sözcük dizilişi ÖNE olan Türkçe, odak, konusallaştırma, artalanma, 

belirlilik ve özgüllük gibi bağlamsal/kullanımsal koşullara bağlı olarak eylem üyelerinin 

değişik konumlara taşınmasına izin vererek oldukça serbest sözcük dizilişi 

sergilemektedir (Erguvanlı 1984; Kornfilt 1997). Böylece, bu dilde belirtisiz ÖNE 

dizilişi yanında ÖEN, NEÖ, NÖE, EÖN ve ENÖ dizilişleri de kullanılmaktadır. 

Türkçede sözcük dizilişinin büyük oranda serbest olduğu kabul edilmekle birlikte, bu 

konuda kimi sınırlılıklar da belirlenmektedir. Örneğin, belirtisiz özne ve nesneler, 

belirteçler, odak ve ne-öbekleri genellikle eylemden hemen önceki konumda bulunmak 

zorundadır. 

Yukarıda belirtildiği gibi eylem önü konumu, alanyazında genellikle odak 

konumu olarak belirtilmektedir (Erguvanlı 1984, Kornfilt 1997, vs.).  Öte yandan Kural 

(1993), Türkçede odak belirleme, yerinde (in situ) gerçekleşen işlem olduğunu 

söylemektedir. Benzer biçimde, Göksel ve Özsoy (2000), odağın, eylem-önü gibi özel 

bir sözdizimsel konum ile sınırlı olmadığını ve eylem öncesi alandaki bütün birimlerde 

gerçekleşebildiğini iddia etmektedir.  Türkçede odak belirlenmesinde hem sözdizimsel 

hem de sesbilimsel strateji kullanıldığını savunan İşsever (2000)’e göre karşıtsal odak, 

eylemden önce bulunan bütün öğelerde gerçekleşebilirken sunumsal (dar-yeni) odak, 

eylem önü konumu ile sınırlı olmaktadır.  

 



29 

2.4.1.Türkçenin Bürünsel Özellikleri 

 

Daha önce bahsedildiği gibi, Sırpçadan farklı olarak Türkçede vurgulu seslem 

üzerindeki perde değişimleri, sözcük anlamını etkilemez. Bu dildeki perde değişimleri, 

tümce düzeyinde farklılaşmalara yol açmaktadır: sözcük üzerindeki perde değişimleri, 

bildirim tümcesini soru tümcesine dönüştürebilir veya anlambilimsel-kullanımsal 

nedenlerden tümcedeki değişik sözcüklerin vurgulanmasına katkıda bulunmaktadır.  

Kawaguchi ve diğ. (2006)’da belirtildiği gibi, Konrot (1981) ve Fukumori 

(2001)’in deneysel çalışmalarında Türkçedeki temel frekans ve yoğunluk değerlerinin 

yükselmesi, önemli ölçüde sözcük vurgusu ile ilgili olduğunu saptanmıştır. İki 

araştırmacıya göre yoğunluk, sözcüğün son konumundaki vurgunun belirtisi olmamakta; 

Konrot (1981)’e göre yoğunluk, sadece karşıtsallığın belirlenmesinde önem kazanmakta 

ve vurgudan bağımsız olarak sözcüklerin ön seslemlerinde oldukça yüksek olmaktadır. 

Levi (2005)’in çalışmasında da, sözcüksel vurguyu taşıyan ile vurgusuz seslemlerin 

temel frekansları arasında önemli farklılıklar saptanmıştır. Bu analize göre F0 ya da 

perde hareketi, vurgunun en güçlü belirtisi olmaktadır; ardından sırayla yoğunluk ve 

süre gelmektedir. Levi’ye göre sözcüksel vurgunun bu özelliği, Türkçeyi ezgisel 

dillerden çok perde vurgulu dillere yakınlaştırmaktadır. Ancak, Levi (2005)’ten farklı 

olarak, bu çalışmada, Türkçe ezgisel dil grubunun tipik örneği olarak görülmektedir. 

Çünkü, daha sonra görüleceği üzere, perde vurgulu dillerden faklı olarak Türkçede perde 

hareketi, sözcük anlamını değiştirmez ve sözcüğün tümce içindeki konumuna ve 
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anlambilimsel-kullanımsal görevlerine bağlı olarak sözcüksel vurgunun değişik 

biçimleri alabilmektedir.  

Levi’ye göre Türkçede vurgulu sesleme bağlı olan perdesel vurgu, H*+L 

olmaktadır. Burada yüksek H* tonu vurgulu seslem üzerinde, düşük L tonu vurgulu 

seslemden sonraki seslem (varsa) üzerinde durmaktadır. Buna ilişkin olarak vurgusu son 

seslemde olan sözcüklerde sadece H* tonu bulunmaktadır. Aşağıdaki figürlerde vurgusu 

ilk seslemde bulunduran anne ve son seslemde vurgusu olan elma sözcüklerin perde 

örüntüleri gösterilmiştir: 

  

Figür 2.5. Vurgusu ilk ve son seslemde bulunduran iki seslemli sözcüklerde F0 örüntüsü 

 

Tümce bürününü inceleyen daha önceki çalışmalarda, Türkçedeki yalın bildirim 

tümcelerinde ezgi örüntüsünün, orta-yüksek-alçak biçiminde gerçekleştiği saptanmıştır 

(Selen 1973, Ergenç 1989). Ergenç (1989), ezgi doruğu yerinin, tümcenin yüklemi ya da 

yüklemden bir önceki sözcükteki vurgulu seslem üzerinde durduğunu söylemektedir. Bu 

iki araştırmacıya göre, eylem-önü konumundaki öğeden sonra yalın bildirim 

tümcelerinin sonuna doğru perdede kademeli düşüş gözükmektedir. Yukarıdaki 

çalışmalara dayanan Fidan (2002), Türkçede geniş ve dar odaklı tümcelerde ezgi doruğu 
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ile odağın örtüştüğünü ve odaktan/ezgi doruğundan sonra gelen birim sayısı ne kadar 

çoksa ezgideki düşüş de orantılı olarak azaldığını söylemektedir. Ancak, daha sonra 

görüleceği gibi, bu çalışmada daha farklı sonuçlar elde edilmiştir: geniş odaklı 

tümcelerde tümce boyunca kademeli perde düşüşü saptanmışken dar odaklı tümcelerde 

perde doruğu odak-önü konumundaki öğe üzerinde durduğu görülmüştür. Bunun 

yanında, Özge (2003)’te ve bu çalışmada, üzerinde perde doruğu olan tümce başındaki 

odaktan sonra perdede kademeli düşüş değil, perde erimi daralmasının meydana geldiği 

saptanmıştır.  

Türkçede bilgi yapısının incelenmesinde bürünsel bakış açısı benimsenen Özge 

(2003), Steedman (2000)’e dayanarak bu dilde bilgi yapısı birimlerini doğrudan doğruya 

belli ezgi örüntülerine sahip bürünsel öbeklerle ilişkilendirmektedir. Bu araştırmacıya 

göre Türkçedeki konunun L*H- örüntüsü ile, odağın H*L- örüntüsü ile belirlenmektedir. 

Özge (2003) ve Özge ve Bozşahin (2010)’a göre bürün, bilgi yapısının tek yapısal 

ifadesidir ve sözcük sırası değişimleri, Türkçe sesbiliminin ezgi örüntüleri arasında 

sıralama kısıtları getirmesinden dolayı bürünsel olarak güdülenmektedir. Türkçede Özge 

ve Bozşahin (2010)’de verilmiş bilginin ve odağın temel ezgi örüntüleri aşağıdaki 

örnekte gösterilmiştir: 

                                                verilmiş bilgi      odak      verilmiş bilgi8 

   

                                         (Elmayı) (MAYMUN  yedi.) 

                                     L*H-             H*    L-L% 

 
                                                           
8 Özge (2003) ve Özge ve Bozşahin (2010)’da verilmiş bilgi için konu (theme), odak için yorum (rheme) 

terimleri kullanılmaktadır.  
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2.5.  Sırpçanın Genel Dilbilgisel Özellikleri 

 

Sırpça, Slav dilleri grubunun Güney Slav dilleri alt grubuna girmektedir. Bu dilin 

temel ya da belirtisiz sözcük dizilişinin ÖEN olmasına rağmen çoğu Slav dilinde olduğu 

gibi, Sırpçada da oldukça serbest sözcük dizilişi bulunmakta ve ÖEN dizilişi yanında 

ÖNE, NEÖ, NÖE, EÖN ve ENÖ dizilişleri de kullanılmaktadır. Diğer oynak dillerde 

olduğu gibi, biçimbilimi oldukça zengin Sırpçada Durum yükleme biçimbilimsel olarak 

gerçekleşmektedir. Sırpçada bir tümcenin nesnesi her zaman belirtme durumu ekleriyle 

belirlenmiş olmakta ve eylem, yalın durumda olan özne ile her zaman sayı, kişi ve çoğu 

zaman cinsiyet (eril, dişil, yansız) açısından uyumludur. Dolayısıyla, ad öbeklerinin 

tümce içindeki konumu, büyük ölçüde değişkenlik gösterebilir. Ancak, tümce öğelerinin 

özgür sıralanışını ilgilendiren kimi kısıtlamalar da vardır. Bu kısıtlamalardan en 

önemlisi, sonakaynaşıkların bulunduğu tümcesel konumlar ile ilgilidir. Sonakaynaşıklar, 

vurgusu olmayan ve dolayısıyla yanındaki sözcüğe ezgisel olarak bağlanan birimlerdir.9 

Sonakaynaşıkların en önemli özelliği, tümceciğin ikinci konumunda (second clause 

position) bulunmalarıdır (Gođevac, 2000; Popović 1997). Bu nedenle onlara sözdizimsel 

kaynaşıklar da denilmektedir. Örneğin, 

 

                                                           
9 Sırpçada kaynaşıkların iki türü vardır: sözcüğün önünde yer alan kaynaşığa önekaynaşık; arkasında 

bulunan kaynaşığa sonakaynaşık denmektedir. Önekaynaşıklar, üzerine vurgu çekebilirken (bkz. Selkirk 

1993, Shütze 1993, Werle 2009) sonakaynaşıklar vurgu almazlar.  



33 

Mama              je                            došla.10 

Anne-dişi,YAL    olmak yard.eylem-kay  gelmek-3tk,dişi,geç 

Anne geldi. 

 

Dečak             mu                      ga                            je11                          dao. 

oğlan-erk,YAL    o-kay,3tk,er,YÖN  o-kay,3tk,er,BEL    olmak yard.eylem-kay     vermek-3tk,er,geç 

Oğlan ona onu verdi. 

 

Ancak, Bošković (2000), kaynaşıkların ikinci tümcesel konumunun, sözdizimsel 

değil, sesbilimsel olgu olduğunu ve kaynaşıkların kendi ezgi öbeğinde ikinci konumda 

bulunduğunu öne sürmektedir. Örneğin, 

 

[Sa Petrom Petrovićem]EZGÖ [srela                         se     samo      Milena]EZGÖ 

ile    Petar Petrović-BİR                 buluşmak-3tk,dişi, geç   kay     sadece     Milena-dişi,YAL 

Petar Petrović ile sadece Milena buluştu.  

 

Türkçeden farklı olarak, Sırpça sağ-döngüsel bir dildir. Sırpçada yan tümce ana 

tümceden sonra gelmektedir. Sırpça ve İngilizce gibi sağ-döngüsel dillerde başlar 

tümleçlerden önce gelmekte ve bunlar başıbaşta veya göstericisi başta olan dillerdir. 

                                                           
10 Türkçede olmayan ya da farklı biçimde belirtilen Sırpçadaki seslerin IPA işaretlenmesi aşağıdaki gibidir 

(Ivošević 2005): geniz, dil-öndamak ötümlü nj [ɲ],  sürtünücü dilucu-öndamak ötümsüz š [ɲ] ve ötümlü ž 

[ɲ]; sürtünücü dil-artdamak ötümsüz h [x]; yan daralma, dilucu-dişardı, ötümlü lj [ɲ]; yarı ünlü, dil 

öndamak, ötümlü j [j]; yarı-ünlü, dudak diş, ötümlü v [ɲ]; afrike, dil-dişeti, ötümsüz c [ts]; afrike, dilucu-

öndamak ötümsüz č [tɲ] ve ötümlü dž [dɲ]; afrike, dil-öndamak ötümsüz ć [tɲ] ve ötümlü đ [dɲ]. 
11 Yan yana duran sonakaynaşıklar, belli bir sıralamaya göre düzenlenmiş olmakta ve sıralamanın 

bozulması, tümceyi dilbilgisi dışı kılmaktadır. 
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Aşağıdaki örnekler, Sırpçadaki yan tümcelerin ve bazı öbeklerin yapısını 

göstermektedir: 

§ Yan tümce:  

 [Otac            je     zabranio]ANA               [da se   igramo              napolju]YAN  

            baba-er,YAL   kay    yasaklamak-3.tk,er,geç        ki   kay   oynamak-1çk,şim   dışarıda 

          Baba, dışarıda oyun oynamamızı yasakladı. 

 

§ Ad öbeği:           [čas]B         [istorije]T         

                          ders-YAL       tarih-TAM 

                          tarih dersi 

 

§ Eylem öbeği:       [piše]B                 [knjigu]T   

       yazmak-3.tk,şim        kitap-BEL 

      kitap yazıyor 

 

§ İlgeç öbeği:         [posle]B [podne]T     

                             sonra         öğle-TAM 

                                     öğleden sonra 

 

Gođevac (2000), Sırpçada odağın belirlenmesinde birbirinden bağımsız ama 

ilişkili sözdizimsel ve bürünsel stratejilerin kullanıldığını söylemektedir. Belirtisiz 

sözcük dizilişlerinde yansız ezgide sözcenin son konumundaki öğe tümce vurgusu 

taşımaktadır. Bu yansız ezginin yanında odağı son konumda bulunmayan duygusal ezgi 

de bulunmaktadır. Bir sonraki altbölümde bu konu üzerinde daha ayrıntılı 

durulmaktadır. 
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 2.5.1.Sırpçanın Bürünsel Özellikleri 

 

Sözcüksel olarak belirlenmiş perde özeliklerini vurgu ile birleştiren Sırpça, perde 

vurgulu dil grubuna girmektedir. Sırpçada perde vurgusu, tüm içerikli sözcüklerin 

vurgulu seslemi üzerine konulmaktadır. Öte yandan, ilgeç, bağlaç, yardımcı eylem ve 

adılsıl kaynaşıklar gibi işlevsel sözcükler ne vurguyu ne de perdeyi üzerlerine 

almaktadır. Süre ve ton hareketi ölçütlerine bakılarak alanyazında perdesel vurguların 

dört değişik türü saptanmıştır: kısa düşen, kısa yükselen, uzun düşen, uzun yükselen. 

Aşağıdaki tabloda bu vurguların geleneksel yazılışı, IPA işaretlenmesi (köşeli parantez 

içinde) ve anlam ayırıcı özellikleri gösterilmiştir: 

 

 TON HAREKETİ 

YÜKSELEN DÜŞEN 

SÜRE 
KISA kòsa [kǒsa] saç                kɲsa [kôsa] tırpan  

 
Kósa [kǒ:sa] (isim)         kôsa [kô:sa] eğri 

UZUN 

 

Tablo 2.3. Süre ve ton hareketinin yarattığı anlam farkı 

 

Yukarıdaki tabloda görüldüğü gibi, Sırpçada hem süre hem de ton hareketi, 

vurgusu ilk seslemde olan sözcüklerde sözlüksel bilgiyi taşıyarak sözcükler arasında 

anlam farkı yaratabilmektedir. Ancak, bunun gibi örneklere seyrek rastlanmaktadır. En 
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küçük çiftin anlamları, genellikle süre ya da ton hareketine göre değişmektedir (Tablo 

2.4. ve 2.5.). 

 

                               TON HAREKETİ 

YÜKSELEN DÜŞEN 

SÜRE 

KISA 
sèdeti [sědeti] oturmak 
 
 
sédeti[sě:deti] 
beyazlaşmak (saç) 

grɲd [grâd] dolu 
(yağış türü) 
 
grâd [grâ:d] şehir UZUN 

 

Tablo 2.4. Sürenin yarattığı anlam farkı 

 

                               TON HAREKETİ 

YÜKSELEN DÜŞEN 

SÜRE 
KISA 

òrao [ǒrao] kartal           ɲrao [ôrao] toprak sürmek-    
                                        3tk,erk,geç12                                  

UZUN mláda [mlǎ:da] genç       mlâda [mlâ:da] gelin                                  
 

Tablo 2.5. Ton hareketinin yarattığı anlam farkı (Smiljanić 2002) 

 

Perde tonlarının anlam ayırıcı görevi, sadece ilk seslemde vurgusu olan 

sözcüklerde gerçekleşmektedir. İlk seslemde vurgusu olmayan sözcüklerde sadece 

yükselen tonlar durabilir ve dolayısıyla, bu sözcüklerde ton hareketinin anlam ayırıcı 

                                                           
12 Ton hareketi ve süre özellikleri, aynı biçimi olan değişik dilbilgisel yapıların tanınmasında da önemli rol 

oynamaktadır. Örneğin, mama [mâma] anne-tk,YAL, mama [mâ:ma:] anne-ç,TAM.  
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rolü yoktur (süre de anlam farkı yaratmamaktadır). Tek seslemli sözcüklerde sadece 

düşen ton durabilir (yukarıdaki grad örneğinde olduğu gibi bu tür sözcüklerde sadece 

uzunluk anlam farkı yaratabilir). Smiljanić (2004)’te Sırpçada ton hareketinin dağılımı, 

Tablo 2.6.’da; ton hareketinin ve sürenin anlam ayırıcı görevleri, Tablo 2.7.’de 

gösterilmiştir (en üst sırada varsayılan tek ve çok seslemli sözcükler ve kalın yazılı 

vurgulu seslemleri belirtilmiştir): 

 

 

 

Tablo 2.6. Sırpçada ton hareketinin dağılımı 

 

 'σ 'σσσ σ'σσ σσ'σ 
SÜRE ü ü    
TON HAR.  ü    

 

Tablo 2.7. Ton hareketinin ve sürenin anlam ayırt edici görevleri olan sözcükler 

 

Lehiste ve Ivić (1986), yükselen ve düşen terimleri, Sırpçadaki vurguların 

sesbilgisel doğasını yansıtmadığını ve iki vurgunun, aslında perde doruğunun (perde 

hizalamasının) seslem içindeki hangi ses üzerinde gerçekleştiğine bağlı olarak 

farklılaştığını saptamıştır. Lehiste ve Ivić’in deneysel çalışmasının sonuçlarına göre ezgi 
                                                           
13 Sırpçada sözcük vurgusu, yabancı kökenli kimi sözcükler hariç son seslemde bulunmaz.  

 

 'σ 'σσσ σ'σσ σσ'σ13 
DÜŞEN ü ü    
YÜKSELEN  ü  ü   
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doruğu, yükselen perde vurgusunda vurgulu seslemden sonra, düşen vurguda ise, 

vurgulu seslem üzerinde gerçekleşmektedir. Aşağıdaki şema, Lehiste ve Ivić (1986) ve 

Smiljanić (2004)’teki saptamaları göstermektedir: 

 

 

 

 

 

Figür 2.6. Sırpçada yükselen ile düşen vurguların şeması 

 

Vurgulu ile vurgusuz seslemlerin yoğunluk ve süre özelliklerini de inceleyen 

Lehiste ve Ivić,  sürenin, vurgunun göstergesi olduğu, yoğunluğun ise, vurgulu ile 

vurgusuz seslemlerin ayrıştırılmasında sistematik rol oynamadığı sonuçlarına 

ulaşmaktadır. Yani, Lehiste ve Ivić’e göre perde ve süre, Sırpçadaki sözcük vurgusunun 

başlıca göstergeleridir. 

AM modeli çerçevesinde Sırpça ezgisini araştıran Gođevac (1999, 2000), bu dil 

için ToBI çevriyazısı (SC_ToBI) geliştirmektedir. Gođevac’a göre Sırpçadaki perde 

vurguları iki tonlu olmaktadır: yükselen vurgu,  düşük-yüksek L*+H tonlarının 

dizisinden; düşen vurgu, yüksek-düşük H*+L tonlarının dizisinden oluşmaktadır. 

Sırpçadaki vurguların akustik özelliklerini ayrıntılı olarak inceleyen Smiljanić (2004), 

Gođevac’tan farklı olarak düşen perde vurgusunun, düşük-yüksek L+H* dizisinden 
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oluştuğunu savunmaktadır. Smiljanić’in önerdiği L+H* yazılış biçimi, perde doruğunun 

düşen tonlarda vurgulu seslem içinde (L*+H tonundakinden erken) gerçekleştiğini daha 

açık gösterdiği için bu çalışmada da benimsenmektedir. Gođevac (1999, 2000)’e göre 

perde vurguların yanında Sırpçada iki sözcük-sınırsal (%L, %H)14, iki öbeksel (Ø-, LH) 

ve üç sınırsal ton (L%, H%, HL%) olmak üzere yedi kenar tonu da bulunmaktadır.  

Sırpçadaki tümce vurgusuna gelince Popović (1997) ve Gođevac (2000)’de 

belirtildiği gibi, ezgisel öbeğin başı ve sonu, öbeğin en belirgin konumlardır. Tümce ya 

da öbek başı konumundaki sözcük, perde yükselişi aracılığıyla, öbeğin son 

konumundaki öğe ise, perde erimi düşüşü aracılığıyla belirgin hale getirilmektedir. 

Perde erimi düşüşü, Inkelas ve Zec (1988), sonda düşüş (final lowering) olarak, Lehiste 

ve Ivić (1986) ise, gırtlaksıllaşma (laryngealization) olarak adlandırmaktadır. Lehiste ve 

Ivić’e göre tümce sonundaki bu perde düşüşünün sözcüksel vurguların nötrleşmesine yol 

açmaktadır. Öte yandan, Gođevac (1999)’a göre bu düşüş ya da tümce sonunda ortaya 

çıkan öbeksel L- ile sınırsal L% tonları, tümce sonundaki sözlüksel vurguları belli bir 

ölçüde etkilemelerine rağmen bu durumlarda bile sözlüksel vurgular arasında net fark 

korunmaktadır. Gođevac (2000), düşen vurgusu olan sözcüklerde perde düşüşü abartılı 

olduğunu; yükselen vurgusu olan sözcüklerde perde tümce sonunda düz kaldığını iddia 

etmektedir. Smiljanić (2004)’e göre geniş odaklı ile dar odaklı tümcelerin bürünsel 

gerçekleşimi farklı olmaktadır: son konumdaki sözcük, geniş odaklı tümcede 

nötrleşirken, yani, vurgular arasındaki fark kaybolurken, dar odaklı tümcede perde 
                                                           
14  Ancak, Gođevac (2000), sözcük-sınırsal düşük %L ve yüksek %H tonları için yeterince kanıt 

sağlamamaktadır. Bu çalışmada, Smiljanić (2004)’ün, öbeksel %L ton, aslında perde vurgularının parçası 

(L*+H, L+H*) olduğu savı benimsenmiştir. 
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doruğunun hem düşen hem yükselen vurgularda geri çekilmesine rağmen iki vurgu 

arasındaki fark hep korunmaktadır (bkz. 4.3.1).  

Sırpçadaki belirtisiz bildirim tümcelerinde tümce boyunca sürekli perde düşüşü 

vardır. Yani, her sonraki sesbilimsel sözcük bir öncekine göre daha düşük ton ile 

söylenmektedir. Ancak, sözcenin uzunluğuna bağlı olarak perde eriminin yeniden 

ayarlanması (reset) meydana gelebilir: sözce boyunca yüksek H tonu, aynı seviyede 

kalır ya da bir sonraki sözcüğün H tonu, öncekine göre biraz yüksek olup tümce boyunca 

var olan perde düşüşünü engellemektedir. Gođevac (2000), durağın yanında bu perde 

eriminin yeniden ayarlanmasının, ara öbeğin göstergesi olduğunu söylemektedir. Kostić 

(1983), ara öbeklerin sayısı tümcedeki sözcük sayısına bağlı olduğu görüşünden yola 

çıkarak Sırpça için bu sayı beş olduğunu söylemektedir. Yani, beşten fazla sözcük içeren 

sözcelerde birkaç ara öbek bulunabilir; bu sayı, genellikle sözdizimsel sınırların sayısına 

bağlı olmasına rağmen konuşucudan konuşucuya da değişkenlik göstermekte ve 

dolayısıyla saptanmasında güçlük yaşanmaktadır. 
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3. UYGULAMA I: TÜRKÇE 

 

 

Çalışmanın bu ve bir sonraki bölümlerinde, bilgi yapısı ve sözcük dizilişinin, 

Türkçe ve Sırpçadaki üç ve dört öğeli tümcelerin bürününü nasıl etkilediğini 

incelenmektedir.  Daha ayrıntılı olarak bu bölümler, iki dilde odak yerinin ve değişik 

sözcük dizilişlerinin, perde, yoğunluk ve süre gibi bürünsel olgulara bıraktığı etkiyi 

araştıran iki deneysel çalışmanın bulgularını sunmaktadır. Ayrıca, bu bölümlerde 

verilmiş bilgi ve odak gibi bilgi yapısı birimlerin tonsal özellikleri üzerinde de 

durulmaktadır. 

Çalışmalardaki bulgular, okuma deneylerinin verilerine dayanmaktadır. Bu 

yöntemle elde edilen verilerin, dilin idealleştirilmiş biçimi temsil etmelerine rağmen 

doğal konuşma ortamında ulaşılan verilere göre kimi avantajları vardır. Örneğin, 

incelenen olgu, doğal konuşmada herhangi bir saptama yapabilmek için yeterince ortaya 

çıkmayabilir, ya da ses etkileşiminden dolayı (örneğin, ötümsüz sesler temel frekans 

örüntüsünü bozmaktadır) sonuçlar görülmeyebilir. Dolayısıyla, bu çalışmada incelenen 

olguların özelliklerini saptamak üzere denetlenmiş okuma deneyinin daha uygun yöntem 

olduğu düşünülmektedir. Tabii ki, bu biçimde ulaşılan bulgular, ileri çalışmalarda doğal 

ya da yarı doğal konuşma ortamında elde edilen bulgular ile karşılaştırıldıktan sonra 

araştırılan olguların doğası ile ilgili daha kapsamlı ve sağlam saptamalar 

yapılabilecektir. 
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Deneysel çalışmaların yöntemini açıklayan aşağıdaki altbölümlerde, Türkçedeki 

veri tabanı ve denekler ile ilgili bilgi verilmektedir. Sırpça veri tabanı ve denek bilgileri 

çalışmanın bir sonraki bölümünde bulunmaktadır. İki dilde kayıt ve çözümleme süreci 

aynı olduğu için onlara ilişkin gerekli açıklamalar sadece bu bölümde verilmiştir. 

 

3.1. Yöntem 

3.1.1. Veri Tabanı 

Çalışmadaki tümcelerin basit sözdizimsel yapısı vardır. Üç öğeli tümceler, özne, 

nesne ve eylemden, dört öğeli tümceler ise, özne, dolaylı nesne, nesne ve eylemden 

oluşan tümcelerdir. F0 örüntüsünün sürekliğini sağlamak ve F0 doruk yerini 

saptayabilmek üzere oluşturulan tümcelerde olabildiğince ötümlü seslere yer verilmiştir. 

İki ve üç seslemden oluşan tümce içindeki sözcüklerde tek bir ünlüyü içeren seslem (Ü) 

ve ZÜ, ZÜZ, ZZÜ ve ÜZ gibi ünlü-ünsüz kombinasyonları bulunmaktadır. 

Çalışmada üç parametre sistematik olarak değiştirilerek örnek tümceler 

oluşturulmuştur: 

 

I. Tümce öğelerinin sayısı: 

a. Üç öğeli tümceler için beş örnek tümce oluşturulmuştur: 

1. Aylin gözlüğü verdi. 

2. Adam elmayı yedi. 

3.    Anıl vazoyu kırdı. 



43 

4.    Önder yazıyı gördü. 

5.   Yazar ödülü aldı. 

 

b. Dört öğeli tümceler için üç örnek tümce oluşturulmuştur: 

1.    Aylin kızına gözlüğü verdi. 

2.    Deniz oğluna yalıyı gösterdi. 

3.    Kadın Onur’a valizi getirdi. 

 

II. Sözcük dizilişi: 

a. Üç öğeli tümcelerde tüm olası 6 sözcük dizilişi incelenmiştir (Tablo 3.1.). 

b. Dört öğeli tümcelerde 18 sözcük dizilişi ele alınmıştır (Tablo 3.2.).  

 

III. Odak yansıması: 

a. Tüm tümce odakta (geniş odak) 

b. Bir öğe odakta (dar-yeni odak) 

 

Sözcük dizilişi ve odak yansıması parametreleri göz önünde bulundurularak üç öğeli bir 

tümceden 13, dört öğeli bir tümceden 38 durum oluşturulmuştur (Tablo 3.1. ve 3.2.). Bu 

durumlara örnek sayısı eklenince denek başına 179 tümce düşmektedir (Tablo 3.3.). 
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GENIŞ ODAK ÖZNE 
ODAKTA 

NESNE ODAKTA EYLEM ODAKTA 

ÖNE ÖNE ÖNE ÖNE 
 NÖE NÖE NÖE 
 ÖEN  ÖEN 
  NEÖ NEÖ 
   EÖN 
   ENÖ 

 

Tablo 3.1. Üç öğeli tümceler için olası durumlar 

 

GENİŞ ODAK ÖZNE 
ODAKTA 

NESNE 
ODAKTA 

DOLAYLI NESNE 
ODAKTA 

EYLEM 
ODAKTA 

ÖDNE ÖDNE ÖDNE ÖDNE ÖDNE 
ÖNDE ÖNDE ÖNDE ÖNDE ÖNDE 

    ÖDEN 
  ÖNED   
    ÖEND 
 ÖEDN    
 DÖNE DÖNE DÖNE  
 DNÖE    
 NDÖE  NDÖE NDÖE 
 DÖEN   DÖEN 
  DNEÖ DNEÖ  
   DENÖ DENÖ 
 NÖDE NÖDE NÖDE  
  NDEÖ NDEÖ NDEÖ 
  NEÖD  NEÖD 
    EÖDN 
    EDÖN 
    ENDÖ 

 

Tablo 3.2. Dört öğeli tümceler için oluşturulan durumlar 

 

ÖĞE 
SAYISI 

SÖZCÜK DIZILIŞI VE ODAK YANSIMASI 
X ORNEK SAYISI ) TOPLAM 

3 13x5 65 
4 38x3 114 
  179 

 

Tablo 3.3. Oluşturulan örnek sayısı 
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Yukarıda bahsedilen sözcük dizilişi, odak yansıması ve tümce sayısı 

parametrelerine denek sayısı da dahil edildiğinde Türkçe örnek sayısı 1253’e 

ulaşmaktadır. Oluşturulan 1253 tümceden genellikle yanlış vurgulamadan ve 

çözümlenemeyen gıcırtılı ses veya oktavdaki sıçramalardan dolayı 43 tümce çıkarılmış 

ve toplam 1210 tümce incelenmiştir. 

 

 

3.1.2. Denek ve Kayıtlar  

 

Çalışmaya yirmi yaşlarında olan 10 kadın denek katılmıştır. Ancak, deneklerin 

üçünde çok sayıda okuma yanlışı bulunduğu için okudukları tümceler çözümlemede yer 

almamıştır. Tümceleri incelenen 7 deneklerden üçü İstanbul’dan, diğerleri Ankara, 

Konya, Denizli ve Malatya’dan gelen Ankara’da üniversite eğitimi alan öğrencilerdir.  

Deney, soru-yanıt biçiminde düzenlenmiştir. Sorudaki ne-sözcüğü, her zaman 

eylem-önü konumunda bulunmuştur. Denek, bu çalışmanın yazarı tarafından sorulan 

soruyu duyduktan sonra uygun ezgiyi ve tümce vurgusunu kullanarak yanıt vermiştir 

(okuma örneği, EK 1’de yer almaktadır). Deneklerden tümceleri olabildiğince doğal 

okumaları istenmiştir. Kişi başına okunan tümce sayısı oldukça yüksek olduğu için her 

denek, tümceleri ortalama 45’er dakika süren iki ayrı seansta okumuştur. Hedef 

tümceler, Shure SM58 mikrofonu ve Praat 5.1.25. konuşma çözümleme programından 

yararlanılarak 44100Hz örnekleme oranında doğrudan bilgisayara kaydedilmiştir.  
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3.1.3. Çözümleme 

 

Elde edilen verilerin çözümlenmesi, Praat programından yararlanılarak 

yapılmıştır. Çözümleme birçok aşamada gerçekleşmiştir. İlk olarak kaydedilen tümceler, 

dinleme yoluyla ve ses dalgası, F0 örüntüsü ve spectogramı inceleyerek öğelere 

ayrılmıştır. Her öğe için perde, yoğunluk ve süre ile ilgili veriler toplanmıştır 

(çözümleme örneği, EK 2’de gösterilmiştir). Praat programının gıcırtılı seslere ve 

mikrobürünsel olgulara hassasiyetınden dolayı oktavdaki sıçramalar elde düzetilmiş ve 

F0 örüntüsü, Praat yumuşatma algoritmi (frekans bandı 10Hz) kullanılarak 

düzeltilmiştir. Perde, süre ve yoğunluk olgularının hangi akustik özelliklerinin ele 

alınacağı hakkındaki karar, daha önceki bürün ve odak etkileşimini inceleyen Baumann 

ve diğ. (2006), Breen ve diğ. (2009), Schliesser (2009) gibi çalışmalara dayanarak 

yapılmıştır. 

 

 

3.1.3.1. Perde 

 

Çalışmada perde ile ilgili incelenen akustik özellikler aşağıdaki grafikte 

gösterilmiştir: 
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Grafik 3.1. Perde ile ilgili incelenen akustik özellikler 

 

Figür 3.1. ve 3.2.’de görüldüğü gibi belirtisiz sözcük dizilişlerinde, üç öğeli 

tümcelerde beş (L1, H1, L2, H2 ve L3), dört öğeli tümcelerde yedi F0max ve F0min 

noktası belirlenmiştir (L1, H1, L2, H2, L3, H3 ve L4). Tümcelerin son konumdaki eylem 

üzerinde bir taraftan önceki sözcüğün yüksek, diğer taraftan tümce sonundaki düşük 

sınırsal tonların etkisinden dolayı bu öğede F0max doruğu, çoğu zaman saptanmak 

mümkün olmamaktadır. Dolayısıyla üç öğeli tümcelerde H3 ve dört öğeli tümcelerde H4 

yerine ortalama F0 değerleri incelenmiştir. 

Perde doruğu (F0max değeri), ortalama F0 değeri ile büyük ölçüde ilişkili 

olmaktadır. Dolayısıyla, çalışmada bu iki değerin aynı eğilimi gösterdiği durumlarda 

sadece F0max değeri bildirilmiştir. Çalışmada odak sonrası öğelerdeki perde daralması, 

F0min noktaları ve ortalama F0 değerleri göz önünde bulundurularak belirlenmiştir.  

 

Perde

Perde doruğu
(F0max) 

F0min noktası

Ortalama F0 
değeri 

Perde erimi
Öğedeki 

F0max - F0min

Perde 
hizalama 

oranı

Odaklanan öğede vurgulu 
seslemin  F0max zamanı

Odaklanan öğede vurgulu 
seslemin süresi



48 

 

Figür 3.1. Üç öğeli tümcede F0min ve F0max noktaları 

 

Figür 3.2. Dört öğeli tümcede F0min ve F0max noktaları 

 

 Frota (2000)’de belirtildiği gibi, sözcede ilgili noktalardaki H ile L dorukları 

arasındaki fark olarak tanımlanan yerel perde erimi, değişik “kategori tiplerini” 

belirtmektedir. Örneğin, Portekizcede tümce başında verilmiş bilgi, aynı konumdaki 

odaktan daha yüksek, tümce sonundaki verilmiş bilgi, aynı konumdaki odaktan daha 

düşük perde erimi değerlerine sahiptir. Daha sonra görüleceği gibi, bu çalışmadaki 

bulgular, yerel perde eriminin, iki dilde bilgi yapısı birimlerinin tonsal belirlenmesinde 

önemli rol oynadığını göstermektedir. 
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Perde ile ilgili incelenen son akustik özellik olan perde hizalama, seslem içinde 

perde doruğunun göreceli yerini belirlemektedir.  Perde hizalama, perde vurgulu dillerde 

sözcüksel vurguların türlerinin saptanmasında en önemli akustik etken olarak karşımıza 

çıkmaktadır. Örneğin, Sırpçada “yükselen” ile “düşen” sözcüksel vurgular arasındaki 

fark, perde hizalamaya bağlanmaktadır: yükselen vurguda geç perde hizalama, düşen 

vurguda erken perde hizalama kullanılmaktadır (Ivić ve Lehiste 1986, Smiljanić 2004). 

Perde hizalama, perde yüksekliğine ilişkilendirilmektedir: Braun (2004)’e göre geç 

perde hizalama, daha yüksek perde olarak algılanmaktadır. Buna bağlı olarak İngilizce, 

Bulgarca, Lehçe, Avrupa Portekizce gibi ezgisel dillerde geç perde doruğu, karşıtsal 

odağı ile ilişkilendirilmektedir (Pierrehumbert ve Hirchberg 1990; Frota 2000; Oliver ve 

Andreeva 2004).  Perde hizalamanın önemli dilbilgisel bilgiyi taşımasına rağmen 

niceliksel olgu olduğu için uzun zaman sesbilgisel çalışmaların sınırları içinde kalmış ve 

sesbilimsel kuramcılar tarafından göz ardı edilmiştir. Ancak, son zamanlardaki 

sesbilimsel çalışmalarda, genellikle incelenen F0 yüksekliğinin yanında perde hizalama 

da önemli yer tutmaktadır (D’Imporio 2000). 

Türkçede daha önce araştırılmayan perde hizalama, bu çalışmanın 3.3.1.1. 

altbölümünde yer almaktadır. Ancak, bu çalışmadaki bulguların, Türkçede perde 

hizalama özelliklerinin saptanmasında yeterli olmadığı ve bu konunun ileri çalışmalarda 

daha ayrıntılı olarak incelenmesi gerektiği düşünülmektedir. Buna rağmen, çalışmada 

elde edilen bulgulara dayanarak perde hizalamanın, ezgisel dil olan Türkçede 

kullanımsal bilgiyi içerebileceği ve geniş, dar-yeni, karşıtsal gibi değişik odak türlerinin 

saptanmasında önemli rol oynayabileceği varsayılmaktadır.  
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Çalışmanın 3.3.1.1. altbölümünde araştırılan perde hizalama, perde hizalama 

oranı ile ifade edilmiştir.  Perde hizalama oranı, odaklanan sözcüğün vurgulu seslem 

içindeki F0max zamanlamasının, seslemin toplam süre değerine bölünmesi sonucunda 

elde edilen değerdir (Grafik 3.1.). Schliesser (2009)’da belirtildiği gibi bu yöntem, hem 

konuşma hızını hem de ses kalitesinden kaynaklanan perde doruğu yerini normalize 

etmektedir.  

 

3.1.3.2. Yoğunluk 

 

Çalışmada yoğunluk ile ilgili incelenen akustik özellikler aşağıdaki grafikte 

gösterilmiştir: 

 

Grafik 3.2. Yoğunluk ile ilgili incelenen akustik özellikler 

 

Yukarıdaki grafikte görüldüğü gibi, bu çalışmada yoğunluk, tümcenin tamamı ve 

tümcenin her öğesi için ortalama yoğunluk (dB) değerleri çıkarıldıktan sonra ortalama 

yoğunluk oranı ile belirtilmiştir (Schliesser 2009). Ortalama yoğunluk oranı, tümce 

içindeki bir sözcüğün ortalama yoğunluk değerinin, tümcenin ortalama yoğunluk 

değerine bölünmesi sonucunda elde edilen değerdir. Ortalama yoğunluk oranı birden 

fazla olan öğe, tümce bütününden daha yüksek; aynı oranı birden az olan öğe ise, tümce 

Yoğunluk Ortalama 
yoğunluk oranı

Öğenin ortalama 
yoğunluğu (dB)

Tümcenin  ortalama 
yoğunluğu (dB)
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bütününden daha alçak sesle söylendiği anlamına gelmektedir. Ortalama yoğunluk 

oranının değeri bir ise, öğenin yoğunluğu tümcenin yoğunluğuna eşit olmaktadır. 

Aşağıdaki örneklerde, geniş odak tümcesindeki özne ve nesnenin ortalama yoğunluk 

oranının saptanma biçimi gösterilmiştir: 

 

45dB (Aylin)               

46dB (Aylin gözlüğü verdi) 

 

48dB (gözlüğü)   

46dB (Aylin gözlüğü verdi) 

 

 

3.1.3.3. Süre 

 

Çalışmada süre ile ilgili incelenen akustik özellikler aşağıdaki grafikte 

gösterilmiştir:

 

Grafik 3.3. Süre ile ilgili incelenen akustik özellikler 

Süre Süre oranı (%) Sözcük süresi (ms)

Tümce süresi (ms)

0.993   <  1 

1.040  > 1 
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Milisaniyeler ile ölçülen sözcük süresi değerlerinin yanında tümce süresi ile 

ilişkilendirilen sözcük süresi oranının, daha güvenilir sonuçlar vereceği görüşünden 

hareketle bir sözcüğün süresi, tam tümce süresine bölünmüş ve elde edilen sözcük süresi 

oranı, yüzdelik değeriyle ifade edilmiştir. Böylece, aşağıdaki örnekte görüldüğü gibi 

geniş odak tümcesinde Aylin sözcüğü, tüm sözce içinde %27 yer kaplamaktadır: 

 

250ms (Aylin)               

920ms (Aylin gözlüğü verdi) 

           

 

3.1.3.4. İstatistiksel Çözümleme 

 

Yukarıda anlatılan biçimde elde edilen perde, yoğunluk ve süre ile ilgili veriler, 

geniş ve dar odak koşullarında ve odağın tümce içindeki değişik konumlarında 

incelenmiştir. Verilerin çözümlenmesi, SPSS 17.0 programından yararlanılarak 

gerçekleştirilmiş ve anlamlılık düzeyi p < .05 olarak belirlenmiştir. Verilerin istatistiksel 

değerlendirmesinde eşler arasındaki farkın anlamlılığı, eşleştirilmiş iki grup t-testi 

(paired samples t-testi) ile saptanmıştır. Çoklu karşılaştırılmalarda ilişkili örneklemler 

için tek yönlü varyans analizi (RM ANOVA) ve Bonferroni düzeltmesi kullanılmıştır. 

Ayrıca, verilerin yayılmasını veya değişkenliğini ve merkezi eğilimlerini göstermek 

amacıyla kimi durumlarda histogram, sütun ve saplı kutu grafiklerinden yararlanılmıştır.  

 

 

% 27 
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3.2. Bulgular I: Bürün, Bilgi Yapısı ve Sözcük Dizilişi Etkileşimi 

 

Çalışmanın bu altbölümünde, Türkçedeki üç ve dört öğeli tümcelerde odak 

yerinin ve değişik sözcük dizilişlerinin, perde, yoğunluk ve süre gibi bürünsel olgulara 

bıraktığı etkiyi inceleyen deneysel çalışmanın bulgularını sunmaktadır. Bu altbölümde 

tümcedeki tüm öğelerin bürünsel gerçekleşimi incelenmektedir. Çünkü Ivošević 

(2010)’un pilot çalışmasındaki sonuçlar, dar odağın, sadece odaklanan öğeyi değil, 

tümce bürününün tamamını etkileyen olgu olduğunu ve dar odaklı tümcelerin değişik 

bürünsel görüntülerinin, temel frekans, süre ve yoğunluk gibi akustik araçların karmaşık 

etkileşimi sonucunda ortaya çıktığını göstermektedir.  

Bu altbölümdeki çözümlemede, ilk olarak geniş ile dar odaklı belirtisiz sözcük 

dizilişleri karşılaştırılarak dar odak yerinin, belirtisiz sözcük dizilişi olan tümcelere, 

ardından da belirtili sözcük dizilişi olan tümcelere etkisi incelenmektedir.  Çözümleme, 

çoğunlukla F0max, ortalama yoğunluk oranı ve süre oranı verilerinin temelinde 

yapılmıştır. F0max sonuçları, gerektiği durumlarda F0min, ortalama F0 ve perde erimi 

sonuçları ile desteklenmiştir (Bkz. 3.1.3.1.).  Perde doruğu (F0max) değişkeni, perde 

hareketleri ile ilgili en önemli ipuçları verdiği için analizde temel değişken olarak 

kullanılmıştır. Perde erimi ve perde hizalama oranı ile ilgili veriler, Bulgular II: Bilgi 

yapısı birimlerinin tonsal özellikleri adlı 3.3. altbölümündeki çözümlemenin temeli 

olarak kullanılmıştır. 
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3.2.1. Üç Öğeli Tümceler   

 

3.2.1.1.  Geniş Odaklı ve İkinci Konumda Odak Olan Belirtisiz ÖNE 

Tümceleri 

 

Ø Perde  

Geniş odaklı ve ikinci konumda odak olan belirtisiz ÖNE tümcelerinin perde 

örüntüsü aşağıdaki Figür 3.3. ve 3.4’te gösterilmiştir: 

 

Figür 3.3. Geniş odaklı tümcede F0 örüntüsü Figür 3.4. İkinci konumda odak olan ÖNE 

tümcelerinde perde örüntüsü 

 

Figür 3.5. Geniş (siyah olarak belirtilmiş) ve dar odaklı tümcede perde örüntüsü 
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Daha önce belirtildiği gibi, Türkçede belirtisiz sözcük dizilişi olan geniş odaklı 

tümcelerde tümce vurgusu, eylemde ya da eylem öncesi konumdaki sözcük üzerinde 

durmaktadır (Ergenç 1989, Göksel ve Özsoy 2000). Fidan (2002)’ye göre Türkçedeki 

geniş ve dar odaklı tümcelerde ezgi doruğu ile odak örtüşmekte ve odaktan/ezgi 

doruğundan sonra gelen birim sayısı ne kadar çoksa ezgideki düşüş de orantılı olarak 

azalmaktadır. Ancak, bu çalışmanın bulguları, hem geniş odaklı hem de ikinci konumda 

odak olan üç öğeli tümcelerde ezgi doruğunun odaktan önceki öğe üzerinde 

bulunduğunu göstermektedir. Yani, perdede kademeli düşüş, odak öncesi öğeden sonra 

başlamaktadır.  

 

F0MAX 1.ÖĞE 2.ÖĞE 3.ÖĞE 
ÖNE 293 260 200 
ÖNE 319 256 196 

 

Tablo 3.4. Geniş odaklı ve ikinci konumda odak olan tümcelerde F0max değerleri 

 

Geniş ve dar odaklı tümcelerdeki özneler, eşleştirilmiş iki grup t-testi 

uygulanarak karşılaştırıldığında dar odaklı tümcelerde öznenin F0max değerlerinin, geniş 

odaklı tümce öznesininkine göre daha yüksek olduğu görülmektedir (df=30, t=3.398, 

p=.002)15. Geniş ve dar odaklı tümcelerdeki nesnelerin F0max değerleri arasında anlamlı 

fark bulunmamıştır (p>.05). 

                                                           
15 Burada serbestlik derecesi df, bağımsız parametrelerin sayısının, bağımsız gözlem (incelenen tümce) 

sayısından çıkarılmasına eşittir. Bağımsız parametre sayısı 1 olduğundan dolayı serbestlik derecesi, n-1 

formülü kullanılarak elde edilen değerdir (df = n-1). t değeri ise, karşılaştırılan iki grup sonuçlarının 

ortalamaları arasında farklılık bulunup bulunmadığını göstermektedir. t değeri, sıfıra yakın ise, ortalamalar 
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İki tümce tipindeki eylemlerin ortalama F0 değerlerine bakıldığında aralarında 

anlamlı fark olduğu görülmektedir: dar odak arkasındaki eylemin ortalama F0 değerinin, 

geniş odaklı tümceninkine göre daha düşük olmaktadır (df=30, t=-2.379, p=.024). 

Eylemlerin F0min değerlerinde de anlamlı farka rastlanmış: dar odaklı tümcede eylemin 

F0min değeri, geniş odanınkine göre daha düşük olmaktadır (df=30, t=-2.485, p=.019). 

Bu bulgular, dar odaklı tümcelerde odak sonrası konumdaki eylemde perdenin daha çok 

düştüğünü göstermektedir. 

Bu bulgular, Patil ve diğ. (2008)’in Türkçe gibi ÖNE dili olan Hintçede 

belirlenen odaktan önce gelen eski bilgi üzerindeki perde yükselmesi ve odaktan sonra 

perde daralmasının, odağın gerçekleşiminde odaklanan nesnedeki perde yükselişinden 

daha önemli olduğu sonucuna benzemektedir.  

 

Ø Yoğunluk  

Ortalama yoğunluk oranına ilişkin bulgular, dar odağın tüm tümce bürününü 

etkilediğini göstermektedir (Tablo 3.5.): 

 

 

 

                                                                                                                                                                           
arasında farklılık bulunmamaktadır. Positif veya negatif yöndeki daha yüksek t değeri, ortalamalar 

arasında farklılık bulunduğunu göstermektedir. p değeri, farklılığın anlamlılık derecesini belirtmekte; eğer 

elde edilen değer, .05’ten küçük ise, karşılaştırılan iki grup arasındaki farklılığın anlamlı olduğu demektir. 

Yukarıdaki sonuçta, sıfırdan büyük t ve .05’ten küçük p değerlerinin, incelenen 31’er tümceden oluşan iki 

grubun ortalamaları arasında anlamlı farklılık bulunduğunu göstermektedir. 
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Tablo 3.5. Geniş odaklı ve ikinci konumda odak olan tümcelerde ortalama yoğunluk oranı 

 

Geniş odaklı tümcelerin birinci ve üçüncü konumunda bulunan öğeler (özne ve 

eylem) üzerindeki yoğunluğun, dar odaklı tümceninkine göre daha yüksek olduğu 

görülmektedir (özneler için df=30, t=4.363, p=.000; eylemler için df=30, t=2.637, 

p=.013). Nesneler arasında da anlamlı fark bulunmuştur ancak geniş odaklı nesnenin 

yoğunluğu daha düşük olmaktadır (df=30, t=-3.304, p=.002). Hem geniş odaklı hem dar 

odaklı tümcelerde özne ve nesne üzerindeki ortalama yoğunluk oranlarına bakıldığında 

nesne (tümce vurgusu/odak) üzerindeki yoğunluk değerlerinin, özneninkine göre daha 

yüksek olduğu, ancak anlamlı fark sadece dar odaklı tümcelerde görülmektedir (df=30, 

t=4.521, p=.000). Bu bulgular, hem geniş hem de dar odaklı tümcelerde en belirgin öğe 

olan nesnenin yoğunluğunun, dar odaklı tümcelerde ayrıca arttığını göstermektedir. 

Dolayısıyla, yoğunluk, iki tümce tipinin ayrılmasında önemli bir etken olarak karşımıza 

çıkmaktadır. 

 

Ø Süre 

Geniş ve dar odaklı tümcelerin süre değerleri arasında anlamlı fark 

bulunmaktadır; odaklanan nesne, geniş odaklı tümce nesnesinden daha uzun olmaktadır 

(df=30, t=4.098, p=.00). İki tümcedeki öznelerin süre değerleri arasında anlamlı fark 

görülmemiştir. İki eylem arasında da anlamlı fark saptanmış, ancak nesnelerden farklı 

YOĞUNLUK 1.ÖĞE 2.ÖĞE 3.ÖĞE 
ÖNE 1.017 1.025 0.931 
ÖNE 0.995 1.039 0.911 
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olarak geniş odaklı tümcedeki eylem daha uzun olduğu görülmüştür (df=30, t=2.766, 

p=.01). 

 

 

 

 

Tablo 3.6. Geniş odaklı ve ikinci konumda odak olan tümcelerde süre oranı 

 

Dar odak durumunun, odak öncesi ve sonrası konumdaki öğelerin sürelerine 

etkisini inceleyen diller arası çalışmalar, dar odaklı tümcelerde odak öncesi ve odak 

sonrası öğelerin, geniş odaklı tümcelerdekine göre daha kısa olduğunu göstermektedir 

(Baltazani ve Jun 1999). Bu çalışmada elde edilen veriler, Türkçede farklı durum söz 

konusu olduğunu göstermektedir: dar odak durumu, ÖNE tümcelerinde odaklanan 

öğenin süresini uzatırken, odak sonrası öğenin süresini kısaltmakta, ancak odak öncesi 

öğenin süresi dar odak durumundan etkilenmemektedir. 

 

 

3.2.1.2.  İkinci Konumda Odak Olan Belirtili Sözcük Dizilişleri (NÖE ÖEN, 

NEÖ)                                                                                                             

 

Ø Perde 

NÖE, ÖEN ve NEÖ sözcük dizilişlerinin perde örüntüleri, aşağıdaki gibidir: 

SÜRE % 1.ÖĞE 2.ÖĞE 3.ÖĞE 
ÖNE 30 34 36 
ÖNE 29.5 37 33.5 
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Figür 3.6. NÖE dizilişinde perde örüntüsü                    Figür 3.7. ÖEN dizilişinde perde örüntüsü 

 

 
Figür 3.8. NEÖ dizilişinde perde örüntüsü 

 

Belirtisiz sözcük dizilişi olan ÖNE tümcelerinde olduğu gibi NÖE, ÖEN ve 

NEÖ tümcelerinde de ezgi doruğu, odak öncesi verilmiş bilgi üzerinde durmaktadır. 

Aşağıdaki Tablo 3.7.’de hem yukarıdaki geniş odaklı ve ikinci konumda odak olan 

belirtisiz tümcelerin, hem de ikinci konumda odak olan belirtili sözcük dizilişlerinin 

F0max değerlerinin dağılımı gösterilmiştir: 

 

F0MAX 1.ÖĞE 2.ÖĞE 3.ÖĞE 
ÖNE 293 260 200 
ÖNE 319 256 196 
NÖE 310 261 194 
NEÖ 295 253 195 
ÖEN 314 264 199 

 

Tablo 3.7. Geniş odaklı ve ikinci konumda odak olan tümcelerde F0max dağılımı 
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Tablo 3.7.’de görüldüğü gibi, odak ve odak sonrası verilmiş bilgi üzerindeki 

F0max değerleri, tüm örneklerde birbirine yakındır; aralarında istatistiksel fark 

bulunmamıştır. Ancak, odak öncesi verilmiş bilgi öğelerine bakıldığı zaman, kimi 

farklılıklar görülmektedir: 

§ Geniş odaklı ÖNE tümcelerinde birinci konumda bulunan öznenin F0max değeri, 

odak-önü konumundaki diğer öğelerinkine göre daha düşüktür (bkz 3.2.1.1.). 

§ NEÖ dizilişindeki odaklanan eylemden önce bulunan nesnenin değerleri daha 

düşük ve eylem üzerindeki perde örüntüsü ÖEN eylemindeki gibi dik olarak 

gerçekleşmemektedir (Figür 3.7. ve 3.8.’deki oklar ile belirtilmiştir). Bu durum, 

NEÖ dizilişinde nesnenin, eylemle öbek oluşturma eğiliminde olmasından 

kaynaklanmaktadır.  

 

Ø Yoğunluk  

Geniş odaklı ve ikinci konumda odak olan belirtisiz ve belirtili sözcük 

dizilişlerinin yoğunluk değerleri, aşağıdaki tabloda gösterilmiştir: 

 

YOĞUNLUK 1.ÖĞE 2.ÖĞE 3.ÖĞE 
ÖNE 1.017 1.025 0.931 
ÖNE 0.995 1.039 0.911 
NÖE 1.016 1.035 0.903 
NEÖ 1.016 1.022 0.923 
ÖEN 1.012 1.032 0.946 

 

Tablo 3.8. Geniş odaklı ve ikinci konumda odak olan tümcelerde ortalama yoğunluk oranı  
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Tablo 3.8.’de görüldüğü gibi odak üzerindeki yoğunluk değerleri, birbirlerine 

oldukça yakındır ve uygulanan ilişkili örneklemler için tek yönlü varyans analizi ve 

Bonferroni testinin sonuçlarına göre aralarında anlamlı fark bulunmamaktadır. Odak 

öncesi verilmiş bilgi birimlerine gelince anlamlı fark sadece ÖNE ile ÖNE 

tümcelerindeki özneler arasında saptanmıştır: dar odaklı tümcedeki özne üzerinde 

ortalama yoğunluk oranı değerleri daha düşük olmaktadır (p=.010). Odak sonrası 

verilmiş bilgi öğelerine gelince sadece NÖE tümcelerindeki eylem ile ÖEN 

tümcelerindeki nesne arasında anlamlı farka rastlanmıştır: nesne üzerindeki yoğunluk 

değerleri daha yüksektir (p=.05). Bu durum, seçilen sözcüklerin uzunluğuna ve içindeki 

seslerin ötümlülüğünden kaynaklanmaktadır (üç seslemden oluşan nesnelerde iki ve üç 

seslemli eylemlere göre daha çok ötümlü ses bulunmaktadır). 

 

Ø Süre 

 Süre oranı değerlerinin dağılımı, aşağıdaki Tablo 3.9.’da gösterilmiştir:  

 

 

 

 

 

 

Tablo 3.9. Geniş odaklı ve ikinci konumda odak olan tümcelerde süre oranı değerlerinin dağılımı 

 

SÜRE % 1.ÖĞE 2.ÖĞE 3.ÖĞE 
ÖNE 30 34 36 
ÖNE 29.5 37 33.5 
NÖE 34 34 32 
NEÖ 34 30 36 
ÖEN 29.5 29.5 41 
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Tablo 3.9.’un ve istatistiksel çözümlemenin bulgularına bakıldığında ikinci 

konumda odak olan tümcelerdeki öğelerin süresine ilişkin aşağıdaki gibi saptamalar 

yapılabilmektedir: 

§ Birinci konumda odak-önü ve ikinci konumda odaklanan aynı öğeler 

karşılaştırıldığında odak üzerindeki sürenin uzadığı görülmektedir. Örneğin, ÖNE 

dizilişinde odaklanan nesne, NÖE dizilişinde odak-önü konumundaki nesneden 

daha uzun (df=24, t=3.485, p=.002); NÖE dizilişlerinde odaklanan özne, ÖEN 

dizilişinde birinci konumda bulunan özneden daha uzun olmaktadır  (df=28, 

t=4.536, p=.000). 

§ Tümce sonunda bulunan öğelere bakıldığında geniş odaklı ÖNE tümcesindeki 

eylem, ÖNE ve NÖE tümcelerindekine göre daha uzun sürmektedir (p=.000, 

p=.015).  Öte yandan, ÖNE ile NÖE tümcelerindeki eylemler arasında fark 

bulunmamaktadır (p=.459).  

§ Sadece dar odaklı tümcelere bakıldığında tümce sonunda bulunan odak-sonrası 

öğelerin süresi, odaklanan öğedekinden de daha uzun olduğu görülmüştür. 

Örneğin, ÖNE tümcelerinde ikinci konumda odaklanan nesne, son konumda 

odaklanmayan ÖEN tümcelerindeki nesneden daha kısadır (df=27, t=-5.500, 

p=.000). Bu sonuç, birçok dilde olduğu gibi, Türkçede de odak durumundan 

bağımsız olarak tümcenin son konumundaki öğenin uzadığını göstermektedir. 
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3.2.1.3.Birinci Konumda Odak Olan Belirtisiz ÖNE Tümceleri   

 

Ø Perde 

Birinci konumda odak olan belirtisiz ÖNE tümcelerinde perde örüntüsü 

aşağıdaki gibidir: 

 

Figür 3.9. ÖNE tümcelerinde perde örüntüsü  

 

Çalışmada, odağın tümce başında bulunduğu durum, ezgi doruğu ile odağın 

örtüştüğü tek durum olarak saptanmıştır. Bu durumda odak, ezgi doruğu ile örtüşmekte, 

fakat Fidan (2002)’den farklı olarak ezgideki düşüş kademeli olmamaktadır. Onun 

yerine, Özge (2003)’te belirtildiği gibi, perde eriminde daralma meydana gelip odaktan 

sonraki öğelerin perdesi düz olarak devam etmektedir. Geniş odaklı ÖNE ile dar odaklı 

ÖNE tümcelerindeki özneler karşılaştırıldığında geniş odaklı tümcenin öznesinin F0max 

değerleri, odaklanan özneninkinden daha yüksek olduğu saptanmıştır (df=30, t=5.622, 

p=.000).  
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Ø Yoğunluk  

Dar odaklı ÖNE tümcelerinde ortalama yoğunluk oranı, odaktan sonraki alanda 

kademeli olarak düşmektedir. Geniş odaklı tümcelerde ise, en yüksek yoğunluk değerleri 

nesne üzerinde bulunmaktadır. Geniş odaklı tümcedeki nesnenin yoğunluk değerleri, dar 

odaklı tümcedeki nesneninkine göre daha yüksek olmaktadır (df=32, t=7.194, p=.000). 

Dar odaklı ve geniş odaklı ÖNE tümcelerindeki öznelerin yoğunluk değerlerine 

bakıldığında dar odaklı tümcedeki öznenin (odağın) değerleri daha yüksek olduğu 

görülmektedir  (df=31, t=5.628, p=.000).  

Aşağıdaki grafiklerde ÖNE tümcelerinde ve geniş odaklı ÖNE tümcelerinde 

ortalama yoğunluk oranı dağılımı gösterilmiştir: 

 

 
 

Grafik 3.4. ÖNE tümcelerinde ortalama yoğunluk        Grafik 3.5. Geniş odaklı ÖNE tümcelerinde 

                  oranı dağılımı                                                                ortalama yoğunluk oranı dağılımı                    

  

 

Ø Süre 

Dar odaklı ÖNE ile geniş odaklı tümcelerin bürünsel araçlarının 

karşılaştırılmasında ortaya çıkan en belirgin fark, sürede görülmektedir. Dar odaklı 
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tümcelerde, tümce başındaki odağın süresi, geniş odaklı tümcelerin aynı konumunda 

bulunan öğenin süresinden fazladır (df=32, t=6.734, p=.00). Öte yandan, geniş odaklı 

tümcelerdeki nesne ve eylem, dar odaklı tümcelerinkine göre daha uzun olmaktadır. 

Eylemler arasında anlamlı fark saptanmışken (df=32, t=3.805 p=.00), nesneler 

arasındaki fark anlamlı değere yaklaşmaktadır (df=32, t=1.972, p=.057). Aşağıdaki 

grafikler, geniş odaklı ve özne üzerinde odak olan tümcelerde yüzdeliklerle belirtilen 

süre değerlerini göstermektedir: 

 

 

Grafik 3.6. ÖNE tümcelerinde süre oranı dağılımı         Grafik 3.7.Geniş odaklı ÖNE tümcelerinde süre    

oranı dağılımı   

 

 

3.2.1.4. Birinci Konumda Odak Olan Belirtili ÖEN, NÖE, NEÖ, EÖN, 

ENÖ Tümceleri 

 

Ø Perde 
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Birinci konumda odak olan belirtili sözcük dizilişlerinde, öznesi yerinde 

odaklanan ÖNE dizilişinde olduğu gibi, birinci öğeden sonra perde erimi daralması 

meydana gelmektedir: 

   

Figür 3.10. NÖE tümcelerinde perde örüntüsü 

 

 Birinci konumda odak olan dizilişlerdeki F0max değerlerinin dağılımı aşağıdaki 

gibidir: 

 

  

 

 

 

 

Tablo 3.10. Birinci konumda odak olan dizilişlerdeki F0max değerlerinin dağılımı 

 

Yukarıdaki Tablo 3.10.’da görüldüğü gibi, ÖNE ve ÖEN tümcelerinde ilk 

konumda odaklanan öznelerin F0max değerleri, diğer durumlarındakine göre yaklaşık 
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F0MAX 1.ÖĞE 2.ÖĞE 3.ÖĞE 
ÖNE 293 260 200 
ÖNE 267 202 207 
ÖEN 264 207 208 
NÖE 276 207 209 
NEÖ 274 207 203 
EÖN 278 211 206 
ENÖ 278 209 204                                          
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10Hz düşük olmaktadır. ÖNE tümcelerindeki öznenin F0max değerleri, NÖE, EÖN ve 

ENÖ tümcelerinde ilk konumda odaklanan öğelerden daha düşüktür; NEÖ 

tümcelerindeki nesneden de düşük olmasına rağmen aralarındaki fark anlamlılık 

derecesine ulaşmamıştır. ÖEN tümcelerindeki özne ile EÖN ve ENÖ’deki eylemler 

arasında da anlamlı fark saptanmıştır (Tablo 3.11.) 

 

 t df 2-T.S. 
ÖNE ÖZNE – ÖEN ÖZNE  
 
ÖNE ÖZNE – NÖE NESNE 
ÖNE ÖZNE – N EÖ NESNE 
ÖNE ÖZNE – EÖN EYLEM 
ÖNE ÖZNE – ENÖ EYLEM 
 
ÖEN ÖZNE – NÖE NESNE 
ÖEN ÖZNE – NEÖ NESNE 
ÖEN ÖZNE – EÖN EYLEM 
ÖEN ÖZNE – ENÖ EYLEM 

-.447 
 

-2.072 
-1.650 
-3.861 
-2.746 

 
-1.395 
-1.317 
-2.900 
-2.731 

27 
 

30 
33 
33 
32 

 
25 
28 
28 
28 

.658 
 

.047 

.108 

.000 

.010 
 

.175 

.198 

.007 

.011 
 

Tablo 3.11. ÖNE ve ÖEN tümcelerindeki özne ile ilk konumda odaklanan diğer öğeler arasındaki farkı 

gösteren eşleştirilmiş iki grup t-testi sonuçları 

 

NÖE, EÖN ve ENÖ tümcelerindeki odakların F0max değerlerinin, ÖNE 

tümcelerindeki odağın F0max değerlerinden daha yüksek çıkması, belirtili sözcük 

dizilişlerinin etkisinden kaynaklandığı varsayılmaktadır. Yani, birinci konumdaki 

yerinde odaklanan öznenin perdesi, aynı tümcesel konumda bulunan diğer 

öğelerinkinden anlamlı derecede düşük olmaktadır.  
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Ø Yoğunluk  

Birinci konumda odak olan dizilişlerdeki yoğunluk değerlerinin dağılımı 

aşağıdaki gibidir: 

YOĞUNLUK 1.ÖĞE 2.ÖĞE 3.ÖĞE 
ÖNE 1.017 1.025 0.931 
ÖNE 1.060 0.977 0.869 
ÖEN 1.054 0.964 0.904 
NÖE                                                                                                         1.055 0.965 0.876 
NEÖ 1.037 1.019 0.898 
EÖN 1.050 0.993 0.900 
ENÖ 1.046 0.988 0.882 

 

Tablo 3.12. İlk konumda odak olan dizilişlerdeki ortalama yoğunluk oranı değerlerinin dağılımı 

 

Tablo 3.12.’de görüldüğü gibi, tüm sözcük dizilişlerinde yoğunluk değerleri 

birbirine oldukça yakındır, sadece NEÖ tümcelerinde birinci konumda odaklanan 

nesnenin yoğunluk değerleri, aynı konumdaki diğer odaklanan öğelere göre daha düşük, 

odaktan sonra bulunan eylemin yoğunluk değerleri daha yüksek olmaktadır (Tablo 3.13. 

ve 3.14). NEÖ tümcelerinde nesne üzerinde düşük ve eylem üzerinde yüksek yoğunluk 

değerlerinin çıkması, deneklerin, nesne ve eylemin güçlü bir öbek olarak algılayıp 

söylemelerine ilişkin olduğu varsayılmaktadır. 

 t df 2-T.S. 
NEÖ NESNE – ÖNE ÖZNE 
NEÖ NESNE – ÖEN ÖZNE 
NEÖ NESNE – NÖE NESNE  
NEÖ NESNE – EÖN EYLEM 
NEÖ NESNE – ENÖ EYLEM 

-3.036 
-2.061 
-2.340 
-1.359 
-1.007 

30 
31 
31 
31 
31 

.005 

.048 

.026 

.184 

.322 

 

Tablo 3.13.  NEÖ’deki nesne ile ilk konumda  odaklanan öğe arasındaki farkın anlamlılık dereceleri           
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Tablo 3.14. NEÖ’deki eylem ile ikinci konumda odak sonrası öğe arasındaki farkın anlamlılık dereceleri 

 

Ø Süre 

Süre ile ilgili bulgular, odağın, odaklanan öğeleri anlamlı ölçüde etkilediğini 

göstermektedir. Tablo 3.15.’te görüldüğü gibi, birinci konumda odaklanan özneler, 

ikinci konumda odaklanmayan öznelere göre daha uzun olmaktadır (p=.000). Birinci 

konumdaki nesne ve eylemler de, ikinci konumda odaklanmayan nesne ve eylemlere 

göre daha uzun olmaktadır. Ancak, ikinci konumda odak olan tümcelerde olduğu gibi 

burada da tümce sonundaki öğenin uzunluğu, odaktakinden daha fazla olmaktadır.  

 

 

 

 

 

 

 

Tablo 3.15. İlk konumda odak olan dizilişlerdeki süre oranı değerlerinin dağılması 

 

 

 t df 2-T.S. 
NEÖ EYLEM  – ÖNE NESNE  
NEÖ EYLEM  – ÖEN EYLEM 
NEÖ EYLEM  – NÖE  ÖZNE 
NEÖ EYLEM  – EÖN  ÖZNE 
NEÖ EYLEM  – ENÖ  NESNE 

4.641 
5.821 
4.833 
2.882 
2.935 

30 
31 
31 
31 
31 

.000 

.000 

.000 

.007 

.006 

SÜRE % 1.ÖĞE 2.ÖĞE 3.ÖĞE 
ÖNE 30 34 36 
ÖNE 33.3 33.3 33.3 
ÖEN 33.5 26 40.5 
NÖE 37 31.5 31.5 
NEÖ 38 27 35 
EÖN 31 30 39 
ENÖ 31 34.5 34.5 
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3.2.1.5. Üçüncü Konumda Odak Olan Belirtisiz ÖNE Tümceleri  

 

Ø  Perde 

ÖNE tümcelerinin perde örüntüsü aşağıdaki gibidir: 

 

Figür 3.11. ÖNE tümcelerinde perde örüntüsü 

 

İncelenen verilerde, ÖNE tümcelerinde perde doruğu, çoğunlukla ikinci öğe 

üzerinde durmaktadır (Figür 3.11.). Aşağıdaki Grafik 3.8.’e bakıldığında tümcedeki 

perde doruğu, tümcelerin %63’ünde ikinci öğe üzerinde, %28’inde birinci öğe üzerinde, 

%9’unda birinci ve ikinci öğenin F0max değerlerinin eşit olduğu görülmektedir. Örneğin 

hiçbirinde perde doruğu üçüncü öğe üzerinde bulunmamaktadır. İkinci öğede perde 

doruğun bulunması, odak öncesi öğede yüksek sınırsal H- tonunun varlığını 

belirtmektedir (3.3.2. altbölümünde bu olgu üzerinde daha ayrıntılı olarak durulacaktır). 
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Grafik 3.8. ÖNE tümcelerinde denekler arası saptanan F0max değerleri 

 

 

Bu tümcelerde odak öncesi yüksek sınırsal ton, odağın başlangıç F0max 

değerlerini büyük ölçüde etkilemektedir. Öte yandan, tümce sonundaki sınırsal tonun 

etkisinden dolayı son konumda odaklanan öğedeki perde, birçok durumda dik olarak 

düştüğü için vurgulu seslem üzerindeki F0max değerleri saptanmak mümkün 

olmamaktadır.16 Dolayısıyla, sesbilimsel gerçeği daha çok yansıttığı düşüncesiyle, bu 

öğenin ortalama F0 değeri, en yüksek perde değeri olarak ele alınmıştır. Aynı biçimde, 

geniş odaklı tümcede odak üzerindeki H*L- tonlarının, odak sonraki öğeyi etkilediği için 

bu durumda da ortalama F0 değerleri incelenmiş; T-testi sonuçlarında son konumda 

odaklanan eylemin perdesi, geniş odaklı tümce eylemininkinden daha yüksek olduğu 

saptanmıştır (df=31, t=7.256, p=.000).  

                                                           
16 Son konumdaki odağın perde sıkışması için bkz. 3.3.1.2.  
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F0MAX 1.ÖĞE 2.ÖĞE 3.ÖĞE 
ÖNE 293 260 200 
ÖNE 277 282 218 

 

Tablo 3.16. Geniş odaklı ve üçüncü konumda odak olan ÖNE tümcelerinde F0max değerlerinin dağılımı 

 

Ø  Yoğunluk  

Aşağıdaki Tablo 3.17.’de görüldüğü gibi, ÖNE tümcelerinde eylemin yoğunluğu 

geniş odaklı tümcedekine göre daha yüksektir (df=31, t=5.628, p=.00). İki tümcedeki dar 

odaklı tümcenin nesnesinin yoğunluğu, geniş odaklı tümcenin nesnesindekinden daha 

düşük olmaktadır (df=31, t=-3.493, p=001); özneler arasındaki fark, anlamlılık 

derecesine yaklaşmaktadır (p=.061). 

 

YOĞUNLUK  1.ÖĞE 2.ÖĞE 3.ÖĞE 
ÖNE 1.017 1.025 0.931 
ÖNE 1.001 1.010 0.974 

 

Tablo 3.17. ÖNE ve geniş odaklı ÖNE tümcelerinde ortalama yoğunluk oranı değerlerinin dağılımı 

 

Ø Süre 

Belirtisiz geniş odaklı ve dar odaklı ÖNE dizilişlerinde, tümce sonundaki 

eylemlerin süresi arasında anlamlı istatistiksel fark saptanmıştır; dar odaklı eylem daha 

uzundur (df=31, t=2.158, p=.039). Tablo 3.18.’de görüldüğü gibi, geniş odaklı ve dar 

odaklı ÖNE tümcelerinde, diğer öğelerin ortalama yoğunluk oranı değerleri yakındır; 

aralarında istatistiksel fark bulunmamıştır. 
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 1.ÖĞE 2.ÖĞE 3.ÖĞE 
ÖNE 30 34 36 
ÖNE 29.5 34 36.5 

 

Tablo 3.18. ÖNE ve geniş odaklı ÖNE tümcelerinde süre oranı değerlerinin dağılımı 

 

 

3.2.1.6. Üçüncü Konumda Odak Olan Belirtili NÖE Tümceleri  

 

Ø Perde 

Yukarıdaki ÖNE’de olduğu gibi NÖE’deki perde örüntüsünde de perde doruğu 

genellikle eylemden önce gelen öğe üzerinde bulunmaktadır (Figür 3.12.).  

 

Figür 3.12. NÖE tümcelerinde perde örüntüsü 

 

Odaktan önce gelen öğelerin bürünsel gerçekleşimine gelince deneklerin, perde 

doruğunu çoğunlukla ikinci öğe üzerine yerleştirdikleri görülmüştür: tümcedeki perde 

doruğu, tümcelerin %71.4’ünde ikinci öğe üzerinde, %25.8’inde birinci öğe üzerindedir; 

tümcelerin %2.8’inde birinci ve ikinci öğenin F0max değerleri eşit olmaktadır. Belirtisiz 

sözcük dizilişinde olduğu gibi, perde doruğunun çoğunlukla ikinci öğede bulunması, 

odak öncesi öğede yüksek sınırsal H- tonunun varlığını belirtmektedir (bkz. 3.3.2.).   
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Aşağıdaki Tablo 3.19.’da son konumda odak olan ile geniş odaklı tümcelerindeki 

öğelerinin F0max değerleri gösterilmiştir (ÖNE tümcelerinde olduğu gibi NÖE 

tümcelerinde de son konumdaki eylemde ortalama F0 değeri, F0max değeri yerine 

kullanılmıştır). 

 

F0MAX 1.ÖĞE 2.ÖĞE 3.ÖĞE 
ÖNE 293 260 200 
ÖNE 277 282 218 
NÖE 277 292 216 

 

Tablo 3.19. Geniş odaklı ve üçüncü konumda odak olan ÖNE ve NÖE tümcelerinde F0max değerlerinin 

dağılımı 

 

Yukarıdaki tabloda görüldüğü gibi, sonda odak olan tümcelerde, eylemin 

ortalama F0 değerleri, geniş odaklı tümcelerdeki eyleminkinden daha yüksek olmaktadır 

(ÖNEEYLEM - ÖNE EYLEM için MD=17.70, S=2.543, p=.00; ÖNEEYLEM - NÖE EYLEM için 

MD=16.00, S=2.373, p=.00). Dar odaklı ÖNE ve NÖE tümcelerindeki odak-önü 

konumundaki öğelere bakıldığında ÖNE dizilişindeki nesnenin F0max değerleri, NÖE 

dizilişindeki öznedekinden daha düşük olduğu görülmekte; ancak aralarındaki fark 

anlamlılık derecesine ulaşmamaktadır (df=29, t=-1.807, p=.081). Yine de ikinci 

konumda odak olan üç öğeli sözcük dizilişlerinde olduğu gibi odak-önü konumundaki 

nesnede daha düşük F0max değerleri, deneklerin nesne ve eylem aynı öbek içinde 

yerleştirme eğiliminde olduklarından kaynaklandığı varsayılmaktadır. 
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Ø Yoğunluk  

Aşağıdaki Tablo 3.20., geniş odaklı ÖNE, dar odaklı ÖNE ve NÖE tümcelerinde 

ortalama yoğunluk oranı değerlerinin dağılımını göstermektedir: 

 

YOĞUNLUK  1.ÖĞE 2.ÖĞE 3.ÖĞE 
ÖNE 1.017 1.025 0.931 
ÖNE 1.001 1.010 0.974 
NÖE 1.016 0.992 0.985 

 

Tablo 3.20. Geniş odaklı ÖNE ve dar odaklı NÖE ve ÖNE tümcelerinde ortalama yoğunluk oranı 

değerlerinin dağılımı 

 

Tablo 3.20.’de görüldüğü gibi, NÖE tümcelerinde eylemin yoğunluğu, geniş 

odaklı tümcedekine göre daha yüksektir (df=30, t=7.670, p=.00). Öte yandan, NÖE 

tümcesinde eylemden önceki öğenin (özne) yoğunluğu, geniş odaklı tümcede eylemden 

önce bulunan öğeninkinden (nesne) daha düşük olmaktadır (df=30, t=-5.748, p=.00). 

Sadece ÖNE ile NÖE tümcelerine bakıldığında ÖNE dizlişindeki eylemden önceki 

öğenin (nesne) yoğunluğu, NÖE dizilişindeki eylemden önceki öğedekinden (özne) daha 

yüksek olduğu görülmektedir (df=29, t=2.739, p=.01). Bu farklar, özne ile nesnelerin 

seslem sayısına bağlı olmaktadır: okuma örneklerindeki özneler iki seslemli iken, 

belirtme durumu ekini alan nesneler üç seslemden oluşmaktadır. Diğer öğeler arasında 

anlamlı fark saptanmamıştır. 
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Ø Süre 

Belirtisiz ÖNE, dar odaklı ÖNE ve NÖE dizilişlerinde tümce sonundaki 

eylemlerin süresi arasında anlamlı fark saptanmamıştır. Bu sonuç, süresi uzatılan 

tümcenin son öğesi, dar odak durumundan ayrıca etkilenmediğini göstermektedir. Geniş 

odaklı ve dar odaklı ÖNE tümcelerinde, diğer öğelerin süre oranının oldukça yakın 

değerleri olmaktadır. 

Dar odaklı tümcelerdeki özne ve nesnelere bakıldığında odak önü konumdaki 

öğe, birinci konumda bulunan öğeye göre daha uzun olduğu görülmektedir. Örneğin, 

ÖNE dizilişindeki odak önü konumdaki nesne, NÖE dizilişindeki birinci konumda olan 

nesneden daha uzun (df=28, t=3.583, p=.001); ÖNE dizilişindeki birinci konumda olan 

özne ise, NÖE dizilişindeki odak önü konumdaki özneden daha kısa olmaktadır (df=28, 

t=-6.674, p=.000) Aşağıdaki taboda üç tümce tipindeki öğelerin süre oranları verilmiştir. 

 

 1.ÖĞE 2.ÖĞE 3.ÖĞE 
ÖNE 30 34 36 
ÖNE 29.5 34 36.5 
NÖE 32 32.5 35.5 

 

Tablo 3.21. Geniş odaklı ÖNE ve dar odaklı NÖE ve ÖNE tümcelerinde süre oranı değerlerinin dağılımı 

 

Süre ilgili bu bulgular, sürenin perdeye bağlantısını göstermektedir: perdesi 

yükselen odak-önü konumundaki öğenin süresi de uzamaktadır. 
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3.2.2. Dört Öğeli Tümceler   

 

3.2.2.1. Geniş Odaklı ve Üçüncü Konumda Odak olan Belirtisiz ÖDNE, 

ÖNDE Tümceleri 

 

Ø Geniş odaklı ÖDNE ve ÖNDE tümcelerinde perde 

Figür 3.13.’te görüldüğü gibi, geniş odaklı dört öğeli ÖDNE ve ÖNDE 

tümcelerinde perde örüntüsü genellikle aşağıdaki gibidir:  

 

Figür 3.13. Dört öğeli geniş odaklı ÖDNE ve ÖNDE tümcelerinde perde örüntüsü 

 

 

ÖDNE ve ÖNDE örneklerinin %78.5’inde tümce boyunca kademeli perde 

düşüşü saptanmıştır. Perde doruğu, örneklerin %11.9’unda ikinci öğe üzerinde, 

%2.3’inde üçüncü öğe üzerinde durmaktadır. Örneklerin %7.1’inde ise, birinci öğedeki 

perde doruğundan sonra ikinci öğede perde düşüşü ve üçüncü öğede yine perde yükselişi 

saptanmıştır. Denekler arasında okunan dört öğeli geniş odaklı tümcelerin F0max 

dorukları, aşağıdaki Grafik 3.9. ve 3.10.’da gösterilmiştir. 
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Grafik 3.9. Geniş odaklı ÖDNE tümcelerinin F0max dorukları 

 

 

Grafik 3.10. Geniş odaklı ÖNDE tümcelerinin F0max dorukları 

 

Ø Dar odaklı ÖDNE ve ÖNDE tümcelerinde perde 

Üçüncü konumda odak olan belirtisiz ÖDNE ve ÖNDE dizilişlerinde perde 

doruğu, çoğunlukla odak öncesi öğe üzerinde bulunmaktadır: 
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Figür 3.14. Dört öğeli dar odaklı ÖDNE ve ÖNDE tümcelerinde perde örüntüsü 

 

ÖDNE ve ÖNDE örneklerinin %81’inde perde doruğu ikinci öğe üzerinde 

durmakta; tümce boyunca kademeli perde düşüşü örneklerin %19’unda saptanmıştır. 

Perde doruğu, örneklerin hiç birinde odaklanan öğe üzerinde bulunmamıştır. Denekler 

arasında okunan dört öğeli üçüncü öğede odak olan ÖDNE ve ÖNDE tümcelerinin F0max 

dorukları aşağıdaki Grafik 3.11. ve 3.12.’de gösterilmiştir. 

 

Grafik 3.11. Dar odaklı ÖDNE tümcelerinin F0max dorukları 
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Grafik 3.12. Dar odaklı ÖNDE tümcelerinin F0max dorukları 

 

Geniş odaklı ÖDNE ve ÖNDE ve dar odaklı ÖDNE ve ÖNDE öğelerinin F0max 

değerlerinin ortalaması aşağıdaki tabloda gösterilmiştir: 

 

 

 

 

 

 

Tablo 3.22. Geniş odaklı ÖDNE ve ÖNDE ve dar odaklı ÖDNE ve ÖNDE öğelerinin F0max değerlerinin 

ortalaması 

 

İstatistik açısından (t-testi) bakıldığında aynı tümcesel konumda bulunan geniş 

odaklı ÖNDE ve ÖNDE tümcelerinin öğeleri (ÖDNEÖZNE - ÖNDEÖZNE, ÖDNE DOLAYLI NESNE 

F0 1.ÖĞE 2.ÖĞE 3.ÖĞE  4.ÖĞE 
ÖDNE 298 284 253 197 
ÖNDE 295 277 252 196 
ÖDNE 286 306 249 193 
ÖNDE 278 296 258 200 
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- ÖNDENESNE, ÖDNENESNE - ÖNDEDOLAYLI NESNE) arasında fark bulunmamaktadır. Aynı 

konumda bulunan dar odaklı ÖDNE ve ÖNDE tümcelerinin öğeleri arasında da anlamlı 

farka rastlanmamıştır.    

Geniş ve dar odaklı tümcelerin karşılaştırılmasında, geniş odaklı tümcelerde 

birinci konumdaki öğelerin (özneler) F0max değerlerinin, dar odaklanan öznelerinkine 

göre daha yüksek olmasına rağmen aralarında anlamlı istatistiksel fark bulunmamıştır. 

İkinci konumdaki öğelere bakıldığında, geniş odaklı tümcelerde ikinci konumdaki 

öğelerin F0max değerlerinin, aynı konumda bulunan dar odaklı tümcelerdeki öğelerin 

F0max değerlerine göre daha düşük olduğu görülmektedir. Aşağıdaki Tablo 3.23’te 

görüldüğü gibi, öğeler arasında anlamlı fark bulunmaktadır (ancak ÖDNE DOLAYLI N. – 

ÖNDE NESNE çiftinde bu fark, anlamlılık derecesine yaklaşmaktadır).  

 

 

 

 

 

 

Tablo 3.23. Geniş odaklı ile üçüncü konumda odak olan tümcelerde, odak-önü konumunda bulunan öğeler 

arasındaki F0max farkın anlamlılık derecelerini gösteren t-testi sonuçları  

 

Geniş odaklı tümcelerde üçüncü konumdaki öğe ile aynı konumdaki odaklanan 

öğenin F0max değerleri arasında anlamlı fark bulunmamıştır. Son konumdaki eylemler 

arasındaki fark da anlamlılık derecesine ulaşılmamıştır. 

 df t p 
ÖDNE DOLAYLI N. – ÖDNE DOLAYLI N. 
ÖDNE DOLAYLI N. – ÖNDE NESNE 
 
ÖNDE NESNE – ÖNDE NESNE 
ÖNDE NESNE – ÖDNE DOLAYLI N. 
 

20 
20 
 
20 
20 
 

-2.942 
-1.984 
 
-3.031 
-4.855 

.008 

.061 
 
.007 
.000 
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Ø Geniş  ve dar odaklı tümcelerde yoğunluk 

Geniş odaklı ÖDNE ve ÖNDE ve dar odaklı ÖDNE ve ÖNDE tümcelerindeki 

öğelerin ortalama yoğunluk oranı değerleri, aşağıdaki tabloda gösterilmiştir: 

 

 

 

 

 

 Tablo 3.24. Geniş odaklı ÖDNE ve ÖNDE ve dar odaklı ÖDNE ve ÖNDE öğelerinin ortalama yoğunluk 

oranı değerleri 

 

Geniş odaklı tümcelerin ikinci konumunda bulunan öğenin, en yüksek yoğunluk 

değerlerine sahip olmasına rağmen, bu öğeler ile tümce vurgusunu taşıyan üçüncü 

konumda bulunan öğeler arasında anlamlı fark bulunmamıştır. Benzer biçimde, dar 

odaklı ÖDNE ve ÖNDE tümcelerinde odaklanan öğe, tümcenin en belirgin öğesi olduğu 

halde, birinci ve ikinci konumdaki öğelerden istatistiksel açıdan anlamlı derecede 

değişmemektedir.17 Hem geniş hem dar odaklı tümcelerde birinci, ikinci ve üçüncü 

konumdaki öğelerin yoğunluk değerleri birbirine oldukça yakın iken tümce 

vurgusu/odaktan sonrası öğede yoğunlukta ani düşüş saptanmış; odaktan sonra gelen bu 

öğenin yoğunluğu, diğer öğelerinkinden anlamlı derecede daha düşük olmaktadır. 

 

                                                           
17 Hem geniş hem de dar odaklı tümcelerin birinci konumundaki öznenin üzerindeki yoğunluk 

değerlerinin düşük çıkması, öznelerin iki seslemli olduğundan kaynaklanmaktadır. 

YOĞUNLUK 1.ÖĞE 2.ÖĞE 3.ÖĞE 4.ÖĞE 
ÖDNE 1.016 1.030 1.020 0.908 
ÖNDE 1.023 1.030 1.027 0.887 
ÖDNE 1.001 1.010 1.034 0.889 
ÖNDE 1.014 1.022 1.029 0.896 
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Ø Geniş  ve dar odaklı tümcelerde süre 

Geniş odaklı ÖDNE ve ÖNDE ve dar odaklı ÖDNE ve ÖNDE tümcelerinde 

öğelerin süre oranı değerleri, aşağıdaki tabloda gösterilmiştir: 

 

 

 

 

Tablo 3.25. Geniş odaklı ÖDNE ve ÖNDE ve dar odaklı ÖDNE ve ÖNDE öğelerinin süre oranı değerleri 

 

Dar odaklı tümcelerde odaklanan öğenin süresi uzamaktadır. Geniş odaklı ÖDNE 

tümcesindeki nesne, dar odaklı ÖDNE tümcesindeki nesneden daha kısadır (df=18, t=-

4.851, p=.00). Aynı biçimde ÖNDE tümcelerindeki dolaylı nesne, dar odaklı ÖNDE 

tümcesindeki dolaylı nesneden daha kısa olmaktadır (df=16, t=-5.772, p=.00). 

Odak durumu, dar odaklı tümcelerdeki son öğenin süresini etkilememektedir. Öte 

yandan, dar odaklı ÖDNE tümcelerinin birinci ve ikinci öğesi (özne ve dolaylı nesne) 

odak durumundan etkilenmektedir: bu öğeler, dar odaklı tümcelerde daha kısa 

olmaktadır (özne için df= 18, t=-3.209, p= .005; dolaylı nesne için df=18, t=-2.615, 

p=.018). Ancak, ÖNDE ve ÖNDE tümcelerinin ikinci öğeleri (nesneler) arasında fark 

bulunmamıştır (t=.075, df=16, p=.941). 

 

 

SÜRE % 1.ÖĞE 2.ÖĞE 3.ÖĞE 4.ÖĞE 
ÖDNE 21 22 24 33 
ÖNDE 20.5 23.5 22.5 33.5 
ÖDNE 20 21 26 33 
ÖNDE 20 23 24 33 
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3.2.2.2. Üçüncü Konumda Odak Olan Belirtili DNÖE, DÖNE, NÖDE, 

ÖDEN, DÖEN, NDEÖ Tümceleri  

 

Ø Perde 

 Üçüncü konumda odak olan belirtisiz ÖDNE, ÖNDE ve belirtili DNÖE, DÖNE, 

NÖDE, ÖDEN, DÖEN, NDEÖ sözcük dizilişleri olan tümcelerdeki öğelerin F0max 

değerleri aşağıdaki tabloda gösterilmiştir: 

 

 1.ÖĞE 2.ÖĞE 3.ÖĞE 4.ÖĞE 
ÖDNE 298 284 253 197 
ÖNDE 295 277 252 196 
ÖDNE 286 306 249 193 
ÖNDE 278 296 258 200 
DÖNE 276 323 248 202 
DNÖE 275 302 258 194 
NDÖE  276 299 253 194 
NÖDE 271 304 252 197 
ÖDEN 274 283 254 192 
DÖEN  271 305 264 196 
NDEÖ 273 285 262 193 

 

 

Tablo 3.26. Üçüncü konumda odak olan belirtisiz ÖDNE, ÖNDE ve belirtili sözcük dizilişleri olan 

tümcelerdeki öğelerin F0max değerleri 

 

Yukarıda bahsedilen ÖDNE ve ÖNDE dizilişlerinde olduğu gibi, belirtili sözcük 

dizilişi olan tümcelerde de F0max doruğu, genellikle odaktan önce bulunan tümcenin 

ikinci öğesi üzerinde bulunmaktadır. Okunan 186 tümcenin 161’inde (%86.5)  perde 

doruğu ikinci öğe, 25’inde (%13.4) birinci öğe üzerinde bulunmaktadır. Bonferroni 
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testinin sonuçlarına göre, dar odaklı tümcelerde odaklanan öğelerden hiçbiri arasında 

anlamlı fark bulunmamaktadır. Odak-önü konumundaki öğeler arasında da anlamlı fark 

saptanmamıştır. Ancak, tümcenin ikinci konumunda özne bulunduğunda öznenin F0max 

değerleri, hafif yükselmekte ve birinci öğe ile özne arasındaki F0max değerleri arasındaki 

fark daha büyük olmaktadır (DÖNE’de 47HZ, NÖDE’de 33Hz, DÖEN’de 34Hz). Bu 

sonuç, odak öncesi konumunda özne bulunduğunda bürünsel öbekleşmenin daha 

belirgin olduğunu göstermektedir. 

 

Ø Yoğunluk 

Üçüncü konumda odak olan belirtisiz ÖDNE, ÖNDE ve belirtili sözcük 

dizilişleri olan tümcelerdeki öğelerin yoğunluk değerleri, aşağıdaki tabloda 

gösterilmiştir: 

YOĞUNLUK 1.ÖĞE 2.ÖĞE 3.ÖĞE 4.ÖĞE 
ÖDNE 1.016 1.030 1.020 0.908 
ÖNDE 1.023 1.030 1.027 0.887 
ÖDNE 1.001 1.010 1.034 0.889 
ÖNDE 1.014 1.022 1.029 0.896 
DÖNE 1.026 0.975 1.032 0.893 
DNÖE 1.041 1.004 1.019 0.898 
NDÖE  1.029 1.017 1.020 0.888 
NÖDE 1.025 0.972 1.035 0.897 
ÖDEN 1.010 1.023 1.003 0.938 
DÖEN  1.042 0.989 0.992 0.937 
NDEÖ 1.031 1.018 0.922 0.848 

 

Tablo 3.27. Üçüncü konumda odak olan belirtisiz ÖDNE, ÖNDE ve belirtili sözcük dizilişleri olan 

tümcelerdeki öğelerin ortalama yoğunluk oranı değerleri 
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Üçüncü konumda odak olan tümcelerin yoğunluk değerleri, değişik eğilimleri 

göstermektedir: 

§ ÖDNE, ÖNDE, DÖNE ve NÖDE dizilişlerinde en yüksek yoğunluk değeri, odak 

üzerinde bulunmaktadır.  

§ DNÖE ve NDÖE dizilişlerinde en yüksek yoğunluk değeri olan birinci öğeden 

sonra ikinci öğede yoğunluk değerleri düşmekte ve üçüncü öğede yine 

yükselmektedir. 

§ NDEÖ dizilişlerinde en yüksek yoğunluk değeri, birinci öğe üzerindedir. 

§ DÖEN, ÖDEN ve NDEÖ dizilişlerinde odaklanan eylemler üzerindeki yoğunluk 

değerleri, diğer odaklanan öğelere göre daha düşüktür. Bu durum, eylemlerde daha 

fazla ötümsüz seslerin bulunması ile ilişkilendirilmektedir. 

§ DÖNE, NÖDE ve DÖEN dizilişlerinde odak öncesi konumda bulunan öznelerin 

yoğunluk değerleri, aynı konumdaki öğelere göre daha düşüktür. Bu durum, 

öznelerin iki seslemli olmasından kaynaklanmaktadır. 

§ İlk üç öğenin yoğunluk değerleri oldukça yakın iken, odaktan sonra gelen öğenin 

(eylem) yoğunluğunda ani düşüş saptanmıştır. 

 

 Bonferroni testine göre, sözcük dizilişinden hiçbirinde, ilk üç öğenin yoğunluk 

değerleri arasında istatistiksel fark bulunmamaktadır. Sadece dördüncü konumdaki 

öğenin yoğunluk değerleri, her zaman diğer öğelerdekinden anlamlı derecede düşük 

olmaktadır. 
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Ø Süre 

Üçüncü konumda odak olan belirtisiz ÖDNE, ÖNDE ve belirtili sözcük 

dizilişleri olan tümcelerdeki öğelerin süre değerleri, aşağıdaki tabloda gösterilmiştir: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tablo 3.28. Üçüncü konumda odak olan belirtisiz ÖDNE, ÖNDE ve belirtili sözcük dizilişleri olan 

tümcelerdeki öğelerin süre oranı değerleri 

 

Üçüncü konumda odaklanan özne, nesne ve dolaylı nesnenin süresi, odaktan 

önce bulunan aynı öğelerdekinden daha fazladır. Tablo 3.28.’de görüldüğü gibi odakta 

bulunan nesnenin ortalama süre oranı %26 iken, birinci konumdayken %24, ikinci 

konumdayken %23 olmaktadır. Benzer durum, dolaylı nesne ve öznede görülmektedir: 

odaklanan öğenin süresi, odaklanmayan öğeninkine göre daha uzundur. Üçüncü 

konumda odaklanan öğe ile odaklanmayan birinci ve ikinci konumdaki öğeler arasındaki 

istatistiksel fark aşağıdaki Tablo 3.29.’da gösterilmiştir. 

SÜRE % 1.ÖĞE 2.ÖĞE 3.ÖĞE 4.ÖĞE 
ÖDNE 21 22 24 33 
ÖNDE 20.5 23.5 22.5 33.5 
ÖDNE 20 21 26 33 
ÖNDE 20 23 24 33 
DÖNE 22.5 20 25.5 32 
DNÖE 22 23.5 22 32.5 
NDÖE  24 22.5 20.5 33 
NÖDE 23 21 23 33 
ÖDEN 19 23 29 29 
DÖEN  22 19 29 30 
NDEÖ 24 23 29 24 
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Yukarıdaki Tablo 3.28.’de görüldüğü gibi, üçüncü konumda odaklanan eylem, 

odak sonrası konumdaki eylemden daha kısa olmaktadır.  Aynı durum, nesnelerde de 

görülmektedir: üçüncü konumda odaklanan nesne, odak sonrası nesneden daha kısadır. 

Bu bulgular, tümcenin son konumdaki öğenin süre uzamasının, bilgi yapısı durumundan 

bağımsız olarak gerçekleştiğini göstermektedir. Hockey ve Fagyal (1999)’da belirtildiği 

gibi sözcük, seslem veya ses düzeyindeki bu süre uzaması, birçok dilde ezgisel sınırın 

sonunu belirtmektedir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tablo 3.29. Üçüncü konumda odaklanan öğe ile odaklanmayan birinci ve ikinci konumdaki öğeler 

arasındaki istatistiksel fark 

 

  t df p 

ÖDNE NESNE 

- NDÖE NESNE 
- NÖDE NESNE 
- NDEÖ NESNE 
 
- ÖNDE NESNE 
- DNÖE NESNE 

3.086 
5.475 
4.206 
 
4.505 
3.448 

20 
20 
19 
 
19 
19 

.006 

.000 

.000 
 

.000 

.003 

ÖNDE DOLAYLI 

- DÖNE DOLAYLI 
- DNÖE DOLAYLI 
- DÖEN DOLAYLI 
 

- ÖDNE DOLAYLI 
- NDÖE DOLAYLI 
- ÖDEN DOLAYLI 
- NDEÖ DOLAYLI 

3.698 
3.570 
3.810 
 
5.472 
2.260 
5.107 
1.938 

19 
19 
19 
 
18 
19 
19 
18 

.002 

.002 

.001 
 
.000 
.036 
.000 
.069 

DNÖEÖZNE 

- ÖDNEÖZNE 
- ÖNDEÖZNE 
- ÖDENÖZNE 
 
- DÖNEÖZNE 
- NÖDEÖZNE 
- DÖENÖZNE 

4.505 
2.204 
7.180 
 
3.658 
3.943 
4.650 

19 
19 
19 
 
18 
19 
19 

.000 

.040 

.000 
 
.002 
.001 
.000 
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3.2.2.3. Birinci Konumda Odak Olan Belirtisiz ÖDNE, ÖNDE ve Belirtili 

ÖDEN, ÖEDN, NÖDE, NDEÖ, DÖNE, DNEÖ, DENÖ, EÖDN 

Tümceleri  

 

Ø  Perde 

Birinci konumda odak olan belirtisiz ÖDNE, ÖNDE ve belirtili ÖDEN, ÖEDN, 

NÖDE, NDEÖ, DÖNE, DNEÖ, DENÖ, EÖDN tümcelerinin perde örüntüsü, aşağıdaki 

gibidir:  

 
 

Figür 3.15. Birinci konumda odak olan belirtisiz ÖNDE tümcesinde perde örüntüsü 

 

Birinci konumda odak olan sözcük dizilişlerinde F0max değerlerinin dağılımı: 

 

 1.ÖĞE 2.ÖĞE 3.ÖĞE 4.ÖĞE 
ÖDNE 298 284 253 197 
ÖNDE 295 277 252 196 
ÖDNE 282 208 206 209 
ÖNDE 280 212 206 215 
NEÖD 273 208 207 208 
NÖDE 282 212 211 208 
NDEÖ 273 212 206 209 
ÖEDN 273 208 205 205 
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DÖNE  274 211 205 214 
DEÖN 268 208 203 214 
DNEÖ 268 212 211 210 
EÖDN 278 216 210 208 
EDÖN  278 207 211 211 
ENDÖ 276 214 214 209 

 

Tablo 3.30. Birinci konumda odak olan sözcük dizilişlerinde F0max değerlerinin dağılımı 

 

Belirtisiz geniş odaklı ÖDNE ve ÖNDE ile odağı birinci konumda olan belirtisiz 

ÖDNE ile ÖNDE dizililişlerindeki özneler karılaştırıldığında, birinci konumda 

odaklanan öğelerin F0max değerlerinde azalma görülmektedir (ÖDNE-ÖDNE için df=19, 

t=-1.963, p=.064; ÖNDE-ÖNDE için df=20, t=-2.581, p=.018). 

Belirtisiz ve belirtili sözcük dizilişlerinde birinci konumda odaklanan öğe 

üzerindeki perde doruğundan sonra perde erimi daralmaktadır. Birinci öğedeki F0max 

değerleri, tüm tümce tiplerinde yakın olmakta ve Bonferroni testi sonuçlarına göre 

aralarında anlamlı istatistiksel fark bulunmamaktadır. Ancak, deneklerin çoğu, eylemden 

uzak odaklanan öğedeki perde doruğunu daha sonra yerleştirmektedir. Daha sonra 

gerçekleşen perde doruğu (perde hizalama), daha yüksek F0max olarak algılanmakta ve 

diller arası genellikle karşıtsal yorumu almaktadır. 2.3. altbölümünde bu konu üzerinde 

daha ayrıntılı durulmaktadır. 

 

Ø  Yoğunluk  

 Birinci konumda odak olan sözcük dizilişlerinde ortalama yoğunluk oranı 

değerleri: 
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YOĞUNLUK 1.ÖĞE 2.ÖĞE 3.ÖĞE 4.ÖĞE 
ÖDNE 1.016 1.030 1.020 0.908 
ÖNDE 1.023 1.030 1,027 0.887 
ÖDNE 1.075 0.961 0.941 0.886 
ÖNDE 1.070 1.022 0.954 0.858 
NEÖD 1.078 0.954 0.921 0.901 
NÖDE 1.084 0.997 0.969 0.866 
NDEÖ 1.078 1.000 0.902 0.857 
ÖEDN 1.073 0.978 0.957 0.898 
DÖNE  1.070 0.988 0.916 0.832 
DEÖN 1.069 0.965 0.933 0.914 
DNEÖ 1.110 1.004 0.910 0.871 
EÖDN 1.026 1.009 0.989 0.931 
EDÖN  1.036 1.028 0.954 0.914 
ENDÖ 1.022 1.025 0.965 0.923 

 

Tablo 3.31.  Birinci konumda odak olan dört öğeli sözcük dizilişlerinde ortalama yoğunluk oranı değerleri 

 

Tablo 3.31.’de görüldüğü gibi, birinci konumda odaklanan öğelerin en yüksek 

yoğunluk değerleri vardır. Odaklanan öğelere bakıldığında eylemler (gri olarak 

belirtilmiş), diğer öğelere göre daha düşük yoğunluk değerlerine sahiptir. Daha önce 

belirtildiği gibi bu durum, eylemlerde daha fazla ötümsüz seslerin yer almasından ya da 

deneklerin en az çaba yasasını uyguladıklarından kaynaklanabilir (Türkçede eylemden 

sonra odak bulunamaz kısıtlamasına uygun olarak).  

Eylem olmayan odak olan tümcelerde yoğunluğa ilişkin bulgular, yukarıdaki 

perde ile ilgili bulgulara uymaktadır: yüksek yoğunluk değeri olan birinci öğeden sonra 

yoğunlukta ani düşüş saptanmıştır. Yukarıdaki Tablo 3.31.’de görüldüğü gibi, odaklanan 

öğe ile ikinci öğe arasındaki ortalama yoğunluk farkı 0.09 olmakta; ikinci ile üçüncü öğe 

arasında 0.05, üçüncü ile dördüncü öğe arasında 0.05. Bu bulgular, odak ile sonraki öğe 
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arasında yoğunluğun dik olarak düştüğünü ve ardından kademeli olarak azalmaya devam 

ettiğini göstermektedir.  

 

Ø  Süre  

Birinci konumda odak olan dört öğeli sözcük dizilişlerinde ortalama süre 

değerleri: 

 

SÜRE % 1.ÖĞE 2.ÖĞE 3.ÖĞE 4.ÖĞE 
ÖDNE 21 22 24 33 
ÖNDE 20.5 23.5 22.5 33.5 
ÖDNE 23 22 22 33 
ÖNDE 22.5 22.5 22 33 
NEÖD 28 28 19 25 
NÖDE 28 19 21 32 
NDEÖ 28 23 25 24 
ÖEDN 22.5 27 22 28.5 
DÖNE  25 20 22 33 
DEÖN 25 28 19 28 
DNEÖ 25 25 27 23 
EÖDN 31 20 21 28 
EDÖN  31 22 19 28 
ENDÖ 31 25 21 23 

 

Tablo 3.32. Birinci konumda odak olan dört öğeli sözcük dizilişlerinde ortalama süre değerleri 

 

Yukarıdaki Tablo 3.32.’de görüldüğü gibi, ilk konumda odaklanan tüm öğelerin 

süresi, ikinci ve üçüncü konumda odaklanmayan aynı öğelere göre daha yüksektir. 

Ancak, birinci konumda odaklanan ile tümce sonunda odaklanmayan öğelerin süreleri 

arasında fark görülmemektedir. Daha önce belirtildiği gibi, bu durum, tümcenin son 
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konumdaki öğenin süre uzamasının, bilgi yapısı durumundan bağımsız olarak 

gerçekleştiğini göstermektedir. 

 

 

3.2.2.4.  İkinci Konumda Odak Olan Belirtisiz ÖDNE, ÖNDE ve Belirtili 

DÖNE, DÖEN, NÖDE, ÖNED, DNEÖ, NDEÖ, ÖEND Tümceleri  

 

Ø  Perde 

İkinci konumda odak olan tümcelerin perde örüntüsü aşağıdaki gibi olmaktadır: 

 
 

Figür 3.16. İkinci konumda odak olan tümcelerin F0 örüntüsü 

 

İkinci konumda odak olan tüm sözcük dizilişlerinde F0max doruğu, odak öncesi 

öğe üzerinde bulunmaktadır. Odak sonrası alanda perde eriminde daralma meydana 

gelmektedir. İkinci konumda odak olan tümcelerde F0max değerlerinin dağılımı aşağıdaki 

tabloda gösterilmiştir: 
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F0 1.ÖĞE 2.ÖĞE 3.ÖĞE 4.ÖĞE 
ÖDNE 298 284 253 197 
ÖNDE 295 277 252 196 
ÖDNE 313 264 204 212 
ÖNDE 314 261 200 213 
ÖNED 312 261 203 207 
DNEÖ 304 261 200 207 
DÖNE 303 266 202 211 
NÖDE 306 272 199 210 
DÖEN 303 268 202 203 
NDÖE 311 262 204 213 
NDEÖ 301 257 200 207 
ÖDNE 312 264 205 212 
ÖEND 297 263 205 204 
NEÖD 296 270 209 211 
DENÖ 295 262 203 209 

 
Tablo 3.33. İkinci konumda odak olan tümcelerde F0max değerlerinin dağılımı 

 

Belirtisiz sözcük dizilişi olan geniş odaklı ÖDNE ve ÖNDE ile dar odaklı ÖDNE 

ile ÖNDE tümcelerinde ikinci konumda bulunan öğeler karşılaştırıldığında dar 

odaklanan öğelerin F0max değerlerinin daha düşük olduğu görülmektedir (ÖDNE-ÖDNE 

için df=19, t=-3.598, t=.002; ÖNDE-ÖNDE için df=20, t=-2.635, p=.016). 

Yukarıdaki Tablo 3.33.’e bakıldığında ÖEND, NEÖD ve DENÖ tümcelerinde 

(gri olarak işaretlenmiş), odaklanan eylemden önceki öğe üzerindeki F0max değerlerinin, 

daha düşük olduğu görülmektedir. Odaktan önceki öğe ile eylem arasındaki F0max farkı, 

ortalama 31Hz iken, diğer öğelerde odak öncesi ile odak arasındaki F0max farkı daha 

fazla olmaktadır (ortalama 44Hz).   Bu durum, eylem önceki öğe ile eylemin, öbek 

oluşturma eğiliminde olduğundan kaynaklanmaktadır. 

Bu tümcelerde odaklanan öğelerin F0max değerleri, birbirlerine oldukça yakın 

iken, birinci konumda odak olan tümcelerde olduğu gibi, burada da eyleme bitişik 
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olmayan odaklanan nesne ya da dolaylı nesne üzerindeki perde doruğu, eyleme bitişik 

olanınkine göre, seslem içinde daha sonra gerçekleştiği görülmüştür (bkz. 2.3.). 

 

Ø  Yoğunluk  

 İkinci konumda odak olan tümcelerde ortalama yoğunluk oranı değerleri aşağıdaki 

gibidir: 

 
 

YOĞUNLUK 1.ÖĞE 2.ÖĞE 3.ÖĞE 4.ÖĞE 
ÖDNE 1.016 1.030 1.020 0.908 
ÖNDE 1.023 1.030 1.027 0.887 
ÖDNE 1.002 1.062 0.976 0.881 
ÖNDE 1.012 1.055 0.973 0.842 
ÖNED 1.007 1.062 0.943 0.881 
DNEÖ 1.038 1.047 0.923 0.843 
DÖNE 1.051 1.041 0.973 0.854 
NÖDE 1.052 1.046 0.962 0.865 
DÖEN 1.048 1.032 0.947 0.882 
NDÖE 1.038 1.058 0.949 0.864 
NDEÖ 1.034 1.040 0.928 0.849 
ÖDNE 1.002 1.062 0.976 0.881 
ÖEND 1.004 1.017 0.952 0.912 
NEÖD 1.042 1.010 0.983 0.887 
DENÖ 1.042 0.997 0.984 0.880 

 
 

Tablo 3.34. İkinci konumda odak olan tümcelerde ortalama yoğunluk oranı değerleri 

 

Yukarıdaki Tablo 3.34’te görüldüğü gibi, ikinci konumda odak olan tümcelerin 

yoğunluk değerlerine ilişkin aşağıdaki gibi saptamalar yapılabilir: 

§ ÖDNE, ÖNDE, ÖNED, DNEÖ, NDÖE, NDEÖ, ÖDNE, ÖEND tümcelerinde en 

yüksek yoğunluk değeri odaklanan öğe üzerindedir. 
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§ DÖNE, NÖDE, DÖEN, NEÖD ve DENÖ tümcelerinde en yüksek yoğunluk 

değerleri, odaktan önceki konumda bulunan öğe üzerindedir. Bunun nedeni, 

öznelerin ve kimi eylemlerin (verdi) iki seslemli olmasıdır. Bunun yanında 

eylemlerde daha fazla ötümsüz seslerin bulunması da yoğunluk değerlerini 

etkilemektedir.   

§ Odaklanan öğe ile üçüncü öğe arasındaki ortalama yoğunluk farkı 0.08; üçüncü ile 

dördüncü öğe arasında 0.087 olmakta. Bu bulgular, odaktan sonraki alanda 

yoğunluğun kademeli olarak azalmaya devam ettiğini göstermektedir.  

 

Ø Süre  

İkinci konumda odak olan tümcelerde süre değerlerinin dağılımı aşağıdaki gibi 

olmaktadır: 

 
 

SÜRE  1.ÖĞE 2.ÖĞE 3.ÖĞE 4.ÖĞE 
ÖDNE 21 22 24 33 
ÖNDE 20.5 23.5 22.5 33.5 
ÖDNE 20.5 23.5 24 32 
ÖNDE 20 26 22 32 
ÖNED 21 26 27 26 
DNEÖ 23 27.5 27 22.5 
DÖNE 23 21 24 32 
NÖDE 24.5 23 22 30.5 
DÖEN 23 21 27.5 28.5 
NDÖE 24 24 19.5 31.5 
NDEÖ 25 25 27 23 
ÖEND 20 30 24 26 
ÖEND 25 29 20 26 
NEÖD 23 30 24 23 

 

Tablo 3.35. İkinci konumda odak olan tümcelerde süre değerlerinin dağılımı 
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İkinci konumda odaklanan özne, nesne ve dolaylı nesnenin süresi, odaktan 

önceki ve odaktan sonraki konumda bulunan aynı öğelerdekinden daha fazladır. Ancak, 

daha önce incelenen tümce örneklerinde olduğu gibi, burada da son konumdaki öğenin 

süresi, odaklanan öğeninkinden daha fazla olmaktadır. 

 

  

3.2.2.5.  Dördüncü Konumda Odak Olan Belirtisiz ÖDNE, ÖNDE ve Belirtili 

NDÖE Tümceleri 

 

Ø Perde 

Dördüncü konumda odak olan tümcelerde en sık ortaya çıkan perde örüntüleri 

aşağıda gösterilmiştir: 

 
 

Figür 3.17.  Dördüncü konumda odak olan tümcelerde perde örüntüleri 

  

 İncelenen verilerde, dördüncü konumda odak olan tümcelerin perde örüntüsü, 

denekler arasında beş değişik biçimde gerçekleştiği görülmüştür (histogramlar EK 3’te 

bulunmaktadır): 
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1. Örneklerin %12.6’sında kademeli perde düşüşü saptanmıştır (Figür 3.18.). 

2. Örneklerin %11.1’inde F0max doruğu ikinci öğe üzerinde bulunmaktadır  (Figür 

3.19.). 

3. Örneklerin %22.2’sinde F0max doruğu üçüncü öğe üzerinde bulunmaktadır (Figür 

3.20.). 

4. Örneklerin %28.6’sında birinci öğedeki F0max doruğundan sonra perde düşüşü ve 

tekrar perde yükselişi saptanmıştır (Figür 3.21.). 

5.  Örneklerin %25.4’ünde perde düşüşünden sonra F0max doruğu bulunmaktadır 

(Figür 3.22.). 

 

     

 

 

Figür 3.18. Perde düşüşü              Figür 3.19. İkinci öğede F0max                 Figür 3.20. Üçüncü öğede f0max  

                                                                          doruğu                                                      doruğu 

 

                                                                    

 

 

Figür 3.21. F0max doruğu, F0max düşüşü                               Figür 3.22. Perde düşüşünden sonra üçüncü 

                  ve tekrar yükselişi                                                                 öğede F0max doruğu 

 

Yukarıdaki bulgulara bakıldığında, dördüncü konumda odak olan tümcelerde 

perde doruğunun genellikle odaktan önceki öğede bulunduğu (Figür 3.20. ve 3.22.); bu 

öğede perde doruğu bulunmadığı durumlarda bile üzerinde genellikle perdenin 
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yükseldiği görülmektedir (Figür 3.21.). Son öğede odak olan üç öğeli tümcelerde olduğu 

gibi, burada da odak öncesi öğede yüksek sınırsal H- tonunun varlığı, deneklerin, 

odaktan önce bürünsel öbekleşmeyi tercih ettiklerini göstermektedir.  

Aşağıdaki tabloda dördüncü konumda odak olan tümcelerde F0max değerlerinin   

dağılımı gösterilmiştir: 

 
 1.ÖĞE 2.ÖĞE 3.ÖĞE 4.ÖĞE 
ÖDNE 298 284 253 197 
ÖNDE 295 277 252 196 
ÖDNE 278 267 278 212 
ÖNDE 274 267 280 213 
NDÖE 272 261 279 212 

 
Tablo 3.36. Dördüncü konumda odak olan tümcelerde ortalama F0max değerlerinin dağılımı 

 

Yukarıdaki Tablo 3.36.’da görüldüğü gibi, geniş odaklı tümcelerde tümce 

boyunca perde düşüşü varken, dar odaklı tümcelerde, birinci ve ikinci öğeler üzerindeki 

perde düşüşünden sonra üçüncü öğede perde yükselişi meydana gelmektedir. Perde 

yükselişi bulunan bu öğede, yukarıda da görüldüğü gibi, genellikle tümcenin perde 

doruğu da bulunmaktadır. Hem odak-önü konumundaki öğenin yüksek tonu, hem de 

odak durumu, odaklanan öğenin ortalama F0 değerlerini etkilemekte ve odaklanan 

eylemin ortalama F0 değerleri, geniş odaklı tümcedeki eyleminkinden daha yüksek 

olmaktadır. 
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Ø Yoğunluk 

Aşağıdaki tabloda dördüncü konumda odak olan tümcelerde ortalama yoğunluk 

oranı değerleri gösterilmiştir: 

 
YOĞUNLUK 1.ÖĞE 2.ÖĞE 3.ÖĞE 4.ÖĞE 
ÖDNE 1.016 1.030 1.020 0.908 
ÖNDE 1.023 1.030 1.027 0.887 
ÖDNE 1.000 1.016 1.013 0.967 
ÖNDE 1.011 1.024 1.007 0.956 
NDÖE 1.039 1.008 0.978 0.966 

 
Tablo 3.37. Dördüncü konumda odak olan tümcelerde ortalama yoğunluk oranı değerlerinin dağılımı 

 

Yukarıdaki Tablo 3.37.’de görüldüğü gibi, son konumda odaklanan eylem, 

tümcedeki diğer öğelere göre en düşük yoğunluk değerine sahiptir, ancak geniş odaklı 

tümcedeki eylem ile karşılaştırıldığında üzerindeki yoğunluk değerlerinin anlamlı ölçüde 

arttığı görülmektedir: 

 

 MD S p 
ÖDNEEYLEM – ÖDNEEYLEM -.058 .009 .000 
ÖDNEEYLEM – ÖNDEEYLEM  -.047 .011 .002 
ÖDNEEYLEM – NDÖEEYLEM  -.058 .010 .000 

 

Tablo 3.38. Geniş odaklı tümcedeki eylem ile dört öğeli tümcelerde son konumda odaklanan eylemler 

arasındaki fark (Bonferroni testi) 

 

 

Ø Süre  

Aşağıdaki tabloda dördüncü konumda odak olan tümcelerde süre oranı 

değerleri gösterilmiştir: 
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Tablo 3.39. Dördüncü konumda odak olan tümcelerde süre oranı değerlerinin dağılımı 

 

Dördüncü konumda odak olan tümcelerde odağın süresi uzamaktadır: dar odaklı 

tümcelerdeki eylemin süresi, geniş odaklı tümcedeki eyleminden daha fazladır. Son 

konumdaki öğe üzerinde sürenin uzaması, bu öğenin karmaşık tonsal yapısının varlığını 

belirttiği varsayılmaktadır (bkz. 2.3.). Son konumdaki odak, diğer konumlarda bulunan 

öğelerin sürelerini anlamlı ölçüde etkilememiştir.  

 

 

3.2.3. Bulgular I ve Değerlendirme 

 

Deneysel çalışmanın Bürün, bilgi yapısı ve sözcük dizilişi etkileşimi adlı ilk 

bölümünde, Türkçede odak yerinin ve sözcük dizilişlerinin, tümce bürünü üzerindeki 

etkisi incelenmiştir. Burada, bu bölümde elde edilen bulguların özeti ve 

değerlendirilmesi yapılmaktadır. İlk olarak, F0, yoğunluk ve süre araçlarından her 

birinin, odağın belirlenmesindeki önemi üzerinde, ardından da odak durumunun, bilgi 

SÜRE % 1.ÖĞE 2.ÖĞE 3.ÖĞE 4.ÖĞE 
ÖDNE 21 22 24 33 
ÖNDE 20.5 23.5 22.5 33.5 
ÖDNE 19 21 24 36 
ÖNDE 20 22 23 35 
NDÖE 23 22 20 35 
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yapısı birimlerine etkisi üzerinde durulmaktadır. Son olarak sözcük dizilişinin, tümce 

bürünü üzerindeki etkisi ile ilgili bulgular tartışılmaktadır. 

Belirtisiz sözcük dizilişlerinde değişik konumlarda odaklanan ile geniş odaklı 

tümcelerde aynı konumda bulunan ilgili öğelerin bürünsel gerçekleşimine ilişkin 

bulgular aşağıda özetlenmiştir: 

 

Ø Üç öğeli tümceler: 

-  İkinci konumda odak olan ve geniş odaklı ÖNE tümcelerindeki nesneler 

üzerindeki perde, yoğunluk ve süre değerlerine ilişkin bulgulara bakıldığında dar odaklı 

tümcelerde, nesne üzerinde bulunan yoğunluk ve süre değerlerinin anlamlı derecede 

daha yüksek olduğu, F0max değerlerinin daha düşük olmasına rağmen iki nesne arasında 

anlamlı fark bulunmadığı görülmektedir (Tablo 3.40). 

 

ÖNENESNE - ÖNENESNE  t df p 
F0 -1.521 30 .139 
YOĞUNLUK  3.304 30 .002 
SÜRE 4.098 30 .000 

 

Tablo 3.40. İkinci konumda odak olan ve geniş odaklı ÖNE tümcelerindeki nesneler arasındaki fark (t-

testi) 

 

- Birinci konumda odak olan ve geniş odaklı üç öğeli ÖNE tümcelerindeki 

özneler üzerindeki perde, yoğunluk ve süre değerlerine ilişkin bulgulara bakıldığında dar 

odaklı tümcelerde özne üzerindeki yoğunluk ve süre değerlerinin anlamlı derecede daha 

yüksek, F0max değerlerinin daha düşük olduğu görülmektedir (Tablo 3.41). 



103 

ÖNEÖZNE - ÖNEÖZNE  t df p 
F0  -5.622 32 .000 
YOĞUNLUK    6.764 32 .000 
SÜRE   6.734 32 .000 

 
 

Tablo 3.41. Birinci konumda odak olan ve geniş odaklı ÖNE tümcelerindeki özneler arasında F0, 

yoğunluk ve süredeki farkları gösteren t-testi sonuçları 

 

- Üçüncü konumda odak olan ve geniş odaklı ÖNE tümcelerindeki eylemler 

üzerindeki perde, yoğunluk ve süre değerlerine ilişkin bulgulara bakıldığında dar odaklı 

tümcelerde eylem üzerindeki ortalama F0, yoğunluk ve süre değerlerinin anlamlı 

derecede daha yüksek olduğu görülmektedir (Tablo 3.42). 

 
 

ÖNEEYLEM - ÖNEEYLEM  t df p 
F0  7.256 31 .000 
YOĞUNLUK   5.628 31 .000 
SÜRE  2.158 31 .039 

 

Tablo 3.42. Üçüncü konumda odak olan ve geniş odaklı ÖNE tümcelerindeki eylemler arasında F0, 

yoğunluk ve süredeki farkları gösteren t-testi sonuçları 

 

Ø Dört öğeli tümceler: 

- Üçüncü konumda odak olan ve geniş odaklı ÖDNE ve ÖNDE tümcelerine 

bakıldığında dar odaklı tümcelerde odaklanan öğenin süresi, geniş odaklı tümcelerde 

aynı konumda bulunan ilgili öğeninkine göre daha uzun olduğu görülmektedir. Perde ve 

yoğunluk değerleri arasında anlamlı fark saptanmamıştır.  
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ÖDNENESNE -ÖDNENESNE  t df p 
F0 -.861 18 .399 
YOĞUNLUK   1.828 18 .084 
SÜRE  4.851 18 .000 
ÖNDE DOLAYLI -  ÖNDEDOLAYLI     
F0  -1.077 20 .294 
YOĞUNLUK   .594 20 .561 
SÜRE  5.772 20 .000 

 
 
Tablo 3.43. Üçüncü konumda odak olan ve geniş odaklı ÖDNE ve ÖNDE tümcelerindeki nesneler ve 

dolaylı nesneler arasında F0, yoğunluk ve süredeki farkları gösteren t-testi sonuçları 

 

- Birinci konumda odak olan ve geniş odaklı dört öğeli ÖDNE ve ÖNDE 

tümcelerine bakıldığında dar odaklı tümcelerde odaklanan öznenin F0max değerleri daha 

düşük, yoğunluk ve süre değerleri daha yüksek olduğu görülmektedir. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tablo 3.44. Birinci konumda odak olan ve geniş odaklı ÖDNE ve ÖNDE tümcelerindeki özneler arasında 

F0, yoğunluk ve süredeki farkları gösteren t-testi sonuçları 

 

- İkinci konumda odak olan ve geniş odaklı ÖDNE ve ÖNDE tümcelerine 

bakıldığında dar odaklı tümcelerde odaklanan öğenin süre ve yoğunluk değerlerinin, 

ÖDNEÖZNE - ÖDNEÖZNE t df p 
F0 -1.963 19 .064 
YOĞUNLUK    6.513 19 .000 
SÜRE   4.007 19 .001 
ÖNDEÖZNE - ÖNDEÖZNE    
F0  -2.581 20 .018 
YOĞUNLUK    5.598 20 .000 
SÜRE   4.465 20 .000 
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geniş odaklı tümcelerde aynı konumda bulunan ilgili öğelerinkine göre daha yüksek, 

perde değerlerinin daha düşük olduğu görülmektedir. 

 
ÖDNE DOL. NESNE - ÖDNE DOL. NESNE t df p 
F0  -3.598 19 .002 
YOĞUNLUK    5.477 19 .000 
SÜRE   2.148 19 .046 
ÖNDENESNE - ÖNDENESNE    
F0  -2.635 20 .016 
YOĞUNLUK    2.833 20 .013 
SÜRE   4.218 20 .001 

 
 

Tablo 3.45. İkinci konumda odak olan ve geniş odaklı ÖDNE ve ÖNDE tümcelerindeki nesneler ve 

dolaylı nesneler arasında F0, yoğunluk ve süredeki farkları gösteren t-testi sonuçları 

 

- Dördüncü konumda odak olan ve geniş odaklı ÖDNE ve ÖNDE tümcelerine 

bakıldığında dar odaklı tümcelerde odaklanan öğenin ortalama F0, süre ve yoğunluk 

değerleri, geniş odaklı tümcelerde aynı konumda bulunan ilgili öğelerinkine göre daha 

yüksek olduğu görülmektedir.  

 
 
 
 
 
 

 

 

 

Tablo 3.46. Dördüncü konumda odak olan ve geniş odaklı ÖDNE ve ÖNDE tümcelerindeki eylemler 

arasında F0, yoğunluk ve süredeki farkları gösteren t-testi sonuçları 

ÖDNEEYLEM - ÖDNEEYLEM t df p 
F0  4.604 20 .000 
YOĞUNLUK   6.753 20 .000 
SÜRE  6.200 20 .000 
ÖNDEEYLEM - ÖNDEEYLEM     
F0  3.406 20 .004 
YOĞUNLUK   8.001 20 .000 
SÜRE  3.634 20 .000 
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Yukarıdaki t-testi sonuçlarının tümünde görüldüğü gibi, odak üzerindeki süre ve 

yoğunluk, odağın belirlenmesinde önemli rol oynamaktadır. Daha önceki bulguların 

gösterdiği gibi perde, odağın belirlenmesinde daha karmaşık rol oynamaktadır: perde 

yükselişi, doğrudan odaklanan öğeyi değil, odak-önü konumundaki öğeyi 

etkilemektedir. İngilizce,  Almanca ve bu çalışmada incelenen Sırpçada odak durumu, 

doğrudan odaklanan öğenin perdesini etkilerken Türkçede odağın belirlenmesinde en 

belirgin perde yükselişi, odak-önü konumundaki öğe üzerinde gerçekleşmektedir.   

Türkçede odak-önü konumundaki öğenin üzerindeki bu yükselme, bürünsel öbekleşmeyi 

belirtiği ve odak ezgisinin parçası olduğu düşünülmektedir.18 Benzer biçimde, saptanan 

odak sonrası alanındaki perde erimi daralması da odak ezgisinin parçası olmaktadır. 

Tümce başında ve ortasında bulunan odağın F0max değerleri, geniş tümcede aynı 

konumda bulunan aynı öğenin F0max değerlerine göre daha düşük olmaktadır. Bu sonuç, 

odak üzerinde önemli etki bırakan düşük öbeksel L- tonunun, önemli ölçüde odak 

üzerindeki yüksek sözcüksel H* tonunu etkilediğini ve perde erimindeki daralmaya yol 

açtığını göstermektedir.  

Sözcük dizilişinin tümce bürünü üzerindeki etkisi ile ilgili aşağıdaki gibi bulgular 

elde edilmiştir. 

 

Ø Üç öğeli tümceler: 

§ İkinci konumda odak olan sözcük dizilişleri (ÖNE, NÖE, ÖEN, NEÖ): 

                                                           
18 Türkçede birden çok odak barındıran tümcelerde aynı olgunun meydana gelip gelmediğini araştıran 

çalışmaya gereksinim duyulmaktadır. 

 



107 

-  İkinci konumda odak olan tümcelerdeki odaklanan öğelerin F0max değerleri 

arasında fark bulunmamıştır. Odak-sonrası konumundaki öğelerin F0max değerleri de 

birbirlerine yakın olmaktadır. Yani, değişik sözcük dizilişleri anlamlı derecede 

odaklanan öğeyi ve odak-sonrası alanı etkilememektedir.  

-  NEÖ dizilişindeki odaklanan eylemden önce bulunan verilmiş bilginin 

(nesnenin) F0max değerleri, diğer sözcük dizilişlerindeki aynı konumdaki öğelerinkine 

göre daha düşük olmaktadır. Bu durum, deneklerin nesne ve eylem aynı öbek içinde 

yerleştirme eğiliminde olduklarından kaynaklandığı varsayılmaktadır.  

 

§ Birinci konumda odak olan sözcük dizilişleri (ÖNE, ÖEN, NÖE, NEÖ, EÖN, 

ENÖ): 

-  ÖNE ve ÖEN tümcelerinde ilk konumda odaklanan öznelerin F0max 

değerleri, NÖE, NEÖ, EÖN ve ENÖ tümcelerindeki odaklarına göre düşük 

olmaktadır.    

 

§ Üçüncü konumda odak olan sözcük dizilişleri (ÖNE, NÖE ): 

-  Dar odaklı ÖNE ve NÖE tümcelerinde odak üzerindeki ortalama F0 

değerleri birbirlerine yakın olup aralarında istatistiksel fark bulunmamıştır. Ancak, odak-

önü konumundaki öğelere bakıldığında ÖNE dizilişindeki nesnenin F0max değerleri, 

NÖE dizilişindeki öznedekinden daha düşük olduğu görülmekte; ancak aralarındaki fark 

anlamlılık derecesine ulaşmamaktadır (df=29, t=-1.807, p=.081). Yine de, ikinci 

konumda odak olan dizilişlerde olduğu gibi, odak-önü konumundaki nesnede daha 
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düşük F0max değerleri, deneklerin, nesne ve eylem aynı öbek içinde yerleştirme 

eğiliminde olduklarından kaynaklandığı düşünülmektedir. 

 

Ø Dört öğeli tümceler: 

§ Üçüncü konumda odak olan sözcük dizilişleri (ÖDNE, ÖNDE, DNÖE, DÖNE, 

NÖDE, ÖDEN, DÖEN, NDEÖ): 

-  Bu tümcelerde odaklanan öğelerden hiç biri arasında anlamlı fark 

bulunmamıştır. Perdesi yüksek olan odak-önü konumundaki öğeler arasında da anlamlı 

fark saptanmamıştır. Ancak, tümcenin odak-önü konumunda özne bulunduğunda 

öznenin F0max değerleri, hafif yükselmekte ve birinci öğe ile öznenin F0max değerleri 

arasındaki fark daha fazla olmaktadır. Bu sonuç, odak öncesi konumunda özne 

bulunduğunda bürünsel öbekleşmenin daha belirgin olduğunu göstermektedir. 

 

§ Birinci konumda odak olan sözcük dizilişleri (ÖDNE, ÖNDE, ÖDEN, ÖEDN, 

NÖDE, NDEÖ, DÖNE, DNEÖ, DENÖ, EÖDN): 

-  Birinci öğedeki F0max değerleri, tüm tümce tiplerinde yakın olmakta ve 

Bonferroni testi sonuçlarına göre aralarında anlamlı istatistiksel fark bulunmamaktadır. 

Ancak, birinci konumda odak olan üç öğeli tümcelerde olduğu gibi, burada da 

deneklerin çoğu, eylemden uzak odaklanan öğedeki perde doruğunu daha sonra 

yerleştirmektedir.  

 

§ İkinci konumda odak olan sözcük dizilişleri (ÖDNE, ÖNDE, DÖNE, DÖEN, 

NÖDE, ÖNED, DNEÖ, NDEÖ, ÖEND): 
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-  ÖEND, NEÖD ve DENÖ tümcelerinde odaklanan eylemden önceki öğe 

üzerindeki F0max değerlerinin, daha düşük olduğu görülmüştür. Bu tümcelerde odaktan 

önceki öğe ile eylem arasındaki F0max farkı, diğer öğelerde odak öncesi ile odak 

arasındaki F0max farkından daha fazla olmaktadır. Bu durum, eylem önceki öğe ile 

eylemin, öbek oluşturma eğiliminde olduğundan kaynaklanmaktadır. 

-  Bu tümcelerde odaklanan öğelerin F0max değerleri birbirlerine oldukça 

yakın iken, birinci konumda odak olan tümcelerde olduğu gibi, burada da eyleme bitişik 

olmayan odaklanan nesne ya da dolaylı nesne üzerindeki perde doruğu, eyleme bitişik 

olanınkine göre, seslem içinde daha sonra gerçekleştiği görülmektedir. 

 

§ Dördüncü konumda odak olan sözcük dizilişleri (ÖDNE, ÖNDE, NDÖE): 

-  Tüm öğeler arasında benzer F0max değerleri saptanmış, aralarında 

istatistiksel fark bulunmamıştır. 

 

Yukarıdaki bulgularda, değişik sözcük dizilişlerinin, birinci konumda odak olan 

tümcelerde doğrudan odaklanan öğeyi etkilediği görülmüştür: NÖE, NEÖ, EÖN ve 

ENÖ tümcelerindeki odaklanan öğelerin F0max değerleri, ÖNE ve ÖEN tümcelerinde 

odaklanan öğelerinkinden daha yüksek olmaktadır.  

Ancak, sözcük dizilişlerinin odaklanan öğeden çok, odak-önü konumundaki 

öğeyi etkilediği saptanmıştır: odaklanan eylemden önceki öğe üzerindeki F0max 

değerlerinin daha düşük olmaktadır. Bu durum daha çok eyleme bitişik nesnelerde 

görülmektedir. NEÖ, ÖNE ve NEÖD dizilişlerinde odak-önü konumundaki nesnede 

daha düşük F0max değerleri, deneklerin nesne ve eylem aynı öbek içinde yerleştirme 
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eğiliminde olduklarından kaynaklandığı varsayılmaktadır. Üçüncü konumda odak olan 

dört öğeli sözcük tümcelerinde odak-önü konumunda özne bulunduğunda öznenin F0max 

değerleri, aynı konumdaki nesne veya dolaylı nesneye göre yükselmektedir. Bu sonuç, 

odak öncesi konumunda özne bulunduğunda bürünsel öbekleşmenin daha belirgin 

olduğunu göstermektedir. 

Sonuç olarak, bu deneysel çalışmada bilgi yapısı ya da odak durumunun, öğelerin 

tonsal yüksekliğini anlamlı ölçüde etkilediği görülmüştür: Odak durumunun, odak 

öncesi konumundaki öğe üzerinde perde yükselttiği ve odak sonrası alanında perde 

erimini daralttığı görülmüştür. Ayrıca, odaklanan öğelerin süre ve yoğunluk 

değerlerinin, tümcenin her konumunda arttığı görülmüştür. Sözcük dizilişinin tümce 

bürününe etkisine gelince odaklanan öğelerin genellikle etkilenmediği saptanmıştır.  

Ancak, yukarıdaki odak durumunda olduğu gibi, odak-önü konumundaki değişik 

öğelerde farklı eğilimler bulunmaktadır: odak-önü konumundaki öznenin F0max 

değerleri, diğer öğelerinkine göre daha yüksek olmakta ve odaklanan eylemden önce 

gelen nesnenin F0max değerleri daha düşük olmaktadır. Bu bulgular, odak öncesi 

konumunda özne bulunduğunda bürünsel öbekleşmenin daha belirgin olduğunu 

göstermektedir. 

 

 

3.3. Bulgular II: Bilgi Yapısı Birimlerinin Tonsal Özellikleri  

 

Çalışmanın bu aşamasında, yukarıda incelenen tümcelerdeki bilgi yapısı 

birimlerinin tonsal özelliklerine daha ayrıntılı bakılmaktadır. İlk olarak, tümce içinde 
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değişik konumlarda (tümce başında, ortasında ve sonunda) bulunan odak, ardından odak 

öncesi ve sonrası konumlarında verilmiş bilgi öğelerinin tonsal özellikleri üzerinde 

durulmaktadır. 

 

 

3.3.1. Odak 

 

Aşağıdaki altbölümlerde üç ve dört öğeli tümcelerin son sesleminde vurgulu ve 

odaklanan sözcüklerin tonsal özellikleri, değişik tümcesel konumlarda incelenmiştir. 

Incelenen sözcükler aşağıdaki gibidir (sözcüklerin bulunduğu tümceler listesi EK 6’da 

bulunmaktadır):  

 

Tümce başında ve ortasında: 

§ Üç öğeli tümcelerde: 

- NESNE: gözlüğü, elmayı, vazoyu, yazıyı, ödülü 

§ Dört öğeli tümcelerde 

- NESNE: gözlüğü, yalıyı 

- DOLAYLI NESNE: kızına, oğluna, Onur’a 

 

Tümce sonunda: 

§ Üç öğeli tümcelerde 

- EYLEM: verdi, yedi, kırdı, gördü, aldı 

§ Dört öğeli tümcelerde 

- EYLEM: verdi, gösterdi, getirdi 
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3.3.1.1. Tümce Başında ve Ortasında Odak: Perde Hizalama  

 

Daha önce belirtildiği gibi (3.1.3.1.), perde hizalama, seslem içinde perde 

doruğunun göreceli yerini belirlemektedir. Perde hizalama, dillerde odağın 

belirlenmesinde sıkça kullanılan akustik araçtır ve perde yüksekliği ile 

ilişkilendirilmektedir: geç perde hizalama, daha yüksek perde olarak algılanmaktadır 

(Braun 2004).  Braun, perde hizalamanın yüksek perde doruğuyla ne kadar bağlantılı 

olacağının, konuşucuya bağlı olduğunu iddia etmektedir. Böylece, kimi konuşucular 

odağın belirlenmesinde hem geç perde hizalamayı kullanmakta hem de perdeyi 

yükseltmekte, kimiler ise, bunlardan birini tercih etmektedir (Braun 2004).  

Bu altbölümde, Türkçede bildiğimiz kadar ile daha önce araştırılmamış perde 

hizalamanın, odağın belirlenmesindeki rolü üzerinde durulmaktadır. Çalışmada perde 

hizalama, perde hizalama oranı ile ifade edilmiştir.  Perde hizalama oranı, odaklanan 

sözcüğün vurgulu seslem içindeki F0max zamanlamasının, seslemin toplam süre değerine 

bölünmesi sonucunda elde edilen değerdir (Grafik 3.13.).  

 

 

Grafik 3.13. Perde hizalama oranının hesaplanması 

 

Perde hizalama oranı
Odaklanan öğenin vurgulu sesleminde perde 

doruğu zamanı (hizalama)
Odaklanan öğenin vurgulu sesleminin süresi
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Yukarıdaki Grafik 3.13.’te gösterilen yöntem ile elde edilen daha yüksek değer, 

seslemde geç gerçekleşen perde doruğunu, daha düşük değer ise, seslemde erken 

gerçekleşen perde doruğunu belirtmektedir (Schliesser 2009).  

Çalışmada sonda vurgulu açık ZÜ seslemi olan odakta bulunan nesne ve dolaylı 

nesne (dört öğeli tümcelerde) ile ilgili perde hizalama bulguları sunulmaktadır. Vurgulu 

seslemin süresi, seslemdeki ünsüzün başlangıç ile ünlünün son noktası saptanarak 

belirlenmiştir (Figür 3.23.).       

               

                  
                                              H 

    
                        

               o   ğ     l    u    n       a   
                                Z1           Ü1 

                        

Figür 3.23. Perde hizalama ölçüm şeması 

 

Çalışmada sadece açık seslemi olan nesneleri ele alma nedeni, adam, önder, 

yazar gibi öznelerdeki [d] ve [z] seslerinin temel frekansı, nesne ve dolaylı nesnede yer 

alan sonorant19 [l], [n], [j] seslerinkine göre daha çok düşmesidir.20 [d] sesindeki bu 

                                                           
19 Sonorant olarak adlandırılan [l], [m], [n], [j], [v], [r] gibi seslerin ötümlü olma özelliği ve 

söyleyişlerinde tam kapama gerçekleşmediği için sesbilgisel açıdan ünlülere benzemekte ve kimi dillerde 

seslem taşıyıcı görevini üstlenebilmektedir (Sırpçadaki seslem taşıyıcı ünlü [r] gibi).   

20 Ayrıca, Türkçedeki sözcüklerde son seslemin sonunda bulunan çarpmalı [ɲ] sesi, daha uzun süren 

sürtünücü [ɲ] sesine dönüştüğü için seslemin süresi uzamaktadır. Bunun için yazar ya da önder gibi 
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perde düşüşü, kimi zaman aynı seslem içindeki ünlünün başlangıcındaki perdeyi fazla 

yükseltmekte ve seslerin bu etkileşiminden dolayı seslemdeki perde hareketinin 

izlemesini zorlaştırmaktadır. Dolayısıyla, bu durumları içeren sözcükler, bu çalışmada 

perde hizalamanın incelenmesine dahil edilmemiştir. Yine de perde hizalamaya ilişkin 

çalışmadaki bulguların, Türkçedeki vurgulu seslemlerin sesbilgisel özelliklerinin 

betimlenmesine katkıda bulunacağı umulmaktadır. Türkçedeki vurgulu seslemlerde 

perde hizalamaya ilişkin yapılacak detaylı sesbilgisel çalışmadaki verilerin çok dikkatice 

seçilmesi gerekmektedir. Çünkü, burada parçalarüstü özellikler, parçalılar tarafından 

büyük ölçüde etkilenmektedir. Söz gelimi, incelenecek örneklerin oluşturulmasında 

aşağıdaki gibi etkenlerin göz önünde bulundurulması gerekmektedir: sözcükteki seslem 

sayısı, seslem yapısı (örneğin, ZÜ ya da ZÜZ), incelenen ünlünün kalitesi (örneğin, [i] 

ve [u] seslerinin temel frekansı, [a] sesindekinden daha yüksektir), ünlünün etrafındaki 

ünsüzlerin doğası (örneğin, sonorant genizsi [m] ya da [n] seslerinin temel frekansı, 

sürtünücü [z] sesininkinden daha yüksektir).21 

Bu çalışmada, bulunduğu konuma göre odağın farklı bürünsel özelliklerini 

sergileyip sergilemediğini araştırmak amacıyla ilk önce üç öğeli geniş odaklı ÖNE 

tümcelerindeki ile dar odaklı NÖE, NEÖ ve ÖNE tümcelerindeki nesnelerin perde 

hizalaması incelenip karşılaştırılmıştır. Ardından, dört öğeli tümcelerde değişik 

konumlarda odaklanan nesne ve dolaylı nesnedeki perde hizalama ile ilgili veriler 

                                                                                                                                                                           
sözcüklerin son seslemin süresi, Anıl veya adam gibi sözcüklerdekinden daha fazla sürmekte ve perde 

hizalama değerlerini de önemli ölçüde etkilemektedir. 

21 Daha ayrıntılı bilgi için bkz. Möbius ve Jilka (2007), Rietveld ve Gussenhoven (1995), D’Imperio 

(2000). 
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incelenmiştir: ÖDNE, ÖDNE, DÖNE, ÖNED, ÖNDE, DNEÖ, NEÖD, NÖDE, NDEÖ 

tümcelerinde nesnenin, ÖNDE, ÖNDE, NÖDE, NDÖE, NDEÖ, ÖDNE, DÖNE, DEÖN, 

DNEÖ tümcelerinde dolaylı nesnenin perde hizalamasına bakılmıştır. 

 

Ø Üç öğeli tümcelerde perde hizalama 

 Üç öğeli tümcelerde odaklanan nesnenin sonda vurgulu sesleminde perde 

hizalama oranının ortalama değerleri, aşağıdaki Tablo 3.47.’de gösterilmiştir: 

 

 

 

 

 

 

Tablo 3.47. Geniş odaklı ve nesnesi odak olan üç öğeli tümcelerde perde hizalama oranının ortalaması 

 

Yukarıdaki Tablo 3.47.’de görüldüğü gibi, geniş odaklı ile dar odaklı belirtisiz 

sözcük dizilişi olan tümcelerde tümce vurgusu/odağı taşıyan nesnelerde perde hizalama 

seslem içinde daha erken, belirtili sözcük dizilişi olan tümcelerin birinci konumda 

odaklanan nesnelerde perde hizalama daha sonra meydana gelmektedir. Elde edilen 

veriler daha ayrıntılı olarak incendiğinde aşağıdaki gibi bulgulara ulaşılmaktadır: 

§ Geniş odaklı tümcelerde perde hizalama değerlerinin dağılımı konusunda denekler 

arasında değişkenlik görülmektedir. Denekler, örneklerin %51.5’inde perde 

hizalamayı erken gerçekleştirmektedir. 

PERDE HIZALAMA ORANI 
ÖNE NESNE 0.48 
ÖNE NESNE 0.44 
NEÖ NESNE 0.60 
NÖE NESNE 0.68 
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§ Dar odaklı ÖNE tümcelerinde de perde hizalama değerlerinin dağılımı konusunda 

denekler arasında değişkenlik görülmektedir. Örneklerin %63’ünde perde doruğu 

seslem içinde erken yerleştirilmiştir. Aşağıdaki Figür 3.24.’te ÖNE ve ÖNE 

tümcelerinde denekler arasında tercih edilen erken perde hizalama örneği 

gösterilmiştir.  

 
Figür 3.24. ÖNE ve ÖNE tümcelerinde nesnenin perde hizalaması 

 

§ NEÖ tümcelerinde örneklerin %72’inde perde hizalama geç meydana gelmektedir. 

Aşağıdaki Figür 3.25’te nesnenin perde örüntüsü ve üzerindeki perde hizalama 

gösterilmiştir. 

 
Figür 3.25. NEÖ tümcelerinde odaklanan nesnenin perde hizalaması 
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§ NÖE dizilişlerinde denekler arasında en homojen görüntü karşımıza çıkmıştır; 

örneklerin %98’inde perde hizalama geç gerçekleşmektedir. Aşağıdaki Figür 

3.26.’da nesnenin perde örüntüsü ve üzerindeki perde hizalama gösterilmiştir. 

 

Figür 3.26. NÖE tümcelerinde odaklanan nesnenin perde hizalaması 

 

Yüzdelik değerlerine dayanan aşağıdaki saplı kutu grafiği, yukarıda bahsedilen 

perde hizalama ile ilgili nesneler arasındaki farklılığı biçimsel olarak göstermektedir. 

 

 
 

Grafik 3.14. Farklı sözcük dizilişleri olan üç öğeli tümcelerde nesnelerin perde hizalamalarını gösteren 

saplı kutu grafiği 
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Üç öğeli değişik sözcük dizilişlerinde nesnelerin perde hizalamasına ilişkin elde 

edilen veriler, yukarıdaki saplı kutu grafiği incelenerek en küçük değer, ilk dörtlük 

(yüzde 25’lik sınır), ortanca, üçüncü dörtlük (yüzde 75’lik sınır), en büyük değer gibi 

tanımlayıcı istatistiksel değerler saptandı. Grafik 3.14.’te yer alan bu istatistiksel 

değerler, aşağıda ayrıntılı olarak açıklanmıştır: 

§ Verileri oldukça yayılmış olan geniş ÖNE tümcelerinde örneklerin yaklaşık 

%25’inde nesnenin vurgulu seslemindeki perde hizalama oranı değeri 0.15 ile 

0.35 arası; örneklerin %50’sinde 0.35 ile 0.68 arası , %25’inde 0.68 ile 0.87 

olmaktadır. Bu tümcelerde ortanca, yüzde 75’lik sınıra yaklaşmakta - perde 

hizalama, seslemin ortasında bulunma eğiliminde olmaktadır. 

§ Verileri yayılmış olan dar odaklı ÖNE tümcelerinde örneklerin yaklaşık 

%25’inde nesnenin vurgulu sesleminde perde hizalama oranı değeri 0.14 ile 0.25 

arası; örneklerin %50’sinde 0.25 ile 0.6 arası; %25’inde 0.6 ile 0.87 arası 

olmaktadır. Bu tümcelerde ortanca, yüzde 75’lik sınıra yaklaşmakta - perde 

hizalama seslemin ortasında bulunma eğiliminde olmakta, ancak geniş odaklı 

tümcelerinkine göre genellikle daha erken gerçekleşmektedir.  

§ Verileri yayılmış olan ve aykırı en küçük değeri içeren dar odaklı NEÖ 

tümcelerinde örneklerin yaklaşık %25’inde nesnenin vurgulu sesleminde perde 

hizalama oranı değeri 0.14 ile 0.55 arası; örneklerin %50’sinde 0.55 ile 0.80 

arası, örneklerin %25’inde 0.80 ile 0.87 arası olmaktadır.  Bu tümcelerde en 

küçük değer ile ilk dörtlük arasındaki çizginin, üçüncü dörtlük ile en büyük değer 

arasındaki çizgiden daha uzun olmaktadır. Bu, düşük değerlerin daha çok 
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yayılmış olduğunu göstermektedir. Ortanca, yüzde 75’lik sınıra yaklaşmakta, 

yani perde hizalama daha geç bulunma eğiliminde olmaktadır.  

§ En homojen veri dağılımı gösteren dar odaklı NÖE tümcelerinde örneklerin 

yaklaşık %25’inde nesnenin vurgulu sesleminde perde hizalama oranı değeri 

0.40 ile 0.63 arası, örneklerin %50’sinde 0.63 ile 0.77 arası; örneklerin %25’inde 

0.77 ile 0.82 arası olmaktadır. Perde doruğunun geç gerçekleştiği bu tümcelerde 

ortanca, kutunun ortasında bulunup verilerin normal dağılımını göstermektedir.  

Yukarıdaki bulgularda görüldüğü gibi, geniş odaklı tümcelerde örneklerin yarısında 

nesnenin vurgulu sesleminde perde hizalama erken, diğer yarısında geç 

gerçekleşmektedir. Dar odaklı ÖNE tümcelerinde, diğer tümce tiplerine göre, en erken 

perde hizalaması kullanılmaktadır. Dar odaklı NEÖ ile NÖE tümcelerinde ise, 

çoğunlukla geç perde hizalama kullanılmıştır.  Ancak, NEÖ tümcelerinden farklı olarak 

NÖE tümcelerinde erken perde hizalama, denekler arasında hiç tercih edilmemiştir.  
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Grafik 3.15. Farklı sözcük dizilişleri olan üç öğeli tümcelerde nesnelerin perde hizalamalarını gösteren 

histogramlar 

 

 

Analizin sonraki aşamasında varyans analizi ve Bonferroni testi uygulanarak 

değişik konumlardaki nesnelerin perde hizalaması ile ilgili verilerin birbiriyle 

karşılaştırılmıştır. Bonferroni testinin bulgularına göre geniş ÖNE ile dar odaklı ÖNE 

tümcelerindeki nesnelerin perde hizalama oranı değerleri arasında anlamlı fark 

saptanmamıştır (p=.247). Anlamlı farka, geniş odaklı ÖNE ile dar odaklı NEÖ arasında 

da rastlanmamıştır (p=.389). Öte yandan, geniş odaklı ÖNE ile dar odaklı NÖE 

tümcelerindeki nesnelerin perde hizalama oranı değerleri arasında anlamlı fark 

saptanmıştır ( p=.000). Belirtisiz ÖNE sözcük dizilişindeki nesne ile belirtili NEÖ ve 

NÖE tümcelerindeki nesneler karşılaştırıldığında aralarında anlamlı fark görülmektedir 

(ÖNE-NEÖ için p=.004; ÖNE-NÖE için p=.000). NEÖ ile NÖE tümcelerindeki nesneler 

arasında anlamlı farka rastlanmamıştır. Bonferroni testinin bulguları aşağıdaki Tablo 

3.48.’de sunulmuştur: 
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Karşılaştırma MD S p 

ÖNE NESNE – ÖNE NESNE  
ÖNE NESNE – NEÖ NESNE 

ÖNE NESNE – NÖE NESNE 

 .075 
-.086 
-.169 

.036 

.045 

.034 

.247 

.389 

.000 
ÖNE NESNE – NEÖ NESNE 

ÖNE NESNE – NÖE NESNE 

NEÖ NESNE – NÖE NESNE 

-.161 
-.244 
 .083 

.043 

.034 

.042 

.004 

.000 

.343 
 

Tablo 3.48. Üç öğeli tümcelerde geniş odaklı ile odaklanan nesneler arasındaki farkları gösteren 

Bonferroni sonuçları 

 

Yukarıdaki çözümlemelerin bulgularına göre, NÖE tümcelerinde örneklerin 

%92’sinde perde hizalama geç gerçekleşmekte ve belirtisiz ÖNE tümcelerindeki 

nesnelere göre daha yüksek değerlere sahip olmaktadır. Bunun iki nedeni olabilir:  

- İlk olarak, perde hizalamanın, NÖE sözcük dizilişinde çoğunlukla geç 

gerçekleşimi, deneklerin NÖE dizilişindeki odaklanan nesneyi karşıtsal odak olarak 

algılayıp okumaları ile ilgili olabileceği varsayılabilir. Bu varsayımın temelinde iki 

neden bulunmaktadır: (i) daha önce belirtildiği gibi, perde hizalama, dillerde odağın 

belirlenmesinde sıkça kullanılan akustik araçtır. Ezgisel dillerde perde hizalamanın 

erken ya da geç gerçekleşimi, değişik odak türlerinin ayrıştırılmasında yardımcı 

olabilmektedir. Bununla ilgili olarak, odak üzerindeki geç perde hizalama, kimi dillerde 

karşıtsal odağın göstergesi olmaktadır. Örneğin, İngilizce, Bulgarca ve Lehçede dar-yeni 

odak, seslemin ortasında perde doruğu olan H* perde vurgusu ile; karşıtsal odak, seslem 

sonunda perde doruğu olan L+H* perde vurgusu ile belirlenmektedir (bkz. 2.3.1.); (ii) 

yukarıdaki bulgular, İşsever (2000)’in ortaya koyduğu Türkçede karşıtsal odağın 
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eylemden önce bulunan bütün öğelerde gerçekleşebildiği, ancak sunumsal (dar-yeni) 

odağın, eylem önü konumu ile sınırlı olduğu görüşüyle örtüştüğünü göstermektedir.  

-İkinci olarak, NÖE yanında eyleme bitişik nesnesi olan NEÖ dizilişinde de 

örneklerin %72’sinde geç perde hizalama kullanılmıştır. Ancak, NEÖ tümcelerinde bu 

geç hizalama, NÖE tümcelerindeki kadar geç gerçekleşmemektedir. Bu sonuç, 

Silverman ve Pierrehumbert (1990)’un önerdiği  “tonsal itme” olgusu ile açıklanabilir: 

ezgisel öbeği belirten sınırsal tonun yakınlığı, perde hizalamanın zamansal 

reorganizasyonuna yol açmakta ve Bulgarca ve Lehçede olduğu gibi aynı odak türü 

içinde (burada dar-yeni odak) tümce başında odaklanan öğenin perde doruğunun, tümce 

ortasında veya sonunda odaklanan öğeninkinden seslem içinde daha erken 

gerçekleştiğini göstermektedir (Oliver ve Andreeva 2004) . 

Dar ve karşıtsal gibi odak türlerinin tümce içindeki konumuna göre bürünsel 

özelliklerini saptadıktan sonra yukarıdaki açıklamalardan hangisi Türkçe için daha 

uygun olacağı sorusuna yanıt vermek mümkün olacaktır. 

 

 

Ø Dört öğeli tümcelerde perde hizalama  

Dört öğeli tümcelerde, odaklanan nesne ve dolaylı nesnelerdeki sonda vurgulu 

seslemin perde hizalama oranının ortalama değerleri aşağıdaki Tablo 3.49.’da 

gösterilmiştir: 
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gözlüğü 
yalıyı 22 

PERDE 
HIZALAMA 
ORANI 

kızına  
öğluna 
Onur’a 

PERDE 
HIZALAMA 
ORANI 

ÖDNENESNE 0.05 ÖNDE DOLAYLI 0.26 
ÖDNENESNE 0.36 ÖNDE DOLAYLI 0.38 
DÖNENESNE 0.28 NÖDE DOLAYLI 0.38 
ÖNEDNESNE 0.39 NDEÖ DOLAYLI 0.42 
ÖNDENESNE 0.71 NDÖE DOLAYLI 0.63 
DNEÖNESNE 0.48 ÖDNE DOLAYLI 0.57 
NEÖDNESNE 0.50 DEÖN DOLAYLI 0.55 
NÖDENESNE 0.59 DÖNE DOLAYLI 0.65 
NDEÖNESNE 0.53 DNEÖ DOLAYLI 0.60 

 

Tablo 3.49. Geniş odaklı ve dar odaklı dört öğeli tümcelerde vurgulu seslemde perde hizalama oranı 

değerlerinin ortalaması 

 

Yukarıdaki Tablo 3.49.’da görüldüğü gibi, geniş odaklı tümcelerde tümce 

vurgusu taşıyan sözcüğün son sesleminin perde hizalaması, diğer tümcelerinkine göre 

daha erken gerçekleşmektedir. Perde hizalamanın,  nesnenin odakta olduğu ÖDNE, 

DÖNE, ÖNED, DNEÖ ve dolaylı nesnenin odakta olduğu ÖNDE, NÖDE, NDEÖ 

tümcelerinde de vurgulu seslemin ilk yarısında gerçekleştiği görülmektedir. Öte yandan, 

nesnenin odakta olduğu ÖNDE, NEÖD, NÖDE, NDEÖ ve dolaylı nesnenin odakta 

olduğu NDÖE, ÖDNE, DEÖN, DÖNE, DNEÖ tümcelerinde de vurgulu seslemin ikinci 

yarısında gerçekleştiği görülmektedir.  

Nesne ile ilgili verilerin saplı kutu grafikleri (Grafik 3.16.) ve histogramları 

(Grafik 3.17.) incelendiğinde aşağıdaki gibi sonuçlar elde edilmektedir: 

                                                           
22 Üçüncü valizi nesnesindeki [z] sesinde F0 değerleri, gözlüğü ve yalıyı örneklerindeki [l] ve [j] 

seslerinkinden daha fazla düştüğü için incelemeye dahil edilmemiştir. 
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Grafik 3.16. Farklı sözcük dizilişleri olan dört öğeli tümcelerde nesnelerin perde hizalamalarını gösteren 

saplı kutu grafiği 

§ Yayılmış verileri olan geniş odaklı ÖDNE tümcelerinde, nesnenin vurgulu 

sesleminde perde hizalama oranı değeri, örneklerin yaklaşık %25’inde -0.45 ile  -

0.35 arası23; örneklerin %50’sinde -0.35 ile 0.41 arası; örneklerin %25’inde 0.41 

ile 0.57 arası olmaktadır. Bu tümcelerde ortanca, yüzde 75’lik sınıra 

yaklaşmakta, perde hizalama, sıfırın üstünde olma eğilimindedir.  

§ Yayılmış verileri olan dar odaklı ÖDNE tümcelerinde, nesnenin vurgulu 

sesleminde perde hizalama oranı değeri, örneklerin yaklaşık %25’inde -0.29 ile 

0.31 arası; örneklerin %50’sinde 0.31 ile 0.70; örneklerin %25’inde 0.70 ile 0.76 

arası olmaktadır. Bu tümcelerde göze çarpan ilk şey, en küçük değer ile ilk 

dörtlük arasındaki çizginin, üçüncü dörtlük ile en büyük değer arasındaki 

çizgiden daha uzun olmasıdır. Bu durum, düşük değerlerin dağılımı, daha çok 

                                                           
23 Buradaki (-) işareti perde doruğunun vurgulu seslemden önceki seslemde durduğunu belirtmektedir. Bu 

tümcelerde perde doruğunun vurgulu seslemden önce gerçekleşimi, yalıyı sözcüğündeki yarı ünlü [j] 

sesine atfedebiliriz. 
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yayılmış olduğunu göstermektedir. ÖDNE tümcelerinde ortanca, yüzde 25’lik 

sınıra yaklaşmakta ve örneklerin çoğunda perde hizalama daha erken bulunma 

eğilimindedir; ancak, geniş odaklı tümcelerinkine göre daha geç 

gerçekleşmektedir.  

§ Yayılmış verileri olan dar odaklı DÖNE tümcelerinde, nesnenin vurgulu 

sesleminde perde hizalama oranı değeri, örneklerin yaklaşık %25’inde -0.19 ile 

0.13 arası; örneklerin %50’sinde 0.13 ile 0.59 arası; örneklerin %25’inde 0.59 ile 

0.82 arası olmaktadır. Bu tümcelerde de ortanca, yüzde 25’lik sınıra 

yaklaşmakta- örneklerin çoğunda perde hizalama daha erken bulunma 

eğilimindedir; 

§ Yayılmış verileri olan dar odaklı ÖNED tümcelerinde, nesnenin vurgulu 

sesleminde perde hizalama oranı değeri, örneklerin yaklaşık %25’inde -0.20 ile 

0.29 arası; örneklerin %50’sinde 0.29 ile 0.77 arası; örneklerin %25’inde 0.77 ile 

0.88 arası olmaktadır.  Bu tümcelerde de en küçük değer ile ilk dörtlük arasındaki 

çizgi, üçüncü dörtlük ile en büyük değer arasındaki çizgiden daha uzundur, yani 

düşük değerler, daha çok yayılmış olmaktadır. Bu tümcelerde ortanca, kutunun 

ortasında bulunmaktadır (verilerin dağılımı normaldir).  

§ Yukarıdaki dört tümce tipine göre daha homojen veri dağılımı olan dar odaklı 

ÖNDE tümcelerinde, nesnenin vurgulu sesleminde perde hizalama oranı değeri 

örneklerin yaklaşık %25’inde 0.46 ile 0.57 arası; örneklerin %50’sinde 0.47 ile 

0.83 arası; örneklerin %25’inde 0.83 ile 0.90 arası olmaktadır.  Bu tümcelerde 

ortanca, yüzde 75’lik sınıra yaklaşmakta, yani, perde hizalama, daha geç 

bulunma eğiliminde olmaktadır. 
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§ Aykırı en küçük değeri içeren dar odaklı DNEÖ tümcelerinde, nesnenin vurgulu 

sesleminde perde hizalama oranı değeri, örneklerin yaklaşık %25’inde 0.35 ile 

0.43 arası; örneklerin %50’sinde 0.43 ile 0.63 arası; örneklerin %25’inde 0.63 ile 

0.77 arası olmaktadır.  Bu tümcelerde ortanca, yüzde 75’lik sınıra yaklaşmakta - 

perde hizalama seslemin ortasında bulunma eğiliminde olmaktadır. 

§ Dar odaklı NEÖD tümcelerinde, nesnenin vurgulu sesleminde perde hizalama 

oranı değeri, örneklerin yaklaşık %25’inde 0.28 ile 0.34 arası; örneklerin 

%50’sinde 0.34 ile 0.69 arası; örneklerin %25’inde 0.69 ile 0.78 arası olmaktadır. 

Ortancaya bakıldığında yüzde 75’lik sınıra yaklaşmakta, yani perde hizalama 

seslemin ikinci yarısında bulunma eğilimindedir. 

§ Dar odaklı NÖDE tümcelerinde, nesnenin vurgulu sesleminde perde hizalama 

oranı değeri, örneklerin yaklaşık %25’inde 0.30 ile 0.56 arası; örneklerin 

%50’sinde 0.56 ile 0.81 arası; örneklerin %25’inde 0.81 ile 0.88 arası olmaktadır. 

Bu tümcelerde perde doruğu geç gerçekleşmektedir. Ortanca, kutunun ortasında 

bulunmaktadır (verilerin dağılımı normaldir).  

§ Dar odaklı NDEÖ tümcelerinde, nesnenin vurgulu sesleminde perde hizalama 

oranı değeri, örneklerin yaklaşık %25’inde 0.34 ile 0.43 arası; örneklerin 

%50’sinde 0.43 ile 0.67 arası; örneklerin %25’inde 0.67 ile 0.85 arası olmaktadır. 

Bu tümcelerde ortanca, yüzde 75’lik sınıra yaklaşmakta ve perde hizalama geç 

gerçekleşmektedir. 

Yukarıdaki verileri daha net görebilmek amacıyla aşağıda tüm tümce tiplerinin 

histogramları verilmiştir: 
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Grafik 3.17. Farklı sözcük dizilişleri olan dört öğeli tümcelerde nesnelerin perde hizalamalarını gösteren 

histogramlar 

 

Analizin sonraki aşamasında İlişkili örneklemler için tek yönlü varyans analizi ve 

Bonferroni testi gibi istatistiksel yöntemlerden yararlanılarak nesnelerin perde 

hizalamaları birbiriyle karşılaştırılmıştır. Bonferroni testinin sonuçlarının tamamı, EK 

4’te yer alan tabloda gösterilmiştir. Burada tüm bulguların ayrı olarak yazılması, 
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okumayı zorlaştırabileceğinden dolayı sadece farklılığı anlamlılık derecesine ulaşan 

bulgulara yer verilmiştir. 

 

§ Geniş odaklı ÖDNE ile odak olan diğer tümce tiplerindeki nesnelerin perde 

hizalama oranı değerleri arasında anlamlı fark saptanmıştır: dört öğeli geniş 

odaklı ÖDNE tümcelerinde perde doruğu, diğer tümcelerindeki nesnelere göre 

daha erken gerçekleşmiştir. Sadece ÖDNE ile DÖNE tümcelerindeki nesneler 

arasında fark, anlamlılık derecesine ulaşılmamıştır. 

§ Dar odaklı ÖDNE dizilişindeki nesnenin ile geniş odaklı ÖDNE, dar odaklı 

ÖNDE ve NÖDE tümcelerindeki nesnelerin perde hizalamaları arasında anlamlı 

fark saptanmıştır: ÖDNE tümcelerindeki nesnenin hizalaması, ÖDNE 

tümceninkinden daha geç, nesne ile eylem bitişik olmayan ÖNDE ve NÖDE 

dizilişlerindekinden çoğunlukla daha erken gerçekleştiğini göstermektedir. 

§ Dar odaklı DÖNE dizilişindeki nesnenin ile ÖNDE, DNEÖ, NEÖD,  NÖDE ve 

NDEÖ tümcelerindeki nesnelerin perde hizalamaları arasında anlamlı farka 

rastlanmıştır: DÖNE nesnesinin hizalaması, nesne ile eylem bitişik olmayan 

ÖNDE, NÖDE ve NDEÖ dizilişlerindekinden daha erken gerçekleştiğini 

göstermektedir. DÖNE nesnesinin hizalaması, belirtili sözcük dizilişi ve nesnesi 

eyleme bitişik olan DNEÖ ve NEÖD dizilişlerinin nesnelerdekinden de daha 

erken gerçekleşmektedir. 
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§ Dar odaklı ÖNED dizilişindeki nesnenin ile geniş odaklı ÖDNE ve dar odaklı 

ÖNDE tümcelerindeki nesnelerin perde hizalamaları arasında anlamlı fark 

saptanmıştır. ÖNED dizilişinde perde hizalama, nesnenin vurgulu sesleminin 

ortasında, ÖNDE dizilişinde ise çok daha geç gerçekleşmektedir. 

§ ÖNDE dizilişinin en geç gerçekleşen perde hizalaması bulunmaktadır. ÖNDE 

tümcelerindeki perde doruğu, NÖDE ve NDEÖ dizilişleri hariç tüm diğer tümce 

tiplerindeki nesnelere göre daha geç gerçekleşmektedir. 

§ DNEÖ dizilişindeki nesnenin ile geniş odaklı ÖDNE ve dar odaklı DÖNE, ve 

ÖNDE tümcelerindeki nesnelerin perde hizalamaları arasında anlamlı fark 

saptanmıştır: DNEÖ dizilişindeki nesnenin perde hizalaması, geniş odaklı ÖDNE 

ve dar odaklı DÖNE dizilişlerinin nesnelerine göre daha geç, ÖNDE 

tümcelerindekinden daha erken gerçekleşmektedir. 

§ NEÖD tümcelerinde perde hizalaması, geniş odaklı ÖDNE ve dar odaklı DÖNE 

tümcelerindekinden daha geç, ÖNDE tümcelerindekinden daha erken 

gerçekleştiği görülmüştür.  

§ NÖDE tümcelerinde perde hizalaması, geniş odaklı ÖDNE ve dar odaklı ÖDNE 

ve DÖNE tümcelerindekinden daha geç gerçekleşmektedir. 

§ NDEÖ tümcelerinde perde hizalaması, geniş odaklı ÖDNE ve dar odaklı DÖNE 

tümcelerindekinden daha geç gerçekleşmektedir. 
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Dolaylı nesnelerin odakta bulunduğu tümcelerde, perde hizalama ile ilgili 

verilerin, saplı kutu grafikleri (Grafik 3.18.) ve histogramlara (Grafik 3.19.) bakıldığında 

aşağıdaki gibi bulgular elde edilmektedir: 

 

 
 

Grafik 3.18. Farklı sözcük dizilişleri olan dört öğeli tümcelerde dolaylı nesnelerin perde hizalamalarını 

gösteren saplı kutu grafiği 

 

§ Aykırı en küçük değeri (-0.34) içeren, verileri oldukça yayılmış olan geniş 

ÖNDE tümcelerinde, nesnenin vurgulu sesleminde perde hizalama oranı değeri, 

örneklerin yaklaşık %25’inde  -0.24 ile 0.11 arası; örneklerin %50’sinde -0.11 ile 

0.37 arası; örneklerin %25’inde 0.37 ile 0.52 arası olmaktadır. Bu tümcelerde en 

küçük değer ile ilk dörtlük arasındaki çizgi, üçüncü dörtlük ile en büyük değer 

arasındaki çizgiden daha uzun olmaktadır. Bu, düşük değerlerin daha çok 

yayılmış olduğunu göstermektedir. Bu tümcelerde ortanca, kutunun ortasında 

bulunmakta ve veri dağılımı normal olduğunu göstermektedir.  
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§ Aykırı en büyük değeri (0.72) içeren dar odaklı ÖNDE tümcelerinde, nesnenin 

vurgulu sesleminde perde hizalama oranı değeri örneklerin yaklaşık %25’inde 

0.25 ile 0.30 arası; örneklerin %50’sinde 0.30 ile 0.45 arası; örneklerin %25’inde 

0.45 ile 0.55 arası olmaktadır. Bu tümcelerde ortanca, yüzde 75’lik sınıra 

yaklaşmakta- perde hizalama seslemin ortasında bulunma eğilimindedir. 

§ Yukarıdaki ÖNDE’ye benzer olarak aykırı en büyük değeri (0.72) içeren dar 

odaklı NÖDE tümcelerinde, nesnenin vurgulu sesleminde perde hizalama oranı 

değeri örneklerin yaklaşık %25’inde 0.10 ile 0.31 arası; örneklerin %50’sinde 

0.31 ile 0.39 arası; örneklerin %25’inde 0.39 ile 0.55 arası olmaktadır. Bu 

tümcelerde ortanca, yüzde 75’lik sınıra yaklaşmakta; perde hizalama seslemin 

ortasında bulunma eğilimindedir. 

§ Dar odaklı NDÖE tümcelerinde, nesnenin vurgulu sesleminde perde hizalama 

oranı değeri, örneklerin yaklaşık %25’inde 0.40 ile 0.48 arası; örneklerin 

%50’sinde 0.48 ile 0.64 arası; örneklerin %25’inde 0.64 ile 0.73 arası olmaktadır. 

Bu tümcelerde ortanca, yüzde 75’lik sınıra yaklaşmakta; perde hizalama seslem 

içinde geç bulunma eğilimindedir. 

§ Küçük (0.08) ve büyük (0.80) uç noktaları içeren NDEÖ tümcelerinde, nesnenin 

vurgulu sesleminde perde hizalama oranı değeri, örneklerin yaklaşık %25’inde 

0.34 ile 0.39 arası; örneklerin %50’sinde 0.39 ile 0.44 arası; örneklerin %25’inde 

0.44 ile 0.55 arası olmaktadır. Bu tümcelerde ortanca, yüzde 75’lik sınıra 

yaklaşmakta- perde hizalama seslemin ortasında bulunma eğilimindedir. 

§ Dar odaklı ÖDNE tümcelerinde, nesnenin vurgulu sesleminde perde hizalama 

oranı değeri, örneklerin yaklaşık %25’inde 0.37 ile 0.48 arası; örneklerin 
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%50’sinde 0.48 ile 0.69 arası; örneklerin %25’inde 0.69 ile 0.80 arası olmaktadır. 

Bu tümcelerde ortanca, yüzde 25’lik sınıra yaklaşmakta, yani perde hizalama 

seslemin ortasında bulunma eğilimindedir. 

§ Dar odaklı DÖNE tümcelerinde, nesnenin vurgulu sesleminde perde hizalama 

oranı değeri örneklerin yaklaşık %25’inde 0.37 ile 0.48 arası; örneklerin 

%50’sinde 0.48 ile 0.75 arası; örneklerin %25’inde 0.75 ile 0.89 arası olmaktadır. 

Bu tümcelerde ortanca, yüzde 75’lik sınıra yaklaşmakta; perde hizalama 

seslemde geç bulunma eğilimindedir. 

§ Dar odaklı DEÖN tümcelerinde, nesnenin vurgulu sesleminde perde hizalama 

oranı değeri, örneklerin yaklaşık %75’inde 0.42 ile 0.52 arası; örneklerin 

%25’inde 0.52 ile 0.78 arası olmaktadır. Bu tümcelerde ortanca, yüzde 25’lik 

sınıra yaklaşmakta; perde hizalama seslemin ortasında bulunma eğilimindedir. 

§ Dar odaklı DNEÖ tümcelerinde, nesnenin vurgulu sesleminde perde hizalama 

oranı değeri örneklerin yaklaşık %25’inde 0.25 ile 0.43 arası; örneklerin 

%50’sinde 0.43 ile 0.75 arası; örneklerin %25’inde 0.75 ile 0.83 arası olmaktadır. 

Bu tümcelerde ortanca, yüzde 25’lik sınıra yaklaşmakta, yani perde hizalama 

seslemin ortasında bulunma eğilimindedir. 

Aşağıdaki Grafik 3.19.’da, farklı sözcük dizilişleri olan dört öğeli tümcelerde 

nesnelerin perde hizalamalarını gösteren histogramlar bulunmaktadır. 
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Grafik 3.19. Farklı sözcük dizilişleri olan dört öğeli tümcelerde nesnelerin perde nesnelerin perde 

hizalamalarını gösteren histogramlar 

 

Analizin sonraki aşamasında İlişkili örneklemler için tek yönlü varyans analizi ve 

Bonferroni testi gibi istatistiksel yöntemlerden yararlanılarak dolaylı nesnelerin perde 

hizalamaları birbiriyle karşılaştırılmıştır. Bonferroni testinin sonuçlarının tamamı, EK 



134 

4’te yer alan tabloda gösterilmiştir. Nesneler ile ilgili bulgularda olduğu gibi, burada da 

tüm bulguların ayrı ayrı yazılması, okumayı zorlaştırabileceğinden dolayı sadece 

farklılığı anlamlılık derecesine ulaşan bulgulara yer verilmiştir: 

§ Geniş odaklı ÖNDE ile NDÖE, ÖDNE, DÖNE, DEÖN, DNEÖ tümcelerindeki 

nesnelerin perde hizalama oranı değerleri arasında anlamlı fark saptanmıştır: dört 

öğeli geniş odaklı ÖDNE tümcelerinde perde doruğu, diğer tümce tiplerine göre 

daha erken gerçekleşmiştir. 

§ Yukarıdaki geniş odaklı ÖDNE tümcelerinde olduğu gibi, dar odaklı ÖNDE 

tümcelerinde de perde hizalama, NDÖE, ÖDNE, DÖNE, DEÖN, DNEÖ 

tümcelerindekinden daha erken gerçekleşmektedir. 

§ ÖNDE ve ÖNDE tümcelerinde olduğu gibi, NÖDE tümcelerinde de perde 

hizalama, NDÖE, ÖDNE, DÖNE, DEÖN, DNEÖ tümcelerindekinden daha 

erken gerçekleşmektedir. 

§ Dar odaklı NDÖE tümcelerinde perde doruğu, ÖNDE, ÖNDE, NÖDE ve NDEÖ 

tümcelerindekinden daha geç gerçekleşmektedir.  

§ Dar odaklı NDEÖ tümcelerinde perde hizalama, NDÖE ve DÖNE 

tümcelerindekinden daha erken gerçekleşmektedir. 

§ Dar odaklı ÖDNE tümcelerinde perde hizalama, ÖNDE, ÖNDE, NÖDE 

tümcelerindekinden daha geç gerçekleşmektedir.  

§ Dar odaklı DÖNE tümcelerinde perde hizalama, ÖNDE, ÖNDE, NÖDE 

tümcelerindekinden daha geç gerçekleşmektedir.  
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§ Dar odaklı DEÖN tümcelerinde perde hizalama, ÖNDE, ÖNDE, NÖDE 

tümcelerindekinden daha geç gerçekleşmektedir.  

§ Dar odaklı DNEÖ tümcelerinde perde hizalama, ÖNDE, ÖNDE, NÖDE 

tümcelerindekinden daha geç gerçekleşmektedir.  

 

Yukarıdaki nesne ve dolaylı nesneler ile ilgili bulgulara dayanarak aşağıdaki gibi 

saptamalar yapılabilir: 

Ø Üç öğeli tümcelerde olduğu gibi, geniş odaklı dört öğeli ÖDNE ve ÖNDE 

tümcelerinde tümce vurgusu taşıyan nesne ve dolaylı nesnenin perde hizalaması, diğer 

dar odaklı tümce tiplerinin nesnelerine göre daha erken gerçekleşmektedir. Dar odaklı 

ÖDNE ve ÖNDE tümcelerinde de, “yerinde” odaklanan nesnelerin perde doruğu, erken 

gerçekleşmektedir. Erken perde hizalaması, DÖNE ve NÖDE belirtili sözcük 

dizilişlerinde üçüncü konumda odak olan tümcelerde de bulunmaktadır.  

Ø  İkinci konumda odak olan tümceler arasında değişkenlik bulunmaktadır. Eyleme 

bitişik NDEÖ tümcelerindeki dolaylı nesnenin perde hizalaması, eyleme bitişik olmayan 

ÖDNE ve NDÖE tümcelerinkine göre daha erken gerçekleşmektedir. Aynı durum 

nesnelerin odakta bulunduğu durumlarda da saptanmıştır: eyleme bitişik DNEÖ ve 

ÖNED tümcelerinde nesne üzerindeki perde doruğu, seslemin ortasında, ÖNDE 

tümceninki ise, seslemin sonunda gerçekleşmektedir.  

Ø Birinci konumda odaklanan öğelerin hepsinde perde hizalaması geç 

gerçekleşmiştir. Ancak yukarıdaki ikinci konumda odak olan tümcelerde olduğu gibi, 

eyleme bitişik odakların (DEÖN, NEÖD) perde hizalamasının, bitişik olmayan 
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öğelerinkine (DÖNE, DNEÖ; NÖDE, NDEÖ) göre daha erken gerçekleşmektedir. Bu 

sonuç, üç öğeli tümcelerde olduğu gibi aynı odak türü içinde tümce başında odaklanan 

öğenin perde doruğunun, tümce ortasında odaklanan öğeninkinden seslem içinde daha 

erken gerçekleştiğini göstermektedir. Ancak, eyleme bitişik olmayan odağın daha geç 

perde hizalaması, deneklerin bu konumdaki odağı karşıtsal olarak algılanıp okumaları ile 

ilgili olduğu varsayılmaktadır. 

 

 

3.3.1.2. Tümce Sonunda Odak: Daralma ve Sıkıştırma 

 

Ezgisel dillerde konuşucuların, öbek sonunda bulunan ötümlü seslerin üzerindeki 

perde vurgusunun sesbilgisel yapısını iki biçimde değiştirebildikleri varsayılmaktadır:  

perde yükselişi ya da düşüşü daha kısa zaman içinde tamamlamaya çalışıp perde 

örüntüsünü eksik olarak üretirler, ya da perde hareketini uzatıp tam örüntüyü üretmeye 

çalışırlar. Alanyazında bu stratejilerden birincisine sıkıştırma (compression), ikincisine 

daralma (truncation) denmektedir (Ladd 1996, Grabe ve diğ. 2000, Hanssen ve diğ. 

2007). Grabe ve diğ. (2000), perde süresindeki kısaltmanın, temel frekans azaltması 

eşliğinde gerçekleşebildiğini ve sıkıştırma ile daralmanın iki zıt kategori olmadıklarını 

göstermektedir.  Sıkıştırma ve daralma gibi sesbilgisel etkenlerin, öbeğin son 

konumundaki perde vurgunun yüzesel yapısını değiştirmelerine rağmen sesbilimsel 

karşıtlıkların dökümünü etkilememektedir (Ladd 1996).  

İngilizce ve Almancada perde vurgularını araştıran Grabe (1998), iki dilin 

kullandıkları stratejiye göre farklılık gösterdiğini belirtmektedir. Sıkıştırmanın 
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kullanıldığı İngilizcede perdenin örüntüsü, öbeklerin sonunda dik olarak düşmekte veya 

yükselmekteyken daralmanın tercih edildiği Almancada perde düşüşü dik değildir24; 

onun yerine son konumdaki vurgular daha erken ve basit biçimde gerçekleşmektedir. 

İsveççe, Danca ve İngilizce üzerine yapılan çalışmaların, bu iki değişik stratejinin 

kullanılması, sadece diller arası değil, aynı dilin değişik ağızlarına özgü olgu olabildiğini 

göstermektedir (Grabe ve diğ. 2000). Ohl ve Pfitzinger (2009), Grabe (1998)’den farklı 

olarak Almancada tek tip stratejinin bulunmadığını, onun yerine değişik sözcük 

gruplarında farklı stratejilerinin kullanıldığını iddia etmektedir. 

Bu çalışmada sıkıştırma ve daralma olguları, üç öğeli ÖNE ve NÖE ve dört öğeli 

ÖDNE, ÖNDE ve NDÖE tümcelerinin son konumunda odaklanan eylemlerde 

saptanmıştır. Üç öğeli tümcelerde incelenen eylemler, iki seslemden (aldı, gördü, verdi, 

kırdı, yedi); dört öğeli tümcelerde iki ve üç seslemden (verdi, gösterdi, getirdi) 

oluşmaktadır. Sıkıştırma ve daralma olgularının akustik belirlenmesi, F0 değişme oranı 

aracılığıyla yapılmıştır (Grabe 1998, Hanssen ve diğ. 2007). F0 değişme oranı, tümce 

içindeki son sözcüğün F0 eriminin (F0max-F0min), perde örüntüsünün süresine bölünmesi 

sonucunda ulaşılan değerdir: 

                                          Sözcüğün F0 erimi 

F0 değişme oranı            

                                            Sözcüğün F0 süresi 

 

Sıkıştırma ve daralma, aşağıdaki Figür 3.27. ve 3.28’de gösterilmiştir: 

                                                           
24 Grabe (1998)’e göre Almancada yükselen  tonu olan öbeklerin perde vurgusunda, İngilizcede olduğu 

gibi sıkıştırma meydana gelmektedir. 
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Figür 3.27. Sıkıştırma                                                       Figür 3.28. Daralma 

 

Elde edilen verilere bakıldığında (Tablo 3.50. ve 3.51.) deneklerin altısında 

tutarlı olarak tek stratejiyi kullandığı; üçünde daralma, üçünde sıkıştırma baskın olduğu 

görülmektedir25. Daralmayı kullanan deneklerden ikisi İstanbul’dan, biri Ankara’dan; 

sıkıştırmayı tercih eden deneklerden biri İstanbul’dan diğerleri Denizli ve Konya’dan 

gelmektedir. Malatyalı denek, çoğunlukla daralmayı kullanılmış, ancak F0 örüntüsü 

oldukça düz olduğu için kimi durumlarda stratejinin belirlenmesinde güçlük yaşanmıştır. 

 
  Denek Yer F0 erimi Süre (ms Oran S/D 
ÖNE ve 
NOE 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 

Konya 
Ankara 
Denizli 
Malatya 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 

105 
68 
100 
74 
65 
61 
102 

359 
396 
367 
374 
441 
447 
387 

,296 
,175 
,251 
,196 
,142 
,232 
,106 

S 
D 
S 
D 
D 
S 
D 

 

Tablo 3.50. Üç öğeli tümcelerde denekler arası genel F0 erimi, süre ve değişim oranının ortalama değerleri 

                                                           
25 Türkçe genelinde hangi strateji daha çok kullanılmakta, tercih edilen stratejinin ağza özgü mü 

ya da bireysel özelliği midir, seslem sayısı stratejiyi etkilemekte midir gibi soruları araştıracak ve daha çok 

denek dahil edecek çalışmaya gereksinim duyulmaktadır. 
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 Denek Yer F0 erimi Süre (ms Oran26 S/D 
ÖDNE 
ÖNDE 
NDOE                                                                                      

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 

Konya 
Ankara 
Denizli 
Malatya 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 

92 
71 
115 
72 
78 
104 
51 

515 
550 
411 
446 
546 
611 
557 

,185 
,134 
,281 
,163 
,155 
,196 
,093 

S 
D 
S 
S/D 
D 
D 
D 

  

Tablo 3.51. Denekler arası dört öğeli tümcelerde F0 değişim oranının genel dağılımı 

 

Aşağıdaki Grafik 3.20. ve 3.21., incelenen tümcelerde denekler arası tercih edilen 

stratejileri göstermektedir: F0 değişim oranı değerleri 0.200 ile 0.400 arası olan birinci, 

üçüncü ve altıncı denek, sıkıştırmayı kullanmış; F0 değişim oranı değerleri 0.200’den az 

olan ikinci, dördüncü, beşinci ve yedinci denek, daralmayı tercih etmiştir. Değerlerin 

genel dağılımına bakıldığında (Grafik 3.21.), denekler arasında en çok tercih edilen F0 

değişim oranı değerleri 0.118 ile 0.232 arasında olmaktadır. Ortanca (=0.178), kutunun 

yaklaşık ortasında bulunmakta ve değerlerin dağılımı normal olduğunu göstermektedir. 

Bu tümcelerde üçüncü dörtlük ile en büyük değer arasındaki kuyruk, en küçük değer ile 

ilk dörtlük arasındaki kuyruktan daha uzun olmaktadır. Bu sonuç, yüksek değerlerin 

daha çok yayılmış olduğunu göstermektedir.  

                                                           
26 Dört öğeli tümcelerde incelenen eylemlerden ikisi, üç seslemli olduğu için bu tümcelerde F0 

değişim oranı değerleri, üç öğeli tümcelerdekine göre genellikle daha düşük olmaktadır. 
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Grafik 3.20. Üç ve dört öğeli tümceleri için denekler arası F0 değişim oranı dağılımını gösteren histogram 

 

 

 
 

Grafik 3.21. Üç ve dört öğeli tümceleri için denekler arası F0 değişim oranı dağılımını gösteren saplı kutu 

grafiği 

 

Yukarıda bahsedilen başka diller üzerinde yapılan çalışmaların bulgularından 

farklı olarak bu çalışmadaki verilere göre daralmayı tercih eden deneklerde de yükselen 

F0 değişiminin yanında çoğunlukla perdenin süresi kısalmamaktadır. Yani, buradaki 
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bulgular, temel frekansın değişimindeki yükselişin ya da sıkıştırmanın, perdenin süresi 

kısalmadan gerçekleştiğini göstermektedir (tümce sonundaki süre değerleri için bkz. 

3.2.1.5., 3.2.1.6., 3.2.2.5.)27.  

Levi (2005)’e göre Türkçede ton taşıyıcı birim üzerinde tonların yığılması yasak 

olduğu için tümcenin son konumunda bulunan sözcüğün son seslemi üzerindeki 

sözcüksel ton, tümce sonunu belirten düşük sınırsal tonun etkisinden dolayı 

gerçekleşmeyecektir. Ancak, bu çalışmadaki bulgulara göre, Tükçede bu durum her 

zaman geçerli olmayacağını göstermektedir.  Çalışmadaki bulgular, tümcelerin son 

konumunda odaklanan öğenin süresi, diğer konumda bulunan öğelerin süresinden daha 

çok uzatılmaktadır. Tümcenin son konumundaki süre uzatılması, karmaşık tonsal yapı 

tarafından tetiklendiği varsayılmaktadır (Ortega-Llebaria ve Prieto 2007).  

  
Figür 3.29. Geniş odaklı ÖNE tümcesinde perde örüntüsü 

                                                           
27 Bu durum, çalışmada kullanılan veri toplama yönteminden kaynaklanabilir: denekler, tümceleri 

dikkatlice okudukları için perde tümce sonuna kadar gerçekleşmiştir. Doğal veya yarı doğal konuşma 

ortamında toplanan verilerde, hem sıkıştırma hem de daralma durumunda perdenin daha kısa olabileceği 

varsayılmaktadır. 
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Figür 3.30. Son konumda odak olan tümcede                 Figür 3.31. Son konumda odak olan tümcede                                  

               eylem üzerinde sıkıştırılmış perde                                     eylem üzerinde daralmış perde 

   

 

3.3.2. Odak Öncesi Verilmiş Bilgi 

 

Daha önceki bulgulara dayanarak bu altbölümde, odak öncesi verilmiş bilgi 

taşıyan öğelerin tonsal özellikleri üzerinde durulmaktadır. Aşağıdaki Tablo 3.52.’de, üç 

öğeli tümcelerde odağın konumuna göre odak öncesi konumundaki öğelerin F0max 

dağılımı gösterilmiştir. 

 

F0MAX 1.ÖĞE 2.ÖĞE 3.ÖĞE 
ÖNE 293 260 200 
ÖNE 319 256 196 
ÖNE 277 282 218 

 

Tablo 3.52. Üç öğeli ÖNE tümcelerinde odak öncesi konumundaki öğelerin F0max değerleri (eğik yazı ile 

belirtilmiştir) 

 

Tablo 3.52.’de görüldüğü gibi, ikinci konumda odak olan ÖNE tümcelerinde 

odak-önü konumundaki öğenin (özne) F0max değerlerinde, geniş odak tümceninkine göre 
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artış gözükmektedir. Daha önce saptandığı gibi, aralarında anlamlı istatistiksel fark 

bulunmaktadır (df=30, t=3.398, p=.002). Üçüncü konumda odak olan ÖNE 

tümcelerinde, odak-önü konumundaki öğe (nesne) üzerinde F0max değerleri, geniş odaklı 

tümcenin nesnesininkinden daha yüksek olmaktadır (df=31, t=4.484, p=.000). Odağa 

bitişik olmayan birinci konumdaki verilmiş bilgi taşıyan öznenin F0max değerleri ise, 

geniş odaklı tümcenin öznesininkinden daha düşük olmaktadır (df=31, t=-3.053, 

p=.005). Aşağıdaki Tablo 3.53. ve 3.54.’te görüldüğü gibi dört öğeli tümceler ile ilgili 

bulgular, aynı eğilimi göstermektedir: odak-önü konumundaki öğenin F0max değerleri, 

geniş odaklı tümcede aynı konumdaki öğeye göre anlamlı ölçüde yükselirken, odağa 

bitişik olmayan öğelerde F0max değerleri düşmektedir. Dördüncü konumda odak olan 

ÖDNE ve ÖNDE tümcelerinde odağa bitişik olmayan ilk iki öğede F0max değerlerinde 

kademeli düşüş görülmektedir.  

 
F0MAX 1.ÖĞE 2.ÖĞE 3.ÖĞE 4.ÖĞE 

ÖDNE 298 284 253 197 
ÖDNE 313 264 204 212 
ÖDNE 286 306 249 193 
ÖDNE 278 267 278 212 

 

Tablo 3.53. Dört öğeli ÖDNE tümcelerinde odak öncesi konumundaki öğelerin F0max değerleri (eğik) 

 
F0MAX 1.ÖĞE 2.ÖĞE 3.ÖĞE 4.ÖĞE 

ÖNDE 295 277 252 196 
ÖNDE 314 261 200 213 
ÖNDE 278 296 258 200 
ÖNDE 274 267 280 213 

 

Tablo 3.54. Dört öğeli ÖNDE tümcelerinde odak öncesi konumundaki öğelerin F0max değerleri (eğik 

yazılmış) 



144 

Daha önce belirtildiği gibi, tümce ortasında ve sonunda odak olan tümcelerde, 

odak-önü konumundaki öğede perde yükselmekte ve bürünsel sınır oluşmaktadır. 

Alanyazında Türkçede genellikle konu ile ilişkilendirilen tümce başındaki verilmiş 

bilgiyi taşıyan öğe veya öbeğin, tümce devamından ayrı bir ara öbek oluşturduğu ve 

L*H- vurgusu taşıdığı belirtilmiştir (Özge 2003, Özge ve Bozşahin 2010).28 Ancak, 

yukarıdaki bulgular, odak öncesi verilmiş bilginin perde vurgusu, iki biçimde 

gerçekleştiğini göstermektedir: L*+H olarak ve yukarıda bahsedilen, odak-önü 

konumundaki öğede ara öbeği belirten L*H- olarak29.  

Aşağıda, tümce ortasında ve sonunda odak olan tümcelerde perde örüntüsü ve 

bürünsel öbekleşme gösterilmiştir: 

                                                           
28 Bu çalışmada tüm örneklerde ortaya çıkan verilmiş bilgi ile odak arasındaki öbeksel H- tonunun 

Türkçede ne ölçüde seçimli olduğu konusu, doğal ya da yarı doğal veriler temelinde yapılacak ileri 

çalışmalar için bırakılmıştır.  

29 Baltazani ve Yun (1999), Yunanca’daki konu vurguları için benzer bir çözümleme 

vermektedirler. Ancak, çalışmalarında bürünsel sınır, L*H- olarak değil L*H% olarak belirtilmiştir. 

Bunun yanında Levi (2002), Türkçede her bürünsel sözcüğün birer vurgusal öbeği oluşturduğunu 

savunmaktadır. Dolayısıyla buradaki L*+H tonu, vurgusal öbeği oluşturan L*H- olarak, L*H- tonu ise, 

ezgisel öbeği oluşturan L*H% olarak incelenebilir. Ancak, bu çalışmada elde edilen sonuçlarda odak 

öncesi konumdaki öğenin süresi ayrıca uzamadığı için bu öğenin ezgisel sınırı değil, ara öbeğin sınırını 

belirttiği varsayılmaktadır. Ivošević (2008)’de sınırsal H% tonu bulunduran öğenin süre uzamasının ve 

ardından gelen durağın, Türkçede iç tümceler gibi daha büyük öbeklerin belirlenmesinde kullanıldığı 

saptanmıştır. 
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§ Üç öğeli ikinci konumda odak olan tümcelerde denekler çoğunlukla ÖNE 

tümcelerindeki özne üzerinde L*+H tonu, ÖNE tümcelerindeki özne üzerinde 

L*H- tonun tercih etmektedir30. Örneğin, 

 

a. Geniş odak:  -  [Aylin gözlüğü verdi.]EzgÖ   

                         L*+H          H*   L-%        

             

-   [[Aylin]AraÖ [gözlüğü verdi] AraÖ]EzgÖ                         

        L* H-              H*   L-% 

 

b. Dar odak:    -  [[Aylin]AraÖ [GÖZLÜĞÜ verdi]AraÖ]EzgÖ          

                            L*H-                    H*   L-% 

 
 

Figür 3.32.  Geniş odaklı Aylin gözlüğü verdi                 Figür 3.33. İkinci konumda odak olan Aylin 

                    tümcesinde perde örüntüsü                                   GÖZLÜĞÜ verdi tümcesinde perde örüntüsü 

                                                           
30 Burada konuşma hızı, bürünsel öbekleşmeyi en çok etkileyen olgulardandır. Dolayısıyla, bürünsel 

öbekleşme katı bir biçimde gerçekleşmemektedir; kimi durumda bürünsel öbekleşmeye geniş odaklı ÖNE 

tümcelerinde rastlanırken, dar odaklı ÖNE tümcelerinde rastlanmayabilir. 
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§ Üç öğeli üçüncü konumda odak olan tümcelerde F0max doruğu genellikle ikinci 

öğe üzerindedir (Figür 3.34.). Bu tümcelerde verilmiş bilgi üzerindeki tonlar ve 

bürünsel öbekleşme aşağıdaki gibidir: 

 

a. [[Aylin gözlüğü]AraÖ    [VERDİ]AraÖ]EzgÖ    

        L*+H        L*H-            H*L-%      

            

b. [Aylin gözlüğü VERDİ]EzgÖ 

       L*+H      L*+H   H+L*L-%                         

Figür 3.34. Üçüncü konumda odak olan                          Figür 3.35. Üçüncü konumda odak olan 

Aylin gözlüğü VERDİ tümcesindeki eylem                      Aylin gözlüğü VERDİ tümcesindeki eylem 

üzerinde daralma                                                              üzerinde sıkıştırma 

 

§ Dört öğeli ikinci konumda odak olan tümcelerde F0max doruğu, birinci öğe 

üzerinde ve bu öğe kendi başına ara öbek oluşturmaktadır (Figür 3.36.). 

       

[[Aylin]AraÖ KIZINA gözlüğü verdi]EzgÖ         
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Figür 3.36. İkinci konumda oda olan dört öğeli tümcelerde perde örüntüsü 

 

§ Dört öğeli üçüncü konumda odak olan tümcelerde F0max doruğu, genellikle odak 

öncesi konumdaki öğe üzerindedir (Figür 3.37.)31; kimi zaman ise tümce 

boyunca perde düşüşü saptanmıştır (Figür 3.38.’de olduğu gibi). 

 

a. [[Aylin kızına]AraÖ [GÖZLÜĞÜ verdi]AraÖ]EzgÖ         

       L*+H     L*H-                   H*   L-%  

b. [Aylin kızına GÖZLÜĞÜ verdi]EzgÖ         

      L*+H   L*+H            H*   L-%  

  

                                                           
31 Özge (2003), ikinci öğe üzerinde perde doruğu karşıtsal konuların tonu olduğunu 

söylemektedir. Ancak, bu çalışmada karşıtsal konuyu içeren bağlam oluşturulmamıştır (Aylin oğluna neyi 

verdiğini biliyorum. Ama kızına neyi verdi? Aylin kızına GÖZLÜĞÜ verdi.) Bu durumdaki öğenin, 

karşıtsal yorumlanmayı kazanabilmesi için perdenin yanında süre gibi başka bürünsel araçların daha 

belirgin rolü oynaması gerektiği varsayılmaktadır. 
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§ Geniş odaklı tümcelerde genellikle tümce boyunca kademeli perde düşüşü 

saptanmıştır (Figür 3.38.). Kimi durumlarda perde doruğu ikinci öğe üzerinde 

bulunmaktadır (Figür 3.37.’de olduğu gibi). 

 

a. [Aylin kızına gözlüğü verdi]EzgÖ         

      L*+H   L*+H         H*   L-%  

b. [[Aylin kızına]AraÖ [gözlüğü verdi]AraÖ]EzgÖ         

       L*+H     L*H-                H*   L-%  

 
Figür 3.37. Üçüncü konumda odak olan dört öğeli tümcelerde perde örüntüsü 

 

 
 

Figür 3.38. Geniş odaklı dört öğeli tümcelerde perde örüntüsü 
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§ Dördüncü konumda odak olan dört öğeli tümcelerde F0max doruğu, genellikle 

üçüncü öğe üzerinde bulunmaktadır (Figür 3.39.). Kimi durumlarda perde 

doruğu ikinci öğe üzerindedir (Figür 3.40.); kimi durumlarda kademeli perde 

düşüşü saptanmıştır.  

 

a. [[Gözlüğü kızına Aylin]AraÖ [VERDI]AraÖ]EzgÖ         

       L*+H    L*+H      L*H-             H*L-%  

 
 Figür 3.39. Dördüncü konumda odak olan tümcelerde F0 örüntüsü 

 

b. [[Aylin gözlüğü]AraÖ [kızına VERDI]AraÖ]EzgÖ         

       L*+H     L*H-           L*+H     H*L-%  

 
 

Figür. 3.40. Dördüncü konumda odak olan tümcelerde F0 örüntüsü 
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c. [Aylin kızına  gözlüğü VERDI]EzgÖ         

      L*+H   L*+H      L*+H      H*L-%  

 

 

3.3.3. Odak Sonrası Verilmiş Bilgi 

 

Özge ve Bozşahin (2010)’da, Türkçede odak sonrası alanda düz perde örüntüsü 

bulunduğu ve bu konumdaki öğelerin vurgusuzlaştığı belirtilmiştir. Bu çalışmada da, 

odak sonrası alanda perde erimi daralması meydana geldiği saptanmıştır. Odak sonrası 

alanda perde erimi daralması, genellikle vurgusuzlaşma ve öbeksizleşmenin belirtisi 

olmakta ve odağın belirginliğini pekiştirmek üzere kullanılmaktadır. Odak sonrası perde 

erimi daralması, Türkçede olduğu gibi Hintçe (Patil ve diğ. 2008), Palermo İtalyancası 

(Grice 1995), Avrupa Portekizce (Frota 2000) gibi birçok dilde odak ezgisinin parçası 

olarak karşımıza çıkmaktadır. Yine de, Grice (1995)’e göre, Palermo İtalyancasında 

odak sonrası öğelerinde perde eriminin daralmasına rağmen en küçük F0 yükselişi bile 

algısal olarak sözcüksel vurgunun gerçekleştiğini göstermektedir. Türkçede de aynı 

durum söz konusu olabildiği, yani perde erimindeki daralmaya rağmen odak sonrası 

alanındaki öğelerde vurgusuzlaşma tam olarak gerçekleşmediği varsayılmaktadır.  
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Figür 3.41. Birinci konumda odak olan dört öğeli tümcede perde örüntüsü 

 

 

3.3.4. Bulgular II ve Değerlendirme 

 

Yukarıdaki Tümce başında ve ortasında odak adlı altbölümdeki bulgular, geniş 

odaklı ve nesnesi odakta olan üç öğeli ÖNE tümcelerinde, nesnelerin vurgulu 

sesleminde perde hizalamanın genellikle erken gerçekleştiğini göstermektedir. Dar 

odaklı NEÖ ile NÖE tümcelerinde ise, perde hizalama çoğunlukla geç 

gerçekleşmektedir. NEÖ tümcelerinden farklı olarak NÖE tümcelerinde erken perde 

hizalama, denekler arasında hiç tercih edilmemiştir.  

Dört öğeli tümcelerde ise, üç odaklı tümcelerde olduğu gibi, geniş odaklı dört 

öğeli ÖDNE ve ÖNDE tümcelerinde tümce vurgusu taşıyan nesne ve dolaylı nesnenin 

perde hizalaması, diğer dar odaklı tümce tiplerinin nesnelerinkine göre daha erken 

gerçekleşmektedir. Dar odaklı ÖDNE ve ÖNDE tümcelerinde “yerinde” odaklanan 

nesnelerin perde doruğu erken gerçekleşmektedir. Erken perde hizalama, DÖNE ve 
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NÖDE belirtili sözcük dizilişlerinde üçüncü konumda odak olan tümcelerde de 

bulunmaktadır.  

İkinci konumda odak olan dört öğeli tümceler arasında değişkenlik 

bulunmaktadır. Eyleme bitişik NDEÖ tümcelerindeki dolaylı nesnenin perde hizalaması, 

eyleme bitişik olmayan ÖDNE ve NDÖE tümcelerinkine göre daha erken 

gerçekleşmektedir. Aynı durum, nesnelerin odakta bulunduğu durumlarda da 

saptanmıştır: eyleme bitişik DNEÖ ve ÖNED tümcelerinde, nesne üzerindeki perde 

doruğu, seslemin ortasında, ÖNDE tümceninki ise, seslemin sonunda gerçekleşmektedir.  

Birinci konumda odaklanan öğelerin hepsinde perde hizalaması geç 

gerçekleşmiştir. Ancak yukarıdaki ikinci konumda odak olan tümcelerde olduğu gibi, 

eyleme bitişik odakların (DEÖN, NEÖD) perde hizalaması, bitişik olmayan öğelerinkine 

(DÖNE, DNEÖ; NÖDE, NDEÖ) göre daha erken gerçekleşmektedir. 

Yukarıda özetlenen bulgulardan kimilerinde perde hizalamanın geç 

gerçekleşmesi, iki farklı nedenden kaynaklanabildiği varsayılmıştır: 

NÖE, ÖDNE, NDÖE, ÖNDE, DÖNE, DÖNE, DNEÖ; NÖDE, NDEÖ 

dizilişlerinde eyleme bitişik olmayan odaklanan öğelerin perde hizalamasının  

çoğunlukla geç gerçekleşimi, deneklerin bu dizilişlerde odaklanan nesne veya dolaylı 

nesneyi karşıtsal odak olarak algılayıp okumaları ile ilgili olabileceği varsayılmıştır. Bu 

varsayımın temelinde iki neden bulunmaktadır. İlk olarak, perde hizalama, dillerde 

odağın belirlenmesinde sıkça kullanılan akustik araçtır ve ezgisel dillerde perde 

hizalamanın erken ya da geç gerçekleşimi, değişik odak türlerinin ayrıştırılmasında 

yardımcı olabilmektedir. Odak üzerindeki geç perde hizalama, kimi dillerde karşıtsal 

odağın göstergesi olmaktadır. Örneğin, İngilizce, Bulgarca ve Lehçede dar-yeni odak, 
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seslemin ortasında perde doruğu olan H* perde vurgusu ile; karşıtsal odak, seslem 

sonunda perde doruğu olan L+H* perde vurgusu ile belirlenmektedir (bkz. 2.2.1.). İkinci 

olarak, yukarıdaki bulgular, İşsever (2000)’in ortaya koyduğu Türkçede karşıtsal odağın 

eylemden önce bulunan bütün öğelerde gerçekleşebildiği, ancak sunumsal (dar-yeni) 

odağın, eylem önü konumu ile sınırlı olduğu görüşüyle örtüşmektedir.  

Eyleme bitişik olmayan dizilişlerdeki odaklarda olduğu gibi, tümce başında 

odaklanan eyleme bitişik olan öğelerde de kimi durumlarda geç perde hizalama 

kullanılmıştır (NEÖ, NEÖD, DEÖN). Yine de bu öğelerde geç hizalama, eyleme bitişik 

olmayan dizilişlerdeki odaklarda olduğu kadar geç gerçekleşmemekte ve denekler arası 

verilerin dağılımı daha heterojen olmaktadır. Bu öğelerdeki geç perde hizalama, 

Silverman ve Pierrehumbert (1990)’un önerdiği  “tonsal itme” olgusu ile açıklanabilir: 

ezgisel öbeği belirten sınırsal tonun yakınlığı, perde hizalamanın zamansal 

reorganizasyonuna yol açmaktadır: sınırsal tonuna yakın öğelerde perde hizalama daha 

erken, tümce başına doğru giderken perde hizalama daha geç gerçekleşmektedir. 

Bulgarca ve Lehçede olduğu gibi, bu çalışmadaki Türkçe bulguları, aynı odak türü 

içinde (dar-yeni odak) tümce başında odaklanan öğenin perde doruğunun, tümce 

ortasında veya sonunda odaklanan öğeninkine göre seslem içinde daha erken 

gerçekleştiğini göstermektedir. Yani, burada tümce başındaki geç perde hizalama tonsal 

bir olgu olduğu düşünülmektedir. 

Tümce sonunda odak: Daralma ve sıkıştırma adlı altbölümdeki bulgularda, elde 

edilen Türkçe verilerde, tümce sonu konumundaki odağın (eylemin) perde vurgusunun 

iki biçimde gerçekleşebildiği saptanmıştır. İlkinde, perde örüntüsü odaklanan eylemde 

dik olarak düşmekte (sıkıştırma), ikincisinde ise, vurgulu seslemde perde erimi daralmış 
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tam perde örüntüsü üretilmektedir (daralma). Bu çalışmada elde edilen bulgulara göre 

denekler tutarlı olarak aynı stratejiyi kullanmaktadır: deneklerin yarısı sıkıştırmayı yarısı 

daralmayı kullanmıştır.  Dar kapsamlı örneklem çerçevesinde yapılan bu çalışmada 

Türkçede hangi stratejinin daha çok tercih edildiği konusunda herhangi bir iddiada 

bulunmamaktadır. Ancak, başka diller üzerinde yapılan çalışmaların bulgularından farklı 

olarak bu çalışmada sıkıştırmayı tercih eden deneklerde de yükselen F0 değişiminin 

yanında çoğunlukla perde süresinin kısalmadığı saptanmıştır. Yani, buradaki bulgular, 

temel frekansın değişimindeki yükselişin ya da sıkıştırmanın, perdenin süresi 

kısalmadan gerçekleştiğini göstermektedir. Levi (2005)’e göre, Türkçede ton taşıyıcı 

birim üzerinde tonların yığılması olmadığı için tümcenin son konumunda bulunan 

sözcüğün son seslemi üzerindeki sözcüksel ton, tümce sonunu belirten düşük sınırsal 

tonun etkisinden dolayı gerçekleşmeyecektir. Ancak, bu çalışmadaki bulgular, Tükçede 

bu durumun her zaman geçerli olmadığını göstermektedir.  Çalışmadaki bulgular, 

tümcelerin son konumunda odaklanan öğenin süresinin, diğer konumda bulunan öğelerin 

süresinden daha çok uzatıldığını göstermektedir. Tümcenin son konumundaki süre 

uzamının, karmaşık tonsal yapı tarafından tetiklendiği varsayılmaktadır (Ortega-Llebaria 

ve Prieto 2007). Daralma durumlarında denekler, tam perde örüntüsü üretmeye 

çalışmakta ve bunun için daralmış perde erimi olan H* L-% tonunu kullanmakta; 

sıkıştırma durumlarında ise, perde düşüşü, vurgulu seslemden önce başlayıp vurgulu 

seslemde perde eriminin en düşük noktasına ulaşmaktadır. 

Tümce içinde değişik konumlarda bulunan odakların bürünsel özellikleri ile ilgili 

bulgulara bakıldığında odağın farklı konumlarda farklı özelliklerini taşıdığı görülmüştür. 
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Bu farklılıklardan kimilerin tonsal karakteri olduğu saptanmış, kimilerin bilgi yapısı 

durumundan kaynaklandığı varsayılmıştır:  

Geniş odaklı ve dar odaklı belirtisiz sözcük dizilişlerinde (ÖNE, ÖDNE, ÖNDE, 

ÖNE, ÖDNE, ÖNDE) eylem-önü konumunda bulunan tümce vurgusu veya odağı 

taşıyan vurgulu seslemde, perde hizalama erken gerçekleşmektedir. Bu durumlarda Özge 

(2003)’te belirtildiği gibi, vurgulu seslem üzerinde üzerinde H* tonu ve arkasından 

gelen düşük öbeksel L- tonu gerçekleşmektedir.  

Tümce başında odaklanan öğelerde perde hizalama vurgulu seslem içinde geç 

gerçekleşmektedir (NEÖ, NÖE, NEÖD, DEÖN DÖNE, DÖNE, DNEÖ, NÖDE, 

NDEÖ).  Ancak, eyleme bitişik olmayan odaklarda perde hizalama daha da geç 

bulunmaktadır. Tümcenin ikinci konumunda da, eyleme bitişik NDEÖ tümcelerindeki 

odağın (dolaylı nesnenin) perde hizalaması, eyleme bitişik olmayan ÖDNE ve NDÖE 

tümcelerinkine göre daha erken gerçekleşmektedir. Aynı durum, nesnelerin odakta 

bulunduğu durumlarda da saptanmıştır: eyleme bitişik DNEÖ ve ÖNED tümcelerinde 

nesne üzerindeki perde doruğu, seslemin ortasında, ÖNDE tümceninki ise, seslemin 

sonunda gerçekleşmektedir. Dolayısıyla, deneklerin çoğunun, eyleme bitişik olmayan 

odaklanan öğelerde geç perde hizalamayı yerleştirmeleri, bu konumdaki odağı karşıtsal 

olarak algılanıp okumaları ile ilgili olduğu varsayılmıştır. Dolayısıyla, geç perde 

hizalaması olan odaklanan öğelerde, sözcüksel L+H* ve onu izleyen öbeksel L- 

tonlarının bulunduğu düşünülmektedir.  

Son konumda odaklanan öğelerde sıkıştırma ve daralma gibi iki tonsal tonsal 

olgunun saptanmasına rağmen bu öğelerde süre değerlerinin yükseldiği için ton 

yığılmasına izin verildiği varsayılmıştır.  
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Odak öncesi verilmiş bilgi adlı altbölümdeki bulgulara göre, tümce ortasında ve 

sonunda odak olan tümcelerde odak-önü konumundaki verilmiş bilgi taşıyan öğede 

perde yükselmektedir. Odağa bitişik olmayan verilmiş bilgi taşıyan öğe/ler varsa, 

üzerlerindeki F0 değerleri düşmektedir. Bu sonuç, odak-önü konumundaki öğe üzerinde 

bürünsel sınırın gerçekleştiğini göstermektedir. Dolayısıyla, odak-önü konumundaki öğe 

üzerinde L* perde vurgusu ve yüksek öbeksel H- tonunun, odak öncesi konumundaki 

odağa bitişik olmayan verilmiş bilgi öğelerde ise, L*+H tonların kombinasyonundan 

oluşan perde vurgusunun bulunduğu düşünülmektedir.   

Özge (2003) ve Özge ve Bozşahin (2010)’a benzer olarak bu çalışmadaki Odak 

sonrası verilmiş bilgi adlı altbölümde, odak sonrası alanda perde erimi daralması 

meydana geldiği saptanmıştır. Odak sonrası alanda perde erimi daralması, genellikle 

vurgusuzlaşma ve öbeksizleşmenin belirtisi olmakta ve odağın belirginliğini pekiştirmek 

üzere kullanılmaktadır. Başka değişle, odak sonrası perde erimindeki daralma, odak 

ezgisinin parçası olmaktadır. Ancak, kimi dillerde odak sonrası öğelerinde perde 

eriminin daralmasına rağmen en küçük F0 yükselişi bile algısal olarak sözcüksel 

vurgunun gerçekleştiği göstermektedir. Bu durum, Türkçe için de geçerli olabileceği 

varsayılmıştır. 
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4. UYGULAMA II: SIRPÇA 

 

 

Çalışmanın bu bölümünde bilgi yapısı ve sözcük dizilişinin, Sırpçadaki üç ve 

dört öğeli tümcelerin bürününü nasıl etkilediği araştırılmıştır.  Bu bölümde, Sırpçada 

odak yerinin ve değişik sözcük dizilişlerinin, perde, yoğunluk ve süre gibi bürünsel 

olgulara etkisinin yanı sıra bilgi yapısı birimlerinin tonsal özellikleri de incelenmektedır. 

 

 

4.1. Yöntem 

 

4.1.1. Veri Tabanı 

 

Çalışmada incelenen Sırpça tümceler, tek ezgisel öbekten oluşan, basit 

sözdizimsel yapısı olan tümcelerdir. Geçmiş zaman gösteren üç öğeli tümceler, özne, 

kaynaşık (yardımcı eylem), eylem ve nesneden, dört öğeli tümceler ise, özne, kaynaşık, 

eylem, dolaylı nesne ve nesneden oluşan tümcelerdir. İki ve üç seslemden oluşan tümce 

içindeki sözcüklerde tek bir ünlüyü içeren seslem (Ü) ve ZÜ, ZÜZ, ZZÜ, ÜZ ve ZZZÜ 

gibi ünlü-ünsüzlerin kombinasyonları bulunmaktadır. F0 örüntüsünün sürekliğini 

sağlamak için oluşturulan tümcelerde olabildiğince ötümlü seslere yer verilmiştir.  

Türkçeden farklı olarak Sırpçadaki geçmiş zaman tümcelerin ikinci konumunda 

(birinci bürünsel sözcükten sonra) olmak yardımcı eyleminin üçüncü tekil kişi olan (3tk) 
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je kaynaşığı bulunmaktadır. Daha önce belirtildiği gibi Sırpçadaki kaynaşıklar, üzerine 

vurgu almazlar ve bu nedenle çalışmada incelemeye dahil edilmemiştir.32 Türkçede 

olduğu gibi deneysel çalışmada üç parametre sistematik olarak değiştirilerek örnek 

tümceler oluşturulmuştur: 

 

I. Tümce öğelerinin sayısı: 

b. Üç öğeli tümceler için beş örnek tümce oluşturulmuştur: 

 

1.  Vlada                  je      doneo                             ribu.  
Vlada-dişi33,YAL    kay      getirmek-3tk,er,GEÇ          balık-dişi,BEL   

[ɲlǎwda je dône·o rîbu]   

Vlada balık getirdi. 

 
2.  Ždrebe              je      sanjalo                             livadu. 

tay-ynsz,YAL        kay    hayal etmek-ynsz,3tk,GEÇ     çayır-dişi, BEL 

[ɲdrêwbe je sǎwɲalo lǐɲadu]   

Tay çayırı hayal ediyordu. 

 
3.  Jelen              je      izgubio                         rogove. 

geyik-er,YAL  kay     kaybetmek-3tk,er,GEÇ      boynuz-er,ç,BEL 

[jělen je izgǔbi·o rǒgoɲe]   

Geyik boynuzlarını kaybetti. 

 

 

4.  Mama              je     delila                         sladoled. 

                                                           
32

 Kaynaşıkların bürünsel özellikleri Yu (2008)’de incelenmiştir. 

33 Vlada ve Nemanja, dişil biçimleri olan erkek isimleridir ve dolayısıyla birlikte kullanıldıkları eylemin 

eril çekimi olmaktadır. 
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        anne-dişi,YAL    kay    dağıtmak-3tk,dişi,GEÇ    dondurma-er,BEL 

[mâma je děwlila slâdoled]  

 Anne dondurma dağıttı. 

 
5.  Zmija            je    videla                       žabu. 

yılan-dişi,YAL kay   görmek-3tk,dişi,GEÇ     kurbağa-dişi,BEL 

[zmǐja je ɲîdela ɲâbu]  

Yılan kurbağa gördü. 

 

c. Dört öğeli tümceler için üç örnek tümce oluşturulmuştur: 

 

1.   Marija                  je     dala                         Jeleni                maramu. 
            Marija-dişi,YAL       kay    vermek-3tk,dişi,GEÇ    Jelena-dişi,YÖN    eşarp-dişi,BEL 

[mǎrija je dâwla jěleni mǎramu]   

Marija Jelena’ya eşarp verdi. 

 
2.   Dejan                 je     doneo                       Jovani                ružu. 
       Dejan-er,YAL      kay     getirmek-3tk,er,GEÇ   Jovana-dişi,YÖN    gül-dişi,BEL 

[dêjan je dône·o jǒɲani rǔwɲu]   

Dejan Jovana’ya gül getirdi. 

 
3.   Jana                je    dodala                       Nemanji               vino. 
       Jana-dişi,YAL    kay   uzatmak-3tk,dişi,GEÇ     Nemanja-dişi,YÖN   şarap-ynsz,BEL 

[jǎwna je dôdala němaɲi ɲǐwno]   

Jana Nemanja’ya şarap uzattı. 

 

II. Sözcük dizilişi: 

a. Üç öğeli tümcelerde tüm olası 6 sözcük dizilişi incelenmiştir (Tablo 4.1.). 

b. Dört öğeli tümcelerde 15 sözcük dizilişi ele alınmıştır (Tablo 4.2.).  

 

III. Odak yansıması: 
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a. Tüm tümce odakta (geniş odak) 

b. Bir öğe odakta (dar-yeni odak) 

 

Sözcük dizilişi ve odak yansıması parametreleri göz önünde bulundurularak üç öğeli bir 

tümceden 19, dört öğeli bir tümceden 27 durum oluşturulmuştur (Tablo 4.1. ve 4.2.). Bu 

durumlara örnek sayısı eklenince denek başına 176 tümce düşmektedir (Tablo 4.3.). 

 

GENIŞ ODAK ÖZNE ODAKTA NESNE ODAKTA EYLEM ODAKTA 

ÖEN ÖEN ÖEN ÖEN 
 ÖNE ÖNE ÖNE 
 NÖE NÖE NÖE 
 NEÖ NEÖ NEÖ 
 EÖN EÖN EÖN 
 ENÖ ENÖ ENÖ 

 

Tablo  4.1. Üç öğeli tümceler için olası durumlar 

 
TÜM TÜMCE 

ODAKTA 
ÖZNE 

ODAKTA 
NESNE ODAKTA DOLAYLI NESNE 

ODAKTA 
EYLEM 

ODAKTA 
ÖEDN ÖEDN ÖEDN ÖEDN ÖEDN 

 DÖEN  DÖEN  
 EÖDN   EÖDN 
 DNÖE DNÖE   
 NDÖE    
 DNEÖ    
  ÖDEN ÖDEN  
  ÖEND ÖEND  
  DÖNE   
  ÖNED  ÖNED 
  NÖED  NÖED 
   ÖNDE  
   NÖDE NÖDE 
   NDEÖ  
    NEDÖ 

 
Tablo 4.2. Dört öğeli tümceler için oluşturulan durumlar 
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ÖĞE 
SAYISI 

SÖZCÜK DIZILIŞI VE ODAK YANSIMASI 
X ORNEK SAYISI  TOPLAM 

3 19x5 95 
4 27x3 81 
  176 

 

Tablo 4.3. Oluşturulan örnek sayısı 

 

Yukarıdaki tümcelerin değişik bilgi yapısı durumları ve sözcük dizilişleri göz 

önünde bulundurularak oluşturulan 176 tümce, yedi denek tarafından okunmuştur. 

Kaydedilen 1232 tümceden yanlış okumadan veya oktavdaki sıçramalardan kaynaklanan 

uygun olmayan 27 tümce çıkarılmış ve toplam 1205 tümce incelenmiştir. 

 

 

4.1.2. Denekler ve Kayıtlar  

 

Çalışmaya Sırpça anadili olan 7 kadın denek katılmıştır. Deneklerin yaşları 25 ile 

37 arasındaydı (yaş ortalaması 30). Deneklerden üçü Belgrat, biri Ruma, ikisi Rijeka 

(Hırvatistan), biri Herceg Novi (Karadağ) şehirlerinden gelmektedir. 34  

                                                           
34 Rijeka’dan gelen iki denek, yirmi senedir Belgrat’ta yaşamaktadır. Konuşmalarında ölçünlü 

Hırvatça ve Sırpçada bulunan yükselen ve düşen vurgular arasında fark hep korunmaktadır. Öte yandan, 

Smiljanić (2004)’e göre Zagreb civarında konuşulan Hırvatçada iki vurgu arasında fark yapılmamaktadır. 

Herceg Novi şehrinden gelen deneğin konuşmasında, kimi sözcüklerde farklı vurgunun uygulanması 

dışında (Örneğin, ždrebe sözcüğündeki vurgulu sesleminde düşen uzun vurgu yerine düşen kısa vurguyu 

kullanmaktadır) başka bürünsel farklılık saptanmamıştır.  
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Kayıt prösedürü ve analiz, Türkçedeki gibi olduğu için burada ayrıca 

açıklanmamıştır (bkz. 3.1.2. ve 3.1.3.).  

 

 

4.2. Bulgular III: Bürün, Bilgi Yapısı ve Sözcük Dizilişi Etkileşimi   

 

Aşağıdaki altbölümlerde odak konumun ve sözcük dizilişinin, Sırpçadaki üç ve 

dört öğeli tümcelerde perde, yoğunluk ve süre gibi bürünsel olgulara bıraktığı etkiyi 

inceleyen ikinci deneysel çalışmanın bulguları sunulmaktadır.  Sırpçadaki tümcelerin 

perde, yoğunluk ve süre analizinden sonra iki dildeki farklılık ve benzerliklerin daha 

kolay izlenebilmesi için Türkçedeki ilgili tümcelere ilişkin bulgular da özetlenmiştir. 

 

  

4.2.1. Üç Öğeli Tümceler 

 

4.2.1.1.  Geniş Odaklı ve Üçüncü Konumda Odak Olan Belirtisiz ÖEN 

Tümceleri 

 

Ø Perde 

Geniş odaklı ve ikinci konumda odak olan belirtisiz ÖEN tümcelerinin perde 

örüntüleri aşağıdaki Figür 4.1. ve 4.2.’de gösterilmiştir: 
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Figür 4.1.  Son konumdaki öğede düşen sözlüksel vurgu bulunduran geniş odaklı Vlada je doneo ribu 

(solda) ve dar odaklı Vlada je doneo RIBU tümcesi (sağda) 

   

Figür 4.2. Son konumdaki öğede yükselen sözlüksel vurguyu bulunduran geniş odaklı Ždrebe je sanjalo 

livadu (solda) ve dar odaklı Ždrebe je sanjalo LIVADU tümcesi (sağda) 

 

Sırpçada geniş odaklı tümcelerin son konumundaki öğe, tümce vurgusunu 

taşımaktadır. Gođevac (2000)’e göre, geniş odaklı tümcede son öğedeki belirginlik, 

perde erimi daralması ile ortaya çıkmaktadır. Öte yandan, perde erimi genişlemesi, dar 

odaklı tümcelerde son konumda odaklanan öğeyi belirginleştirmektedir. Ancak, 

Gođevac (2000), geniş ve dar odaklı tümcedeki son öğelerin bu farklı sesbilgisel 

gerçekleşimlerine rağmen aralarında sesbilimsel fark bulunmamakta ve geniş odaklı 

tümcelerdeki öğelerde bile düşen ile yükselen vurgu arasındaki farkın bozulmadığını 
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savunmaktadır. Öte yandan Smiljanić (2004), geniş odaklı tümcede son konumdaki 

vurgular arasındaki farkın kaybolduğunu varsaymaktadır. Bu araştırmacıya göre, dar 

odaklı tümcelerde perde erimi genişlemesinin yanında, perde doruğunun hem düşen hem 

de yükselen vurgularda geri çekilmesi, son konumdaki öğenin belirginliğini 

belirtmektedir. Tümce sonunda odaklanan sözcükteki yükselen vurgunun perde doruğu, 

vurgulu seslem üzerine geri çekilmekte, ancak düşen vurgudakine göre yine daha geç 

gerçekleşmektedir (Smiljanić 2004). Perde doruğu ve hizalama ile ilgili bu çalışmadaki 

veriler, 4.3.1. altbölümünde incelenmekte, çalışmanın bu aşamasında ise, F0max ve perde 

erimi değerleri ile ilgili bulgular sunulmaktadır. 

F0max değerlerine ilişkin verilere bakıldığında geniş odaklı tümcelerde son 

konumda tümce vurgusu taşıyan ile dar odaklı tümcelerde son konumda odaklanan 

öğeler (nesneler) arasında anlamlı istatistiksel fark saptanmıştır. T-testinin sonuçlarına 

göre, dar odaklı tümcelerde nesne üzerindeki perde daha yüksek olmaktadır (df=33, 

t=4.221, p=.00). Dar odaklı tümcelerde odaktan önceki öğe (eylem) üzerindeki F0max 

değerleri de daha yüksektir (df=33, t=2.036, p=.05). Öte yandan, öznenin F0max 

değerleri, geniş odaklı tümcelerde daha yüksektir, ancak dar odaklı tümcedeki ile 

karşılaştırıldığında iki özne arasında anlamlı fark görülmemektedir (p>.05). Perde erimi 

bulguları, öğelerin hiçbiri arasında anlamlı farkın bulunmadığını göstermektedir. 

Yukarıdaki bulgular, Türkçedeki sonda odak olan ÖNE tümcelerinde olduğu 

gibi, Sırpçada da dar odağın, sadece odaklanan öğenin perdesini değil, odak önceki 

öğeyi önemli ölçüde etkilediğini göstermektedir. Ancak Turkcedeki son konumda 

odaklanan öğeden önceki öğe, genellikle tümcenin en belirgin öğesi olmaktadır. Burada 
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ise, bu öğenin F0max yükselmesi, tümcenin genel görüntüsünü fazla etkilememektedir; 

hem geniş odaklı tümce hem de dar odaklı tümcelerde kademeli düşüş bulunmaktadır.  

 

F0MAX 1.ÖĞE 2.ÖĞE 3.ÖĞE  
ÖEN 230 205 186 
ÖEN 223 210 195 

 

Tablo 4.4. Geniş odaklı ile üçüncü konumda odak olan ÖEN tümcelerinde F0max değerlerinin dağılımı 

 

Ø Yoğunluk  

Ortalama yoğunluk oranına ilişkin bulgular, dar odağın, sadece odaklanan öğeyi 

(nesne) etkilediğini göstermektedir.  Eşleştirilmiş iki grup t-testi de yukarıdaki bulguları 

desteklemektedir: ÖEN tümcelerindeki nesnenin, ÖEN tümcelerinkinden daha yüksek 

yoğunluk değerleri varken (df=33, t=4.190, p=.00), diğer öğeler arasında anlamlı fark 

bulunmamaktadır. 

 

YOĞUNLUK 1.ÖĞE 2.ÖĞE 3.ÖĞE 
ÖEN 1.013 1.010 0.947 
ÖEN 1.002 1.012 0.972 

 

Tablo 4.5. Geniş odaklı ile üçüncü konumda odak olan ÖEN tümcelerinde yoğunluk değerlerinin dağılımı 

 

 

Yukarıdaki bulgulara göre Sırpçada dar odak, sadece odaklanan öğenin 

yoğunluğunu etkilemiştir. Öte yandan, sonda odak olan Türkçedeki ÖNE tümcelerinde 

dar odak, tüm tümceyi etkilemektedir: odağın (eylem) yoğunluğunu yükseltirken, eylem 

önü konumundaki öğelerin yoğunluğunu azaltmaktadır. 



166 

Ø  Süre 

Süre değerlerine gelince geniş ve dar odaklı tümcelerin tüm içerikli öğeleri 

arasında anlamlı fark saptanmıştır. Aşağıdaki tabloda görüldüğü gibi, geniş odaklı 

tümcelerde özne, dar odaklı tümceninkine göre daha uzun sürmektedir (df=33, t=2.149, 

p=.039). İki tümce tipindeki nesne ve eylemlere bakıldığında geniş odaklı tümcedeki 

eylem ve nesne daha kısa olduğu görülmektedir (eylem için df=33, t=-2.056, p=.048; 

nesne için df=33, t=-2.086, p=.045). 

 

 

 
 

Tablo 4.6. Geniş odaklı ile üçüncü konumda odak olan ÖEN tümcelerinde süre değerlerinin dağılımı 

 

 

Sırpçadaki belirtisiz ÖEN tümcelerine ilişkin veriler, tümcenin son konumundaki 

dar odağın tüm tümce öğelerini etkilediğini göstermektedir: odaklanan ve odak-önü 

konumundaki öğelerin sürelerini uzatmakta, tümcenin başındaki öğenin süresini 

kısaltmaktadır. Öte yandan, Türkçede son konumda odak olan belirtisiz ÖNE 

tümcelerinde, odaklanan öğe dışında diğer öğelerinin süre değerlerinin etkilenmediği 

görülmüştür. 

 

 

 

SÜRE % 1.ÖĞE KAY 2.ÖĞE 3.ÖĞE 
ÖEN 28 6.5 30 35.5 
ÖEN 26.5 6 31 36.5 
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4.2.1.2. Üçüncü Konumda Odak Olan Belirtili Sözcük Dizilişli Tümceler 

(NEÖ, ENÖ, EÖN, ÖNE, NÖE) 

 

Ø  Perde 

Tümce sonunda odak olan NEÖ, ENÖ, EÖN, ÖNE ve NÖE tümcelerinde 

yukarıdaki ÖEN tümcelerinde olduğu gibi, genellikle perde düşüşü saptanmıştır (Figür 

4.3.).  

    

Figür 4.3. Sondaki öğede yükselen sözlüksel vurgusu olan Doneo je ribu VLADA tümcesi (solda); düşen 

sözlüksel vurgusu olan Videla je žabu ZMIJA tümcesi (sağda) 

 

Ancak, deneklerden birinde belirtili sözcük dizilişlerinde perde düşüşü yerine 

perde yükselişi meydana gelmektedir (Figür 4.4.). Perde yükselişi, sonda odak olan 

belirtisiz ÖEN dizilişinde görülmemektedir. Bu olgunun, söz konusu denekte sözcük 

dizilişinin bürüne güçlü etkiyi bıraktığından dolayı meydana geldiği varsayılmaktadır.  
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Figür 4.4. Deneklerin birinde Videla je žabu ZMIJA tümcesinde perde yükselişi 

 

Sözcük dizilişinin, bürünü etkileyip etkilemediğini araştırmak amacıyla NEÖ, 

ENÖ, EÖN, ÖNE ve NÖE tümcelerindeki öğelerin F0max değerleri, belirtisiz dizilişi 

olan ÖEN tümcelerinkilerle karşılaştırılmıştır. Varyans analizi ve Bonferroni testi 

bulguları, belirtili ile belirtisiz dizilişlerindeki öğeler arasında anlamlı fark 

bulunmadığını göstermektedir. Aşağıdaki tabloda sonda odak olan tüm sözcük 

dizilişindeki öğelerinin ortalama F0max değerleri verilmiştir: 

 

 

 

 

 

Tablo 4.7.  Geniş odaklı ile üçüncü konumda odak olan tümcelerde F0max değerlerinin dağılımı 
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Belirtisiz sözcük dizilişi olan dar odaklı tümceler ile ilgili bulgularda olduğu 

gibi, burada da tüm tümce tiplerinde odaklanan öğenin F0max değerleri, geniş odaklı 

tümcelerinkine göre daha yüksek olmakta; diğer öğeler odak durumundan fazla 

etkilenmemektedir. İlgili Türkçe ÖNE ve NÖE tümcelerinde ise, odak durumundan en 

çok etkilenen öğe, odak-önü konumundaki öğedir ve perde doruğu genellikle bu öğe 

üzerinde bulunmaktadır (3.2.1.5. ve 3.2.1.6.). 

 

 

Ø Yoğunluk  

Aşağıdaki Tablo 4.8.’de görüldüğü gibi, geniş odaklı ÖEN ve son konumda odak 

olan tümcelerdeki yoğunluk dağılımına bakıldığında, tüm dar odaklı tümcelerde 

odaklanan öğede yoğunluk değerleri, geniş tümceninkine göre daha yüksek olmaktadır. 

Bonferroni sonuçlarına göre dar odaklı tümcelerdeki odaklar arasında anlamlı fark 

bulunmamaktadır.  

 

 

 

 

 

 

Tablo 4.8. Geniş odaklı ile üçüncü konumda odak olan tümcelerde yoğunluk değerlerinin dağılımı 

 

YOĞUNLUK 1.ÖĞE 2. ÖĞE 3.ÖĞE 
ÖEN 1.013 1.010 0.947 
ÖEN 1.002 1.012 0.972 
NEÖ 1.008 0.995 0.968 
ENÖ 1.012 0.999 0.964 
EÖN 1.006 0.998 0.968 
ÖNE 1.003 1.006 0.973 
NÖE 1.016 0.992 0.964 
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Yukarıdaki bulgular, Sırpçadaki son konumda odak olan belirtili sözcük 

dizilişlerinde sadece odaklanan öğenin yoğunluğunun etkilendiğini göstermektedir. 

Türkçede son konumda odak olan ÖNE ve NÖE tümcelerinde ise, odaklanan öğenin 

yoğunluğu anlamlı ölçüde yükselirken, odak-önü konumundaki öğenin yoğunluğu 

azalmaktadır. 

 

Ø Süre 

Aynı konumda bulunan aynı öğelerin süre değerleri karşılaştırılmış (NEÖ ve 

ENÖ tümcelerindeki özneler, ÖNE ve NÖE tümcelerindeki eylemler gibi) ve aralarında 

istatistiksel açıdan anlamlı fark bulunmamıştır (p>.05). Farklı seslem sayısı olan farklı 

öğelerin süreleri birbirileriyle karşılaştırılmamıştır. Aşağıdaki tablo, üçüncü konumda 

odak olan tümcelerdeki öğelerin, yüzdeliklerle belirtilmiş süre değerlerini 

göstermektedir. 

 

SÜRE (%) 1.ÖĞE KAY 2. ÖĞE 3.ÖĞE 
ÖEN 28 6.5 30 35.5 
ÖEN 27 6 31 36 
NEÖ 30 6 30 34 
ENÖ 31 6.5 27 34.5 
EÖN 31 6 27 36 
ÖNE 27 6 28 39 
NÖE 29 6 25,5 39.5 

 

Tablo 4.9. Geniş odaklı ile üçüncü konumda odak olan tümcelerde süre değerlerinin dağılımı 
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Tablo 4.9.’da görüldüğü gibi, özne, nesne ya da eylemin, tümce içinde 

bulunduğu konuma göre süreleri değişmektedir: tümce sonunda odaklanan özne, eylem 

ya da nesnenin süresi, diğer konumlarda bulunan aynı öğelerdekine göre önemli ölçüde 

uzamaktadır. Örneğin, sonunda odaklanan eylemin süresi, %39 olurken, tümce başındaki 

odaklanmayan eylemin süresi %31 olmaktadır. Aynı durum, diğer öğelerde de 

görülmektedir. Odak öncesi öğelere gelince, ödak-önü konumundaki öğe, aynı 

konumdaki birinci öğeden genellikle daha kısa olmakta, ancak aralarında anlamlı 

istatistiksel fark saptanmamıştır.  

Türkçede bundan farklı bulgular elde edilmiştir. Bu dilde de tümce sonundaki 

öğenin süresi uzamaktadır. Ancak, Sırpçadan farklı olarak odak-önü konumundaki öğe, 

tümcenin birinci konumda bulunan öğeye göre daha uzun sürmektedir. 

 

 

4.2.1.3. Birinci Konumda Odak Olan Belirtisiz ÖEN Tümceleri  

 

Ø Perde 

Birinci konumda odaklanan öğe üzerindeki F0max doruğundan sonra perde 

eriminde daralma meydana gelmekte ve odaktan sonraki öğelerin perdesi düz olarak 

devam etmektedir. Smiljanić (2004)’ün ve bu çalışmanın bulgularına göre, tümce 

başında odaklanan sözcüğün perde doruğu, yükselen vurgularda vurgulu seslemden 

sonraki seslem üzerinde bulunmakta, düşen vurgularda ise vurgulu seslem üzerinde 

durmakta, yani daha erken gerçekleşmektedir (Figür 4.5.). ÖEN tümcelerinde birinci 
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konumda odaklanan düşen vurgusu ile yükselen vurgusu olan öznelerin F0max değerleri 

arasında anlamlı istatistiksel farka rastlanmamıştır.  

   

 Figür 4.5. Birinci öğede düşen sözlüksel vurgusu olan ŽDREBE je sanjalo livadu tümcesi (solda); 

yükselen sözlüksel vurgusu olan dar odaklı VLADA je doneo ribu tümcesi (sağda) 

 

Aşağıdaki tabloda geniş odaklı OEN ile dar odaklı ÖEN tümcelerinin F0max 

değerleri gösterilmiştir. Tümcelerin birinci konumdaki öznelerin F0max değerleri 

birbirine yakın iken, iki tümcede ikinci ve üçüncü konumdaki öğeler arasında anlamlı 

fark görülmektedir: geniş odaklı tümcede eylem ve nesnenin F0max değerleri, dar odaklı 

tümcelerinkinden daha yüksek olmaktadır (eylem için df=34, t=8.747, p=.000; nesne 

için df=34, t=6.834, p=.000). 

 

 

 

 

Tablo 4.10. Geniş odaklı ile birinci konumda odak olan ÖEN tümcelerinde F0max değerlerinin dağılımı 
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Sırpçadaki birinci konumda odak olan belirtisiz ÖEN dizilişinde perde erimi 

daralması ile ilgili bulgular, Türkçedeki birinci konumda odak olan belirtisiz ÖEN 

dizilişindekine benzemektedir: iki dilde odak sonrası alanda perde erimi daralması 

meydana gelmektedir.  

 

Ø Yoğunluk  

Dar odaklı ÖNE tümcelerinde ortalama yoğunluk oranı, odaktan sonraki alanda 

kademeli olarak düşmektedir (Grafik 4.1.). Geniş odaklı tümcelerde özne ve eylemin 

yoğunluk değerleri birbirine yakın olmaktadır (Grafik 4.2.). İki tümcede aynı konumda 

bulunan öğeler karşılaştırıldığında öğeler arasında anlamlı fark bulunduğu 

görülmektedir: dar odaklı tümcedeki öznenin yoğunluk değerleri daha yüksek (df=34, 

t=6.950, p=.000), eylem ve nesnenin daha düşük olmaktadır (eylemler için df=34, t=-

5.051, p=.000). 

 

Grafik 4.1. ÖEN tümcelerinde ortalama yoğunluk           Grafik 4.2. Geniş odaklı ÖEN tümcelerinde 

                  oranı dağılımı                                                                     ortalama yoğunluk oranı dağılımı                     
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Yukarıdaki bulgular, Tükçedeki birinci konumda odak olan belirtisiz ÖEN 

dizilişindeki bulgulara benzemektedir: iki dilde birinci konumda odak olan tümcelerde 

yoğunluk değerleri, odaktan sonraki alanda kademeli olarak düşmektedir. 

 

Ø  Süre 

Aşağıdaki grafiklerde görüldüğü gibi, dar odaklı tümcelerde tümce başındaki 

odağın (özne) ve kaynaşığın süresi, geniş odaklı tümcelerde aynı konumda bulunan özne 

ve kaynaşığın süresinden fazladır (özne için df=34, t=2.944, p=.006; kaynaşık için 

df=34, t=3.407, p=.002).  Öte yandan, dar odaklı tümcelerde son konumda bulunan 

nesne, geniş odaktakinden daha kısa olmaktadır (df=34, t=5.500, p=.000). Bulgular, 

odak durumunun tümce ortasındaki eylemi etkilemediğini göstermektedir.  

 

 
Grafik 4.3. ÖEN tümcelerinde süre oranı dağılımı         Grafik 4.4.Geniş odaklı ÖEN tümcelerinde süre                

oranı dağılımı   
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Bu bulgular, yukarıdaki perde ve yoğunlukta olduğu gibi, Türkçedeki bulgulara 

benzemektedir: dar odaklı tümcelerde, birinci konumda odaklanan öğenin süresi, 

uzarken son konumdaki öğenin süresi azalmaktadır. Tümce ortasındaki öğeler ise, odak 

durumundan anlamlı ölçüde etkilenmemektedir. 

 

4.2.1.4. Birinci Konumda Odak Olan Belirtili Tümceler  (ÖNE, NÖE, NEÖ, 

EÖN, ENÖ) 

 

Ø Perde 

Birinci konumda odak olan belirtili sözcük dizilişlerinde, öznesi yerinde 

odaklanan ÖNE dizilişinde olduğu gibi, birinci öğeden sonra perde erimi daralması 

meydana gelmektedir: 

 

Figür 4.6. Birinci öğede yükselen sözlüksel vurgusu olan VLADA je doneo ribu tümcesi (solda); 

düşen sözlüksel vurgusu olan dar odaklı RIBU je Vlada doneo tümcesi (sağda) 
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Birinci konumda odak olan dizilişlerdeki F0max değerlerinin dağılımı aşağıdaki 

gibidir: 

 

 

 

 

 

Tablo 4.11. Geniş odaklı ile birinci konumda odak olan tümcelerde F0max değerlerinin dağılımı 

 

ÖNE, NÖE, NEÖ, EÖN ve ENÖ tümcelerindeki ile belirtisiz sözcük dizilişli 

özne üzerinde odak olan ÖEN tümcelerindeki öğelerin F0max değerleri birbirlerine 

yakındır. Varyans analizi ve Bonferroni testi sonuçlarına göre, öğelerin F0 değerlerinin 

arasında anlamlı fark bulunmamaktadır (p>.05). 

Bu bulgu, Türkçedeki birinci konumda odak olan tümceler ile ilgili bulgulardan 

farklıdır. Sırpçada belirtisiz ile belirtili tümcelerdeki öğeler arasında hiçbir fark 

bulunmamışken Türkçede belirtisiz öznenin F0max değerlerinin, diğer tümcelerde birinci 

konumda odaklanan öğelerdekinden daha düşük olduğu saptanmıştır. 

 

Ø Yoğunluk  

Birinci konumda odak olan dizilişlerdeki yoğunluk değerlerinin dağılımı 

aşağıdaki gibidir: 

 

F0MAX 1.ÖĞE 2.ÖĞE 3.ÖĞE 
ÖEN 230 205 186 
ÖEN 227 172 164 
ÖNE 227 172 166 
NÖE 229 171 169 
EÖN 233 171 165 
NEÖ 232 173 163 
ENÖ 234 173 163 
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Tablo 4.12. Geniş odaklı ile birinci konumda odak olan tümcelerde yoğunluk değerlerinin dağılımı 

 

Tablo 4.12.’de görüldüğü gibi birinci konumda odak olan tüm sözcük 

dizilişlerinde odaklanan öğe üzerindeki yoğunluk değerleri, geniş tümcedekine göre 

daha yüksek, diğer öğelerindeki daha düşük olmaktadır. Sadece odak olan sözcük 

dizilişlerine bakıldığında tüm öğelerin yoğunluk değerleri birbirine yakındır. Bu 

tümcelerde ne odaklanan öğeler arasında ne odak sonrası öğeler arasında istatistik fark 

bulunmamaktadır. 

Türkçede de birinci konumda odak olan dizilişlerdeki öğeler arasında yakın 

yoğunluk değerleri saptanmıştır. Sadece, diğer sözcük dizilişlerinden farklı olarak NEÖ 

dizilişinde nesne üzerinde daha düşük ve eylem üzerinde daha yüksek yoğunluk 

değerleri saptanmıştır.  Bu durum, deneklerin nesne ve eylemin güçlü bir öbek olarak 

algılayıp söylemeleri ile ilişkilendirilmiştir (3.2.1.4.). 

 

 

 

 

YOĞUNLUK 1.ÖĞE 2.ÖĞE 3.ÖĞE 
ÖEN 1.013 1.010 0.947 
ÖEN 1.049 0.956 0.883 
ÖNE 1.048 0.968 0.898 
NÖE 1.046 0.964 0.898 
EÖN 1.041 0.964 0.888 
NEÖ 1.047 0.942 0.883 
ENÖ 1.041 0.962 0.895 
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Ø Süre 

 Aşağıdaki Tablo 4.13.’te görüldüğü gibi, odağın, odaklanan öğeleri anlamlı 

ölçüde etkilediğini göstermektedir. Birinci konumda odaklanan özneler, ikinci konumda 

odaklanmayan öznelere göre daha uzun olmaktadır. Aynı biçimde, birinci konumda 

odaklanan nesne ve eylemler de, ikinci konumda odaklanmayan nesne ve eylemlere göre 

daha uzun olmaktadır. Öte yandan, birinci konumda odaklanan ile tümce sonundaki aynı 

öğelerin birbirine yakın süre değerleri vardır ve aralarında istatistiksel fark 

bulunmamıştır. 

 

 

 

 

 

 

Tablo 4.13. Geniş odaklı ile birinci konumda odak olan tümcelerde süre değerlerinin dağılımı 

 

Türkçede de birinci konumda odaklanan öğeler ikinci konumda odaklanmayan 

öğelere göre daha uzun olmaktadır. Ancak, Sırpçadan farklı olarak Türkçede tümce 

sonundaki öğenin uzunluğu, odaktakinden daha fazla olmaktadır. 

 

 

 

SÜRE 1.ÖĞE KAY 2.ÖĞE 3.ÖĞE 
ÖEN 28 6.5 30 35.5 
ÖEN 30 7 30 33 
ÖNE 30 7 28 35 
NÖE 32 8 25 35 
EÖN 34 7 26 33 
NEÖ 33 7 30 30 
ENÖ 35 7 27 31 
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4.2.1.5. İkinci Konumda Odak Olan Belirtisiz ÖEN Tümceleri 

Ø Perde 

İkinci konumda odak olan belirtisiz ÖEN tümcelerinin perde örüntüsü aşağıdaki 

gibidir: 

 

 

Figür 4.7. İkinci konumda düşen vurgusu taşıyan odak olan Vlada je DONEO ribu (solda); ikinci 

konumda yükselen vurgusu taşıyan odak olan Jelen je IZGUBIO rogove (sağda) tümcelerinde 

perde örüntüsü 

 

Figür 4.8. Geniş odaklı Vlada je doneo ribu (solda) ve Jelen je izgubio rogove (sağda) tümcelerinde perde 

örüntüsü 
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 Dar odaklı ÖEN tümcelerinde F0max doruğu, tümcenin birinci odak-önü 

konumundaki öğede bulunmakta, odaktan sonraki öğede ise perde erimi daralmaktadır. 

Geniş odaklı ile ikinci konumda odak olan belirtisiz ÖEN tümcelerin F0max değerleri 

karşılaştırıldığında iki özne arasında farkın bulunmadığı (df=34, t=-1.783, p=.084), dar 

odaklı tümcede eylemin F0max değerlerinin daha yüksek olduğu (df=34, t=3.692, 

p=.001), nesnenin F0max değerlerinin daha düşük olduğu görülmektedir (df=34, t=-6.910, 

p=.000). Aşağıdaki tabloda iki tümce tipinde F0max değerlerinin dağılımı gösterilmiştir: 

 

 

 

Tablo 4.14. Geniş odaklı ile ikinci konumda odak olan ÖEN tümcelerinde F0max değerlerinin dağılımı 

 

Türkçeden farklı olarak Sırpçadaki ikinci konumda odak olan tümcelerdeki 

öğenin F0max değerleri, önemli ölçüde yükselmektedir. Yani, Sırpçada odak üzerindeki 

F0max yükselişi, odağın belirlenmesinde önemli rol oynamaktadır.  

 

Ø Yoğunluk 

İkinci konumda odak olan belirtisiz ÖEN tümcelerinde ortalama yoğunluk oranı 

bulguları aşağıda gösterilmiştir: 

 

PERDE 1.ÖĞE 2.ÖĞE 3. ÖĞE 
ÖEN 230 205 186 
ÖEN 221 217 165 
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YOĞUNLUK 1.ÖĞE 2.ÖĞE 3. ÖĞE 
ÖEN 1.013 1.010 0.947 
ÖEN 1.015 1.015 0.897 

 

Tablo 4.15. Geniş odaklı ile ikinci konumda odak olan ÖEN tümcelerinde yoğunluk değerlerinin dağılımı 

 

Yukarıdaki Tablo 4.15.’te geniş odaklı ÖEN tümcelerinde birinci ve ikinci 

konumdaki öğelerin yoğunluk değerlerinin birbirine yakın, dar odaklı ÖEN 

tümcelerinde eşit olduğu görülmektedir. Değerlerden hiçbirinin arasında anlamlı farka 

rastlanmamıştır. Eylemden sonra gelen öğenin (nesnenin), iki tümce tipinde, özne ve 

nesneye göre daha düşük yoğunluk değerleri vardır. Dar odaklı tümcedeki nesnede bu 

değerler daha da düşmekte; iki nesne arasında anlamlı fark saptanmıştır (df=34, t=4.444, 

p=.000). Bu bulgu, dar odağın, öznenin ve odaklanan eylemin yoğunluğunu 

etkilemediğini; odak durumundan etkilenen tek öğe, odak sonrası konumdaki nesnenin 

olduğunu göstermektedir. 

Sırpçadan farklı olarak Türkçedeki ikinci konumda odak olan tümcelerde 

doğrudan odaklanan öğenin yoğunluk değerlerinin yükseldiği saptanmıştır (3.2.1.1.). 

 

Ø Süre 

Süre değerlerine gelince geniş ve dar odak arasında anlamlı fark bulunmaktadır; 

dar odak olan eylem, geniş odaklı tümce eyleminden daha uzun olmaktadır (df=34, 

t=9.852, p=.000). Dar odaklı tümcelerde odak öncesi ve sonrası öğelerin süre değerleri, 

geniş odaklı tümcelerinkine göre daha düşük olmaktadır (özne için df=34, t=-3.296, 
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p=.002; nesne için df=34, t=-5.896, p=.000). Ortalama süre değerlerinin dağılımı 

aşağıdaki tabloda gösterilmiştir: 

 

 

 

 

Tablo 4.16. Geniş odaklı ile ikinci konumda odak olan ÖEN tümcelerinde süre değerlerinin dağılımı 

 

Yukarıdaki bulgular, Sırpçadaki tümcelerde dar odağın, tüm öğeleri etkilediğini 

göstermektedir: odaklanan öğenin süresi uzatılırken odak öncesi ve odak sonrası 

öğelerin süresi kısalmaktadır. Bu bulgular, daha önce bahsedilen Korece, Fransızca ve 

İngilizcedeki bulgularla örtüşmektedir (Baltazani ve Jun 1999). Türkçede ise,  odağın, 

ÖNE tümcelerinde odaklanan öğenin süresini uzattığı, odak sonrası öğenin süresini 

kısalttığı; odak öncesi öğenin süresini etkilemediği görülmektedir. 

  

 

4.2.1.6. İkinci Konumda Odak Olan Belirtili NÖE, EÖN, ÖNE, ENÖ, NEÖ 

Tümceleri 

 

Ø Perde 

İkinci konumda odak olan belirtili sözcük dizilişlerinde perde örüntüsü aşağıdaki 

gibidir: 

SÜRE 1.ÖĞE KAY. 2.ÖĞE 3.ÖĞE 
ÖEN 28 6.5 30 35.5 
ÖEN 26 6.5 34 33 
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Figür. 4.9. İkinci konumda odak olan Doneoje VLADA ribu tümcesinde perde örüntüsü 

 

 Belirtisiz sözcük dizilişi olan ÖEN tümcelerine benzer olarak bu tümcelerde de 

ezgi doruğu odak öncesi öğe üzerinde durmaktadır. Aşağıdaki Tablo 4.17.’de ikinci 

konumda odak olan tümcelerin F0max değerleri gösterilmiştir: 

 

 

                  

 

 

                           

 

Tablo 4.17. Geniş odaklı ile ikinci konumda odak olan tümcelerde F0max değerlerinin dağılımı 

 

Geniş odaklı ÖEN tümcelerine göre, ikinci konumda odak olan tüm sözcük 

dizilişlerinde odaklanan öğe üzerinde perde yükselmekte, ancak bu yükseliş, anlamlılık 
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derecesine ulaşmamıştır. Sadece dar odaklı tümcelere bakıldığında odaklanan öğeler 

arasında istatistiksel fark bulunmadığı görülmektedir. 

Geniş odaklı tümcenin birinci konumundaki öğenin ortalama F0max değerlerinin, 

diğer tümcelerdekine göre daha yüksek olmasına rağmen Bonferroni testine göre 

aralarında fark bulunmamaktadır.  

Yukarıdaki bulgulara bakıldığında ikinci konumda odak olan Sırpçadaki 

tümcelerde odaklanan öğe üzerindeki perde yükselişi, odağın göstergesi olmaktadır. Öte 

yandan, Türkçedeki ilgili tümcelerde perde yükselişi odaklanan öğe üzerinde değil, odak 

öncesi öğe üzerinde meydana gelmektedir (3.2.1.2.). 

 

Ø Yoğunluk 

Geniş odaklı ve ikinci konumda odak olan belirtisiz ve belirtili sözcük 

dizilişlerinin yoğunluk değerleri aşağıdaki tabloda gösterilmiştir: 

 

 

 

 

 

 

Tablo 4.18. Geniş odaklı ile ikinci konumda odak olan tümcelerde yoğunluk değerlerinin dağılımı 

 

YOĞUNLUK 1.ÖĞE 2.ÖĞE 3. ÖĞE 
ÖEN 1.013 1.010 0.947 
ÖEN 1.015 1.015 0.897 
NÖE 1.018 1.019 0.897 
EÖN 1.006 1.024 0.892 
ÖNE 1.015 1.024 0.909 
ENÖ 1.020 1.019 0.893 
NEÖ 1.013 1.012 0.898 
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Tablo 4.18.’de görüldüğü gibi hem geniş odaklı hem de dar odaklı tümcelerde 

odaklanan öğe ile odak öncesi konumdaki öğenin yoğunluk değerleri birbirlerine yakın 

olmaktadır. Kimi durumlarda en yüksek yoğunluk değerleri odak üzerindedir, kimilerde 

ise, birinci öğe üzerinde bulunmaktadır. T-testi sonuçlarına göre, hiçbir çiftin arasında 

anlamlı fark bulunmamaktadır (sadece EÖN dizilişinde odak ile ödaktan önceki öğe 

arasındaki fark anlamlılık derecesine yaklaşmaktadır; df=33, t=2.022, p=.051). Dar 

odaklı sözcük dizilişlerinde odaktan sonra gelen öğenin yoğunluğu, geniş odaklı 

tümceninkine göre düşük olmaktadır.  

Bu bulgular, yukarıda da belirtildiği gibi odak durumunun, odağın ve odak 

öncesi öğenin yoğunluğunu etkilemediğini; odak durumundan etkilenen tek öğe, odak 

sonrası konumdaki öğe olduğunu göstermektedir. Öte yandan, yukarıda belirtildiği gibi, 

Türkçede ikinci konumda odak olan tümcelerde odaklanan öğenin yoğunluk değerlerinin 

yükseldiği saptanmıştır (3.2.1.2.). 

 

Ø Süre 

İkinci konumda odak olan belirtili sözcük dizilişlerinde süre ile ilgili sonuçlar 

aşağıdaki Tablo 4.19’da gösterilmiştir: 

SÜRE 1.ÖĞE KAY. 2.ÖĞE 3.ÖĞE 
ÖEN 28 6.5 30 35.5 
ÖEN 26 6.5 34 33 
NÖE 29.5 6.5 28 36 
EÖN 30.5 6.5 29 34 
ÖNE 26 7.5 30 36.5 
ENÖ 31 7 31 31 
NEÖ 29 6.25 33.5 31.25 

 
Tablo 4.19. Geniş odaklı ile ikinci konumda odak olan tümcelerde süre değerlerinin dağılımı 
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Tablo 4.19’da görüldüğü gibi, ikinci konumda odaklanan öğelerin süresi, birinci 

konumdaki aynı öğelerden daha uzun, sonda bulunan öğelerden daha kısa olmaktadır. 

Bu bulgular, Türkçedeki ikinci konumda odak olan tümcelerinkine benzemektedir: iki 

dilde odaklanan öğenin süresi uzamakta, ancak son öğenin süresinden daha kısa 

olmaktadır. 

 

 

4.2.2. Dört Öğeli Tümceler 

 

4.2.2.1. Geniş Odaklı ve Dördüncü Konumda Odak Olan Belirtisiz ÖEDN 

Tümceleri 

 

Ø Perde 

Geniş odaklı ve dördüncü konumda odak olan ÖEDN tümceleri boyunca perdede 

genellikle kademeli düşüş bulunmaktadır:  

 

Figür 4.10. Geniş odaklı Marija je dala Jeleni maramu tümcesinde perde örüntüsü 

ma ri jaje da la je le ni ma ra mu
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Figür 4.11. Dördüncü konumda odak olan Marija je dala Jeleni MARAMU tümcesinde perde örüntüsü 

 

Geniş odaklı ÖEDN ve dar odaklı ÖEDN tümcelerinde öğelerin F0max 

değerlerinin ortalaması aşağıdaki tabloda gösterilmiştir: 

 

 

 

Tablo 4.20. Geniş odaklı ile dördüncü konumda odak olan ÖEDN tümcelerinde F0max değerlerinin 

dağılımı 

 

Geniş odaklı ÖNDE ve dar odaklı ÖNDE tümcelerine bakıldığında iki tümce 

tipindeki nesne ve dolaylı nesnelerin F0max değerlerinde farkın bulunduğu 

görülmektedir: dar odaklı tümcede odaklanan öğenin (nesne) F0max değerleri, geniş 

odaklı tümcedeki nesneninkinden daha yüksek (df=18, t=4.536, p=.001); dar odaklı 

tümcedeki dolaylı nesnenin F0max değerleri de, geniş odaklı tümcedeki dolaylı 

nesneninkinden daha yüksek olmaktadır (df=18, t=2.189, p=.042). 
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Yukarıda belirtildiği gibi geniş odaklı ve dar odaklı tümcelerde çoğunlukla 

kademeli perde düşüşü bulunmaktadır, ancak Belgrat’tan gelen bir denekte kademeli 

perde yükselişi saptanmıştır. Bu denek, perde doruğunu odaklanan öğe üzerine 

yerleştirme eğiliminde olmaktadır (bkz. s. 168.). 

Son konumda odak olan dört öğeli Türkçe tümcelerde ise, perde doruğu 

genellikle odaktan önce bulunmaktadır. Sırpçadan farklı olarak, bu dilde odak 

üzerindeki F0max değerlerinde artış yoktur. Bu bulgular, Türkçede odaktan önce bürünsel 

öbek sınırının bulunduğunu, Sırpçada ise, bürünsel öbekleşmenin, odağın belirtilmesine 

katılmadığını göstermektedir. 

 

ØYoğunluk  

Geniş odaklı ÖEDN ve dar odaklı ÖEDN tümcelerinde öğelerin ortalama 

yoğunluk oranı değerlerinin ortalaması aşağıdaki tabloda gösterilmiştir: 

 

 

 

 

Tablo 4.21. Geniş odaklı ile dördüncü konumda odak olan ÖEDN tümcelerinde yoğunluk değerlerinin 

dağılımı 

 

Burada son konumda odaklanan nesne, tümcedeki diğer öğelere göre en düşük 

yoğunluk değerine sahiptir, ancak geniş odaklı tümcedekine göre yoğunluk değerleri 

anlamlı derecede yüksek olmaktadır (df=18, t=2.895, p=.01). Anlamlı fark iki dolaylı 

 1.ÖĞE 2.ÖĞE 3.ÖĞE 4.ÖĞE 
ÖEDN 1.025 1.020 0.990 0.938 
ÖEDN 1.012 1.011 1.000 0.970 
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nesne arasında da bulunmaktadır: dar odaklı tümcenin dolaylı nesnesinin yoğunluğu 

daha yüksek olmaktadır (df=18, t=2.296, p=.034). 

Daha önce görüldüğü gibi, Türkçede dar odak, sadece son konumda odaklanan 

öğenin yoğunluğunu etkilemektedir (3.2.2.5.). 

 

Ø  Süre 

Geniş odaklı ÖEDN ve dar odaklı ÖEDN tümcelerinde öğelerin süre değerlerinin 

ortalaması aşağıdaki tabloda gösterilmiştir: 

 

 

 

Tablo 4.22. Geniş odaklı ile dördüncü konumda odak olan ÖEDN tümcelerinde süre değerlerinin dağılımı 

 

Dördüncü konumda odak olan tümcelerde odağın süresi uzamaktadır. Dar odaklı 

tümcelerde eylemin süresi, geniş odaklı tümcenin eyleminden daha fazladır (df=18, 

t=2.615, p=.018). Birinci ve odak-önü konumundaki öğelerde süre farkı görülmemekte; 

ikinci konumdaki öğenin süresinin azalmasına rağmen geniş odaklı eylem ile 

karşılaştırıldığında aralarında anlamlı fark bulunmadığı görülmektedir (df=18, t=1.901, 

p=.073). 

 

 

 1.ÖĞE KAY 2.ÖĞE 3.ÖĞE 4.ÖĞE 
ÖEDN 21.5 5 22.5 25 26 
ÖEDN 21.5 4.5 21 25 27.5 



190 

4.2.2.2. Dördüncü Konumda Odak Olan Tümceler (ÖDEN, DNEÖ, ÖEND, 

NÖDE) 

 

Ø Perde 

Dördüncü konumda oda olan tümcelerde perde örüntüsü aşağıdaki gibidir: 

 

  

 

Figür 4.12. Dördüncü konumda yükselen vurgusu taşıyan odak olan Dejan je doneo ružu JOVANI (solda) 

ve dördüncü konumda düşen vurgusu taşıyan odak olan Nemanji je vino dodala JANA 

tümcelerinde perde örüntüsü 

 

Aşağıdaki tabloda dördüncü konumda oda olan tümcelerde ortalama F0max 

değerlerinin dağılımı gösterilmiştir: 
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 1.ÖĞE 2.ÖĞE 3.ÖĞE 4.ÖĞE 
ÖEDN 243 216 197 180 
ÖEDN 235 213 204 190 
ÖDEN 230 215 198 189 
DNEÖ 228 218 203 193 
ÖEND 230 210 201 193 
NÖDE 228 208 197 186 

 

Tablo 4.23. Geniş odaklı ile dördüncü konumda odak olan dört öğeli tümcelerde F0max değerlerinin 

dağılımı 

 

Tablo 4.23.’te görüldüğü gibi, tüm sözcük dizilişlerinde perde düşüşü 

bulunmaktadır. Dar odaklı tümcelerde odaklanan öğenin F0max değeri, geniş tümcelerde 

son konumda bulunan öğedekinden daha yüksektir.  Bonferroni testi sonuçlarına göre 

anlamlı fark ÖEDNNESNE ile ÖEDNNESNE arasında (p=.005) ve ÖEDNNESNE ile DNEÖÖZNE 

arasında (p=.043) saptanmıştır. Aynı konumda bulan diğer öğeler arasında anlamlı fark 

görülmemiştir. 

Daha önce de belirtildiği gibi, burada da dar odak, sadece odaklanan öğenin 

F0max değerlerini etkilemektedir. Türkçede ise, odak durumundan en çok etkilenen öğe, 

odak önü konumdaki öğedir. 

 

Ø Yoğunluk  

Aşağıdaki tabloda dördüncü konumda odak olan tümcelerde ortalama yoğunluk 

oranı değerleri gösterilmiştir: 

 



192 

 

 

 

 

Tablo 4.24. Geniş odaklı ile dördüncü konumda odak olan dört öğeli tümcelerde yoğunluk değerlerinin 

dağılımı 

 

Yukarıdaki tabloda görüldüğü gibi, dar odaklı tümcelerin birinci ve ikinci 

konumdaki öğelerin yoğunluk değerleri birbirine yakındır. Aralarında istatistiksel fark 

bulunmamıştır. Dar odaklı tümcelerde odaklanan son konumdaki öğelerin 

yoğunluğunun, geniş odaklı tümcenin son konumunda bulunan öğeninkinden daha 

yüksek olmasına rağmen sadece ÖEND tümcelerindeki odak ile ÖEDN tümcelerindeki 

nesne arasında anlamlı farka rastlanmıştır (p=.025).  

Dördüncü konumda odak olan Türkçe tümcelerinde ise, dar odak, odaklanan 

öğeyi daha çok etkilemektedir.  

 

 

Ø Süre 

Aşağıdaki tabloda dördüncü konumda odak olan tümcelerde süre oranı değerleri 

gösterilmiştir: 

 

 

 1.ÖĞE 2.ÖĞE 3.ÖĞE 4.ÖĞE 
ÖEDN 1.023 1.021 0.989 0.935 
ÖEDN 1.014 1.011 1.000 0.970 
ÖDEN 1.009 1.007 1.000 0.964 
DNEÖ 1.015 1.006 0.997 0.961 
ÖEND 1.009 1.017 0.992 0.976 
NÖDE 1.013 1.006 0.992 0.969 
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 1.ÖĞE KAY 2.ÖĞE 3.ÖĞE 4.ÖĞE 
ÖEDN 21.5 5 22.5 25 26 
ÖEDN 21.5 4.5 21 25 27.5 
ÖDEN 22 5 24 22 27 
DNEÖ 25 5 20 22 28 
ÖEND 21 4.5 22 21.5 31 
NÖDE 22 5 21 24 28 

 

Tablo 4.25. Geniş odaklı ile dördüncü konumda odak olan dört öğeli tümcelerde süre değerlerinin dağılımı 

 

Dördüncü konumda odak olan tümcelerde odağın süresi uzamaktadır: dar odaklı 

tümcelerdeki odaklanan nesnenin süresi, geniş odaklı tümcedeki nesneninkinden 

fazladır. Ancak, aralarında istatistiksel fark bulunmamıştır (ÖEDN ile ÖEDN 

tümcelerindeki nesneler arasındaki fark, anlamlılık derecelerine yaklaşmaktadır; 

p=.053). Değişik öğelerin bulundukları konuma göre süre değerlerine bakılınca son 

konumda odaklanan öğenin süre değerlerinin en yüksek olduğu görülmektedir. Örneğin, 

son konumdaki eylemin süresi yaklaşık %28, ikinci veya üçüncü konumdaki eylemin 

süresi %22 olmakta; son konumdaki dolaylı nesnenin süresi yaklaşık %31, birinci, ikinci 

ve üçüncü konumdaki dolaylı nesnenin süresi %25 olmaktadır. Dar odak durumunun, 

son konumdaki öğenin dışında diğer öğeleri anlamlı ölçüde etkilemediği görülmektedir.  

Türkçedeki ilgili tümcelerde de dar odak durumunun, tümce sonunda odaklanan 

öğeyi en çok etkilediği görülmüştür (3.2.2.5.) .  
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4.2.2.3. Birinci Konumda Odak Olan Belirtisiz ÖEDN ve Belirtili NÖED, 

DÖEN, EÖDN Tümceleri 

 

Ø Perde 

Birinci konumda odak olan belirtisiz ÖEDN ve belirtili NÖED, DÖEN, EÖDN 

tümcelerinin perde örüntüsü aşağıdaki gibidir:  

 

Figür 4.13. Birinci konumda yükselen vurgu taşıyan odak olan MARIJA je dala Jeleni maramu 

tümcesinde perde örüntüsü 

 

Figür 4.14. Birinci konumda düşen vurgu taşıyan odak olan DEJAN je doneo Jovani ružu tümcesinde 

perde örüntüsü 
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Aşağıdaki tabloda birinci konumda odak olan sözcük dizilişlerinde F0max 

değerlerinin dağılımı gösterilmiştir: 

 

 1.ÖĞE 2. ÖĞE 3.ÖĞE 4.ÖĞE 
ÖEDN 243 216 197 180 
ÖEDN 223 173 161 160 
NÖED 235 175 165 162 
DÖEN 224 167 161 160 
EÖDN 231 179 165 158 

 

Tablo 4.26. Geniş odaklı ile birinci konumda odak olan dört öğeli tümcelerde F0max değerlerinin dağılımı 

 

Belirtisiz ve belirtili sözcük dizilişli dar odaklı tümcelerin birinci konumunda 

odaklanan öğe üzerindeki perde doruğundan sonra perde erimi daralması meydana 

gelmektedir. Dar odaklı tümcelerde birinci konumda odaklanan öğenin F0max değerleri, 

geniş odaklı tümcelerde aynı konumda bulunan özneninkinden daha düşük olmaktadır. 

Anlamlı fark, ÖEDNÖZNE ile ÖEDNÖZNE (p=.001), DÖENDOLAYLI  ile ÖEDNÖZNE (p=.013) 

arasında saptanmıştır. 

Sadece dar odaklı tümcelere bakıldığında birinci öğedeki F0max değerlerinin 

birbirlerine yakın olmasına rağmen Bonferroni testine göre ÖEDN ile NÖED 

tümcelerinde odaklanan öğeler arasında fark bulunmuştur (p=.000). 

 

Ø Yoğunluk  

Birinci konumda odak olan sözcük dizilişlerinde ortalama yoğunluk oranı 

değerleri: 
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 1.ÖĞE 2. ÖĞE 3.ÖĞE 4.ÖĞE 
ÖEDN 1.023 1.021 0.989 0.935 
ÖEDN 1.041 1.008 0.954 0.894 
NÖED 1.048 0.986 0.954 0.900 
DÖEN 1.047 0.986 0.964 0.906 
EÖDN 1.050 0.991 0.952 0.888 

 

Tablo 4.27. Geniş odaklı ile birinci konumda odak olan dört öğeli tümcelerde yoğunluk değerlerinin 

dağılımı 

 

Tablo 4.27.’de görüldüğü gibi birinci konumda odaklanan öğelerde en yüksek 

yoğunluk değerleri bulunmaktadır. Yüksek yoğunluk değeri olan birinci öğeden sonra 

yoğunlukta kademeli düşüş saptanmıştır. 

Sırpçadan farklı olarak Türkçede odaklanan öğe den sonra yoğunlukta ani düşüş 

gerçekleşmektedir (bkz 3.2.2.3.). Aşağıdaki örneklerde iki dilde birinci konumda odak 

olan tümcelerde ortalama yoğunluk oranı değerlerin dağılımı gösterilmiştir: 

 

  

 

Grafik 4.5. Türkçe NEÖD tümcelerinde yoğunluk        Grafik 4.6. Sırpça ÖEDN tümcelerinde yoğunluk 
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Ø  Süre 

Birinci konumda odak olan dört öğeli sözcük dizilişlerinde ortalama süre 

değerleri: 

 

 1.ÖĞE KAY 2. ÖĞE 3.ÖĞE 4.ÖĞE 
ÖEDN 21.5 5 22.5 25 26 
ÖEDN 24 5 22 24 25 
NÖED 25 5.5 21 20.5 28 
DÖEN 28 5 21 21 25 
EÖDN 25 5.5 21 23.5 25 

 

Tablo 4.28. Geniş odaklı ile birinci konumda odak olan dört öğeli tümcelerde süre değerlerinin dağılımı 

 

Yukarıdaki Tablo 4.28.’de görüldüğü gibi, ilk konumda odaklanan tüm öğelerin 

süresi, ikinci ve üçüncü konumda odaklanmayan aynı öğelere göre daha yüksektir. 

Ancak, birinci konumda odaklanan ile tümce sonunda odaklanmayan öğelerin süreleri 

arasında fark görülmemektedir. Türkçede de aynı bulgulara ulaşılmıştır (bkz. 3.2.2.3.). 

 

4.2.2.4. İkinci Konumda Odak Olan Belirtisiz ÖEDN ve Belirtili ÖNED, 

DNÖE, DÖEN, EÖDN, ÖDEN, NDEÖ, NEDÖ Tümceleri 

Ø Perde 

İkinci konumda odak olan tümcelerin perde örüntüsü aşağıdaki gibi olmaktadır:  
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Figür 4.15.  İkinci konumda yükselen vurguyu taşıyan odak olan Maramu je JELENI dala Marija 

tümcesinin F0 örüntüleri 

 

  

Figür 4.16. İkinci konumda düşen vurguyu taşıyan odak olan Marija je DALA Jeleni maramu tümcesinin 

F0 örüntüleri 

 

İkinci konumda odak olan tüm sözcük dizilişinde F0max doruğu, genellikle 

odak-önü konumundaki öğe üzerinde olmaktadır. İkinci konumda odak olan, okunan 

153 tümcenin 93’ünde (%61), perde doruğu birinci öğe, 60’ında (%39), ikinci öğe 

üzerindedir. Odak sonrası alanda perde erimi daralması meydana gelmektedir. İkinci 

konumda odak olan tümcelerde ortalama F0max değerlerinin dağılımı aşağıdaki tabloda 

gösterilmiştir: 
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 1.ÖĞE 2.ÖĞE 3.ÖĞE 4.ÖĞE 
ÖEDN 243 216 197 180 
ÖEDN 217 217 177 157 
ÖNED 226 222 177 163 
DNÖE 224 218 175 164 
DÖEN 230 215 167 162 
EÖDN 217 215 171 162 
ÖDEN 220 217 165 164 
NDEÖ 215 212 170 157 
NEDÖ 222 216 170 155 

 

 

Tablo 4.29. İkinci konumda odak olan dört öğeli tümcelerde F0max değerlerinin dağılımı 

 

İkinci konumda odaklanan ile geniş odaklı tümcelerde aynı konumda bulunan 

öğeler arasında anlamlı fark bulunmamıştır. Anlamlı fark, dar odaklı tümcelerde 

odaklanan öğeler arasında da saptanmamıştır. 

Yukarıdaki bulgulara göre Sırpçadaki ikinci konumda odak olan tümcelerde 

F0max doruğu, hem birinci hem de ikinci öğe üzerinde bulunabilmektedir. Elde edilen 

Türkçe verilerde ise, bu tümcelerde F0max doruğu, her zaman birinci öğe üzerindedir. 

 

 

Ø Yoğunluk  

İkinci konumda odak olan tümcelerde ortalama yoğunluk oranı değerleri 

aşağıdaki gibidir: 
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 1.ÖĞE 2.ÖĞE 3.ÖĞE 4.ÖĞE 
ÖEDN 1.023 1.021 0.989 0.935 
ÖEDN 1.004 1.048 0.955 0.886 
ÖNED 1.008 1.039 0.969 0.894 
DNÖE 1.027 1.038 0.955 0.885 
DÖEN 1.031 1.021 0.963 0.905 
EÖDN 1.028 1.021 0.958 0.893 
ÖDEN 1.009 1.037 0.958 0.869 
NDEÖ 1.011 1.036 0.940 0.870 
NEDÖ 1.010 1.038 0.948 0.873 

 

Tablo 4.30. İkinci konumda odak olan dört öğeli tümcelerde yoğunluk değerlerinin dağılımı 

 

Yukarıdaki Tablo 4.30’da görüldüğü gibi, ikinci konumda odak olan tümcelerin 

yoğunluk değerlerine ilişkin aşağıdaki gibi saptamalar yapılabilir: 

§ ÖEDN, ÖNED, DNÖE, ÖDEN, NDEÖ ve NEDÖ tümcelerinde en yüksek 

yoğunluk değeri odaklanan öğe üzerindedir. 

§ DÖEN ve EÖDN tümcelerinde en yüksek yoğunluk değerleri, odaktan önceki 

konumda bulunan öğe üzerindedir. Bunun nedeni, genellikle iki seslemli olan 

öznelerde, yoğunluğu düşük olan [d], [b] gibi patlayıcı seslerinin bulunmasıdır. 

§ Odaklanan öğe ile üçüncü öğe arasındaki ortalama yoğunluk farkı 0.08; üçüncü ile 

dördüncü öğe arasında 0.087 olmakta. Bu bulgular, odaktan sonraki alanda 

yoğunluğun kademeli olarak azalmaya devam ettiğini göstermektedir.  

 

Sırpçadaki ikinci konumda odak olan tümcelerin yoğunluk değerleri ile ilgili 

bulgular, Türkçedekine benzemektedir (3.2.2.4.). 
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Ø Süre  

İkinci konumda odak olan tümcelerde süre değerlerinin dağılımı aşağıdaki gibi 

olmaktadır: 

 

 1.ÖĞE KAY 2.ÖĞE 3.ÖĞE 4.ÖĞE 
ÖEDN 21.5 5 22.5 25 26 
ÖEDN 20 5 25 25 25 
ÖNED 21 5.5 23.5 21.5 28.5 
DNÖE 25 5 23 21 26 
DÖEN 25 5.5 24 21.5 24 
EÖDN 22 5.5 23.5 24.5 24.5 
ÖDEN 21 5 27 23 24 
NDEÖ 21 5 27 22 25 
NEDÖ 21 4.5 24.5 25.5 24.5 

 

Tablo 4.31.  İkinci konumda odak olan dört öğeli tümcelerde süre değerlerinin dağılımı 

 

Dar odaklı tümcelerde ikinci konumda odaklanan özne, nesne ve dolaylı 

nesnenin süresi, odaktan önceki ve odaktan sonraki konumda bulunan aynı 

öğelerdekinden daha fazladır. Ancak daha önce incelenen tümce örneklerinde olduğu 

gibi burada da son konumdaki öğenin süresi, odaklanan öğeninkinden daha fazla 

olmaktadır. Türkçede de benzer bulgulara ulaşılmıştır. 
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4.2.2.5. Üçüncü Konumda Odak Olan Belirtisiz ÖEDN ve Belirtili ÖEND, 

DÖNE, DNÖE, NDÖE, ÖNDE, NÖDE, ÖNDE, NÖED Tümceleri 

 

Ø Perde 

Üçüncü konumda odak olan tümcelerde perde örüntüleri aşağıdaki gibidir: 

 

  

 

Figür 4.17. Üçüncü konumda yükselen vurguyu taşıyan odak olan Jana je dodala NEMANJI vino 

tümcesinde perde örüntüsü 

 

Figür 4.18. Üçüncü konumda düşen vurguyu taşıyan odak olan Ružu je Dejan DONEO Jovani tümcesinde 

perde örüntüsü 
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Üçüncü konumda odak olan tümcelerdeki öğelerin F0max değerleri aşağıdaki 

tabloda gösterilmiştir: 

 1.ÖĞE 2.ÖĞE 3.ÖĞE 4.ÖĞE 
ÖEDN 243 216 197 180 
ÖEDN 226 213 201 154 
ÖEND 233 214 207 166 
DÖNE 232 215 209 163 
DNÖE 227 217 203 159 
NDÖE 230 216 202 162 
ÖNDE 226 213 201 160 
NÖDE 223 205 200 156 
ÖNED 221 215 203 163 
NÖED 220 208 205 166 

 

Tablo 4.32. Üçüncü konumda odak olan dört öğeli tümcelerde F0max değerlerinin dağılımı 

 

Geniş odaklı ile üçüncü konumda odak olan tümcelerde, perde düşüşü 

bulunmaktadır. Ancak, geniş odaklı ile diğer tümcelerdeki öğelerin F0max değerlerinde 

kimi farklılıklar saptanmıştır: dar odaklı tümcelerde üçüncü konumda odaklanan öğe 

üzerinde F0max değerleri yükselirken, birinci konumdaki öğe üzerinde F0max değerleri 

düşmektedir.  

Üçüncü konumda odak olan 179 tümcenin 146’ında (%81.5),  perde doruğu 

birinci öğe, 12’sinde (%6.7) ikinci öğe ve 21’inde (%11.7) üçüncü öğe üzerinde 

bulunmaktadır. Odak sonrası konumundaki öğede perde erimi daralmaktadır. 

Sırpçadan farklı olarak, üçüncü konumda odak olan Türkçe tümcelerinde F0max 

doruğu genellikle ikinci öğe üzerinde bulunmaktadır. Öte yandan, örneklerin hiçbirinde 

odaklanan öğe üzerinde perde doruğuna rastlanmamıştır. 
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Ø Yoğunluk 

Üçüncü konumda odak olan tümcelerdeki öğelerin yoğunluk değerleri aşağıdaki 

tabloda gösterilmiştir: 

 

 1.ÖĞE 2.ÖĞE 3.ÖĞE 4.ÖĞE 
ÖEDN 1.023 1.021 0.989 0.935 
ÖEDN 1.000 1.024 1.033 0.878 
ÖEND 1.019 1.034 1.020 0.912 
DÖNE 1.018 1.005 1.017 0.887 
DNÖE 1.024 1.009 0.998 0.904 
NDÖE 1.016 1.011 1.006 0.895 
ÖNDE 1.000 1.013 1.024 0.880 
NÖDE 1.017 1.003 1.015 0.880 
ÖNED 0.998 1.007 1.028 0.901 
NÖED 1.003 0.988 1.032 0.904 

 

Tablo 4.33. Üçüncü konumda odak olan dört öğeli tümcelerde yoğunluk değerlerinin dağılımı 

 

Yukarıdaki Tablo 4.33.’te görüldüğü gibi, dar odaklı tümcelerde üçüncü 

konumda odaklanan öğenin yoğunluk değerleri, geniş odaklı tümcede aynı konumda 

bulunan öğeninkine daha yüksek olmaktadır. Aşağıdaki çiftlerde anlamlı farklılığa 

rastlanmıştır:   

 MD S p 
ÖEDNDOLAYLI – DÖNENESNE 

ÖEDNDOLAYLI – ÖEDNDOLAYLI 
ÖEDNDOLAYLI – ÖNDEDOLAYLI 
ÖEDNDOLAYLI – NÖEDEYLEM 

-.029 
-.030 
-.035 
-.041 

.006 

.006 

.006 

.010 

.010 

.011 

.002 

.043 
 

Tablo 4.34. Dört öğeli tümcelerde üçüncü konumda odaklanan ile geniş odaklı tümcelerdeki aynı 

konumdaki öğeler arasındaki farklılığı gösteren Bonferroni testi sonuçları 
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Sadece üçüncü konumda odak olan tümcelere bakıldığında öğelerin yoğunluk 

değerlerinde değişik sonuçlar görünmektedir: 

§ ÖEDN, ÖNDE, ÖNED ve NÖED dizilişlerinde en yüksek yoğunluk değeri, odak 

üzerinde bulunmaktadır.  

§ ÖEND dizilişinde en yüksek yoğunluk değeri, ikinci öğe üzerinde 

bulunmaktadır. 

§ DNÖE en yüksek yoğunluk değeri, birinci öğe üzerinde bulunmaktadır. 

§ DÖNE, NDÖE, NÖDE tümcelerinde en yüksek yoğunluk değerlerinin birinci 

öğe üzerinde olmasına rağmen, değerleri odaklanan öğedekine yakındır. 

Ancak, sözcük dizilişlerinden hiç birinde, ilk üç öğenin yoğunluğu arasında 

istatistiksel fark bulunmamaktadır. Anlamlı fark, ilk üç öğenin ve yoğunluğu düşük 

dördüncü konumdaki öğe arasında saptanmıştır. Türkçede de benzer bulgulara 

ulaşılmıştır. Bu bulgular, iki dilde tümcenin üçüncü konumda odaklanan öğe üzerindeki 

yoğunluk değerlerinin artmasına rağmen tümcenin başındaki öğelerden genellikle 

yüksek olmadığını göstermektedir. 

 

 

Ø Süre 

Üçüncü konumda odak olan tümcelerdeki öğelerin süre değerleri aşağıdaki 

tabloda gösterilmiştir: 
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 1.ÖĞE KAY 2.ÖĞE ODAK 4.ÖĞE 
ÖEDN 21.5 5 22.5 25 26 
ÖEDN 21 4 21 28 26 
ÖEND 20.5 4.5 22.5 24 28.5 
DÖNE 25 5 21 23 26 
DNÖE 24 5 21 24 26 
NDÖE 22 5 25 23 25 
ÖNDE 20 5 21 27 27 
NÖDE 21.5 5 21 26.5 26 
ÖNED 20.5 5 20.5 25 29 
NÖED 21.5 5 21 24 28.5 

 

Tablo 4.35. Üçüncü konumda odak olan dört öğeli tümcelerde süre değerlerinin dağılımı 

 

Tablo 4.35.’te görüldüğü gibi, dar odaklı ve geniş odaklı ÖEDN dizilişlerindeki 

dolaylı nesnelerin F0max değerleri arasında anlamlı fark bulunmaktayken (df=18, 

t=7.684, p=.00), iki tümce tipindeki diğer öğelerin F0max değerleri, birbirlerine yakın 

olmaktadır. 

Sadece dar odaklı tümcelere bakıldığında üçüncü konumda odaklanan öğelerin 

süresi, odaktan önce bulunan aynı öğelerdekinden daha fazladır. Tablo 4.35’te 

görüldüğü gibi, odakta bulunan nesnenin ortalama süre oranı, yaklaşık %23.5, birinci 

konumdayken %22, ikinci konumdayken %21 olmaktadır. Benzer durum, dolaylı nesne, 

eylem ve öznede görülmektedir: odaklanan öğenin süresi, odaklanmayan öğeninkine 

göre daha uzundur. Öte yandan, üçüncü konumda odaklanan öğe, odak sonrası öğeden 

daha kısa olmaktadır. Bu bulgular, Türkçede olduğu gibi, tümcenin son konumdaki 

öğenin süre uzamasının, bilgi yapısı durumundan bağımsız olarak gerçekleştiğini 

göstermektedir.  
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4.2.3. Bulgular III ve Değerlendirme 

 

Çalışmanın bu bölümünde, Sırpçada odak yerinin ve sözcük dizilişlerinin, tümce 

bürünü üzerindeki etkisi incelenmiştir. Burada ise, elde edilen bulguların özeti ve 

değerlendirilmesi yapılmaktadır. Türkçede olduğu gibi, ilk olarak, F0, yoğunluk ve süre 

araçlarından her birinin odağın belirlenmesindeki önemi üzerinde, ardından da odak 

durumunun, bilgi yapısı birimlerine etkisi üzerinde durulmaktadır. Son olarak, sözcük 

dizilişinin tümce bürünü üzerindeki etkisi ile ilgili bulgular tartışılmaktadır. 

Belirtisiz sözcük dizilişlerinde değişik konumlarda odaklanan ile geniş odaklı 

tümcelerde aynı konumda bulunan ilgili öğelerin bürünsel gerçekleşimine ilişkin 

bulgular aşağıda özetlenmiştir: 

 

Ø Üç öğeli tümceler: 

- Üçüncü konumda odak olan ve geniş odaklı ÖEN tümcelerindeki nesneler 

üzerindeki perde, yoğunluk ve süre değerlerine ilişkin bulgulara bakıldığında dar odaklı 

tümcelerde nesne üzerindeki F0max, yoğunluk ve süre değerlerinin anlamlı derecede daha 

yüksek olduğu görülmektedir.  

 

ÖENNESNE - ÖENNESNE  t df p 
F0 4.221 33 .00 
YOĞUNLUK  4.190 33 .00 
SÜRE 2.086 33 .00 

 

Tablo 4.36. Üçüncü konumda odak olan ve geniş odaklı ÖEN tümcelerindeki nesneler arasında F0, 

yoğunluk ve süredeki farkları gösteren t-testi sonuçları 
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- Birinci konumda odak olan ve geniş odaklı ÖEN tümcelerindeki özneler 

üzerindeki perde, yoğunluk ve süre değerlerine ilişkin bulgulara bakıldığında dar odaklı 

tümcelerde özne üzerindeki yoğunluk ve süre değerlerinin anlamlı derecede daha 

yüksek, F0max değerlerinin iki tümce tipinde yakın olduğu saptanmıştır (Tablo 4.37.). 

Burada dar odak durumu, doğrudan odaklanan öğenin F0max değerlerini değil odak 

sonrası alanındaki öğelerin F0max değerlerini daha çok etkilemektedir: dar odaklı 

tümcede odaktan sonra gelen eylem ve nesnenin F0max değerleri, geniş odaklı 

tümcelerinkinden daha düşük olmaktadır (eylem için df=34, t=-8.747, p=.000; nesne için 

df=34, t=-6.834, p=.000).  

 

ÖENÖZNE - ÖENÖZNE  t df p 
F0 -.547 34 .588 
YOĞUNLUK  6.950 34 .000 
SÜRE 2.944 34 .006 

 

Tablo 4.37. Birinci konumda odak olan ve geniş odaklı ÖEN tümcelerindeki özneler arasında F0, 

yoğunluk ve süredeki farkları gösteren t-testi sonuçları 

 

-  İkinci konumda odak olan ve geniş odaklı ÖEN tümcelerindeki eylemler 

üzerindeki perde, yoğunluk ve süre değerlerine ilişkin bulgulara bakıldığında dar odaklı 

tümcelerde eylem üzerindeki F0max ve süre değerlerinin, anlamlı derecede yükseldiği 

görülmektedir. İki eylemin yoğunluk değerleri arasında anlamlı fark bulunmamaktadır 

(Tablo 4.38.). Ayrıca, dar odaklı tümcelerdeki özne ve nesne üzerinde F0max değerlerinin 

daha düşük olduğu saptanmıştır. Yani, ikinci konumda odak olan Sırpçadaki tümcelerde 
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odaklanan öğe üzerindeki perde yükselişi, odak-önü ve odak sonrası konumundaki 

öğelerde perde düşüşü, odağın göstergeleri olmaktadır. 

 

ÖENEYLEM - ÖEN EYLEM t df p 
F0 3.692 34 .001 
YOĞUNLUK  .873 34 .389 
SÜRE 9.852 34 .000 

 
 

Tablo 4.38. İkinci konumda odak olan ve geniş odaklı ÖEN tümcelerindeki eylemler arasında F0, 

yoğunluk ve süredeki farkları gösteren t-testi sonuçları 

 
 
 

Ø Dört öğeli tümceler: 

- Dördüncü konumda odak olan ve geniş odaklı ÖEDN tümcelerine bakıldığında 

dar odaklı tümcelerde odaklanan öğenin F0max, süre ve yoğunluk değerleri, geniş odaklı 

tümcelerde aynı konumda bulunan ilgili öğelerinkine göre daha yüksek olduğu 

görülmektedir (Tablo 4.39.).  

 

ÖEDNNESNE - ÖEDNNESNE t df p 
F0 2.189 18 .001 
YOĞUNLUK  2.895 18 .034 
SÜRE 2.615 18 .018 

 

Tablo 4.39. Dördüncü konumda odak olan ve geniş odaklı ÖEDN tümcelerindeki nesneler arasında F0, 

yoğunluk ve süredeki farkları gösteren t-testi sonuçları 
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- Birinci konumda odak olan ve geniş odaklı dört öğeli ÖEDN tümcelerine 

bakıldığında dar odaklı tümcelerde odaklanan öznenin F0max değerleri, daha düşük, 

yoğunluk ve süre değerleri daha yüksek olduğu görülmektedir (Tablo 4.40.). 

 

 

 

 

 

 

Tablo 4.40. Birinci konumda odak olan ve geniş odaklı ÖEDN tümcelerindeki özneler arasında F0, 

yoğunluk ve süredeki farkları gösteren t-testi sonuçları 

 

- İkinci konumda odak olan ve geniş odaklı dört öğeli ÖEDN tümcelerine 

bakıldığında dar odaklı tümcelerde odaklanan öğenin süre ve yoğunluk değerleri, geniş 

odaklı tümcelerde aynı konumda bulunan ilgili öğelerinkine göre daha yüksek olduğu 

görülmektedir. İki öğe arasındaki F0max değerlerinde anlamlı fark bulunmamıştır. 

 

 

 

 
 
 
 
 

Tablo 4.41. İkinci konumda odak olan ve geniş odaklı ÖEDN tümcelerindeki eylemler arasında F0, 

yoğunluk ve süredeki farkları gösteren t-testi sonuçları 

 

 

ÖEDNÖZNE - ÖEDNÖZNE t df p 

F0 -3.886 19 .001 
YOĞUNLUK  2.089 19 .050 
SÜRE 6.915 19 .000 

ÖEDNEYLEM - ÖEDN EYLEM t df p 

F0 .141 18 .889 
YOĞUNLUK  4.302 18 .000 
SÜRE 5.311 18 .000 
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- Üçüncü konumda odak olan ve geniş odaklı dört öğeli ÖEDN tümcelerine 

bakıldığında dar odaklı tümcelerde odaklanan öğenin süre ve yoğunluk değerlerinin, 

geniş odaklı tümcelerde aynı konumda bulunan ilgili öğeninkine göre daha yüksek 

olmaktadır. Perde değerleri arasında anlamlı fark saptanmamıştır (Tablo 4.42.).  

 

ÖEDNDOLAYLI - ÖEDNDOLAYLI t df p 

F0 1.142 18 .268 
YOĞUNLUK  5.111 18 .000 
SÜRE 7.684 18 .000 

 

Tablo 4.42. Üçüncü konumda odak olan ve geniş odaklı ÖEDN tümcelerindeki dolaylı nesneler arasında 

F0, yoğunluk ve süredeki farkları gösteren t-testi sonuçları 

 

Yukarıdaki t-testi sonuçlarında görüldüğü gibi, odak üzerindeki F0max, süre ve 

yoğunluk değerlerinin, odağın belirlenmesine katıldığı görülmektedir. Bu araçlardan 

süre değerlerinde en tutarlı sonuçlar elde edilmiştir. Yoğunluk değerleri, ikinci konumda 

odak olan ve geniş odaklı ÖEN tümcelerinde hariç dar odaklı tümcelerde 

yükselmektedir. Perdenin rolü, konuma bağlı olarak değişmektedir: dar odaklı 

tümcelerde birinci konumda odaklanan öğenin F0max değerleri, geniş odaklı 

tümceninkine göre daha düşük olmaktadır. Burada odak sonrası alanında meydana gelen 

perde erimi daralması, odağın ana belirtisi olmaktadır. ÖEN tümcelerinde ikinci 

konumda odaklanan öğe üzerinde perde anlamlı derecede yükselmekte, ancak dört öğeli 

ÖEDN tümcelerinde perdenin yükselmesine rağmen anlamlılık derecesine 

ulaşılmamaktadır. ÖEDN tümcelerinde olduğu gibi üçüncü konumda odak olan ÖEDN 
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tümcelerinde, F0max değerlerinin yükselmesine rağmen, aralarında anlamlılık derecesine 

ulaşılmamıştır.  

Sözcük dizilişinin, tümce bürünü üzerindeki etkisi ile ilgili aşağıdaki gibi 

bulgular elde edilmiştir: 

 

Ø Üç öğeli tümceler: 

§ Üçüncü konumda odak olan sözcük dizilişleri (ÖEN, NEÖ, ENÖ, EÖN, ÖNE ve 

NÖE): 

-  Dar odaklı tümcelerde odak üzerindeki F0max değerleri, birbirlerine yakın 

olmaktadır ve aralarında istatistiksel fark bulunmamıştır. Varyans analizi ve Bonferroni 

testi sonuçları, belirtili ile belirtisiz dizilişlerindeki öğeler arasında anlamlı fark 

bulunmadığını göstermektedir. 

§ Birinci konumda odak olan sözcük dizilişleri (ÖEN, ÖNE, NÖE, NEÖ, EÖN, 

ENÖ): 

-  ÖNE, NÖE, NEÖ, EÖN, ENÖ tümcelerinde odaklanan öğelerin ve özne 

üzerinde odak olan belirtisiz sözcük dizilişli ÖEN tümcelerinde öğelerinin F0max 

değerleri birbirlerine yakın olmaktadır. Varyans analizi ve Bonferroni testi sonuçlarına 

göre, öğelerin F0max değerlerinin arasında anlamlı fark bulunmamaktadır (p>.05). 

§ İkinci konumda odak olan sözcük dizilişleri (ÖEN, NÖE, EÖN, ÖNE, ENÖ, 

NEÖ): 

-  ÖEN, NÖE, EÖN, ÖNE, ENÖ, NEÖ tümcelerinde odaklanan öğeler arasında 

istatistiksel fark bulunmamıştır.  
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Ø Dört öğeli tümceler: 

§ Dördüncü konumda odak olan sözcük dizilişleri (ÖEDN, ÖDEN, DNEÖ, 

ÖEND, NÖDE): 

-  Tüm sözcük dizilişlerinde odaklanan öğeler arasında benzer F0max değerleri 

saptanmış, aralarında istatistiksel fark bulunmamıştır. 

§ Birinci konumda odak olan sözcük dizilişleri (ÖEDN, NÖED, DÖEN, EÖDN): 

-  Tüm tümcelerde birinci konumda bulunan öğedeki F0max değerlerinin, 

birbirlerine yakın olmasına rağmen, Bonferroni testine göre ÖEDN ile NÖED 

tümcelerinde odaklanan öğeler arasında fark bulunmuştur (p=.000). 

§ İkinci konumda odak olan sözcük dizilişleri (ÖEDN, ÖNED, DNÖE, DÖEN, 

EÖDN, ÖDEN, NDEÖ, NEDÖ): 

- Tüm sözcük dizilişlerinde odaklanan öğeler arasında benzer F0max değerleri 

saptanmış, aralarında istatistiksel fark bulunmamıştır. 

§ Üçüncü konumda odak olan sözcük dizilişleri (ÖEDN, ÖEND, DÖNE, DNÖE, 

NDÖE, ÖNDE, NÖDE, ÖNDE, NÖED): 

- Tüm sözcük dizilişlerinde odaklanan öğeler arasında benzer F0max değerleri 

saptanmış, aralarında istatistiksel fark bulunmamıştır. 

Yukarıdaki bulgular, değişik sözcük dizilişlerinin, odaklanan öğenin bürününü 

etkilemediği görülmektedir. 

 

Sonuç olarak, bu deneysel çalışmada odak durumunun, odak üzerindeki süre, 

yoğunluk ve F0max değerlerinin yükselttiği saptanmıştır. Sözcük dizilişinin, odaklanan 

öğelerin bürününü anlamlı derecede etkilemediği görülmüştür. 
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4.3. Bulgular IV: Bilgi Yapısı Birimlerinin Tonsal Özellikleri 

 

4.3.1. Odak 

Daha önce belirtildiği gibi, Sırpçadaki sözcük vurgusunun tonsal özelliklerini 

araştıran birkaç çalışma bulunmaktadır (Lehiste ve Ivić 1986, Gođevac 2000, Smiljanić 

2004). Tüm bu araştırmacılara göre, Sırpçadaki yükselen ve düşen vurgular arasındaki 

fark, perde hizalama olgusu ile ilişkilendirilmektedir: düşen vurgusu olan sözcüklerde 

F0max doruğu, vurgulu seslem içinde, yükselen vurgularda vurgulu seslemden bir sonraki 

seslemde gerçekleşmektedir (bkz. 2.5.1.).  

Smiljanić (2004), dar (karşıtsal) odak durumunda vurgular arasındaki bu tonsal 

farklılığın daha da belirgin hale geldiğini öne sürmektedir: tümce başında odaklanan ve 

yükselen vurgusu olan sözcüklerde perde hizalama, geniş odaklı tümcelerinkine göre 

daha sonra, düşen vurgularda daha erken gerçekleşmektedir (Figür 4.19.).  

 

 

 

 

 

 

 
 
Figür 4.19. Geniş odaklı (üstte) ve dar odaklı (altta) tümcelerde düşen (dolu çizgiyle belirtilen F) ve 

yükselen (R) odakların tonsal gerçekleşimi 
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Smiljanić (2004), tümce sonundaki odaklanan öğenin tonsal özelliklerinin, 

birinci konumda odaklanan öğeninkinden farklı olduğunu belirtmektedir: tümcenin son 

konumunda odaklanan sözcükteki yükselen vurgunun perde doruğunun, vurgulu seslem 

üzerine geri çekildiğini, ancak düşen vurgudakine göre yine daha geç gerçekleştiğini 

saptamıştır. Yani, tümce sonunda odaklanan öğelerde yükselen ile düşen vurgular 

arasındaki fark, azaldığı halde kaybolmamaktadır (Figür 4.20.). Aynı araştırmacı, dar 

odaklı tümcenin son konumunda odaklanan öğeden farklı olarak geniş odaklı tümcenin 

son konumundaki öğelerde düşen ile yükselen vurgular arasındaki farkın kaybolduğunu 

varsaymaktadır.  

 

 
 

Figür 4.20. Tümce başında (üstte) ve tümce sonunda (altta) odaklanan sözcük üzerindeki tonsal 

gerçeklemesi 

 

Gođevac (1999, 2000) ve Smiljanić (2004), odaklanan öğenin sonunda öbeksel 

vurgunun varlığını ileri sürmektedirler. Gođevac (2000)’e göre “öbeğin kenarındaki 

sözcüğün son sesleminde” bulunan sıfır öbeksel Ø- vurgusu, odak sonrası alandaki perde 

daralmasına neden olmaktadır.  Smiljanić (2004), dar odaktan sonra gelen geri çekilmiş 

düşük L- tonunun, öbeksel veya sözcük-sınırsal tonu belirttiğini varsaymaktadır. 
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Tümce başında ve sonundaki karşıtsal odağın tonsal özellikleri üzerinde duran 

Smiljanić (2004)’ten farklı olarak bu çalışma, Sırpçadaki dar-yeni odağın tonsal 

özelliklerini incelemektedir. Aşağıdaki altbölümlerde, üç öğeli tümcelerde, tümce 

başında, ortasında ve sonunda yer alan odakların perde hizalaması ile ilgili bulgular 

sunulmaktadır. Ancak, Sırpçada perde doruğunun, kimi zaman vurgulu seslemden sonra 

gerçekleştiği için Türkçeden farklı olarak, perde hizalama, vurgulu seslemden sonra 

gelen seslem de göz önünde bulundurularak ölçülmüştür. Perde hizalamanın 

ölçülmesinde aşağıdaki gibi noktalar saptanmıştır: 

 

Z1      vurgulu seslemin başlangıçı (ms) 

Z2      vurgulu seslemden sonraki seslemin başlangıcı (ms) 

Ü2s     vurgulu seslemden sonraki seslemin ünlünün sonu (ms) 

H       F0max doruğunun zamanlaması (ms) 

 

Yukarıdaki noktalar temelinde Z1 ile Ü2s, Z1 ile H, Z1 ile Z2 arasındaki süre 

(ms) değerleri saptanmıştır (Figür 4.21.).35           

                          

                                                           
35 Smiljanić (2004)’te perde hizalamanın ölçülmesinde farklı yöntem kullanılmaktadır. Bu araştımacıya 

göre ’ÜZ-sınırı (vurgulu seslemdeki ünlünün sonu ile sonraki seslemdeki ünsüzün başlangıcı arasındaki 

sınır), düşen ile yükselen vurguların F0 dorukları arasındaki farkı en iyi biçimde yansıtmaktadır. Ancak, 

bu çalışmanın bulgularında, tümce ortasındaki odaklanan öğelerdeki F0 doruğunnun, kimi zaman vurgulu 

seslemin ünsüzünde veya sonraki seslemin ünlüsünde gerçekleştiği için perde hizalamanın ölçülmesinde 

bu yöntemin uygun olmadığı düşünülmektedir. 
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v       l      a         d    a                                                  m     a           m     a 

        Z1                  Z2         Ü2s                                                                                  Z1                   Z2         Ü2s 

 

 

Figür 4.21. Yükselen vurgusu olan Vlada ve düşen vurgusu olan mama sözcüklerinde Perde hizalama 

ölçüm şeması 

 

Standartlaşma da, vurgulu seslem ve ondan sonraki seslem göz önünde 

bulundurularak yapılmıştır36: 

 

 
 

Grafik 4.7. Perde hizalama oranının hesaplanması 

 

 

Aşağıdaki altbölümlerde, iki ve üç seslemden oluşan, ilk seslemde yükselen veya 

düşen vurgusu olan sözcükler, değişik tümcesel konumlarda incelenmiştir. Incelenen 

sözcükler aşağıdaki gibidir (sözcüklerin bulunduğu tümceler listesi EK 7’de 

bulunmaktadır):  

                                                           
36 Ayrıca, standartlaşma yöntemi kullanılarak ikinci seslemin başlangıç noktası da saptanmış ve bu 

noktaya göre perde doruğu hangi seslem üzerinde gerçekleştiği belirtilmiştir.  

Perde hizalama oranı

Vurgulu seslemin başlangıcı ile sonraki  seslemin 
sonu içerisinde perde doruğu zamanı (hizalama)
Vurgulu seslemin başlangıç ile sonraki  seslemin 

son noktaları arasındaki süre
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§ Iki seslemli:    

- yükselen: Vlada [ɲlǎwda], zmija [zmǐja] 

 - düşen: ždrebe [ɲdrêwbe],  mama [mâma]  

§ Üç seslemli:   

- yükselen: delila [děwlila], livadu [lǐɲadu] 

- düşen: videla [ɲîdela], doneo [dône·o] 

 

 

4.3.1.1. Tümce Başında Odak 

 

Tümce başında odaklanan hedef sözcükler, vurgu tipine göre incelenmiş ve 

bulgular aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. Tablodaki H harfi, perde hizalamayı, Z2 işareti 

ise, ikinci seslemdeki ünsüzün başlangıcını, yani, iki seslem arasındaki sınırı 

belirtmektedir. 

 

       YÜKSELEN          DÜŞEN 
H Z2  H Z2 

Vla:da 0.84 0.62 ždre:be 0.36 0.55 
zmija 0.71 0.64 mama 0.53 0.60 
de:lila 0.92 0.57 videla 0.56 0.59 
livadu 0.77 0.58 doneo 0.52 0.62 

 

Tablo 4.43. Tümce başında yükselen ve düşen vurgularda perde hizalama ortalaması 

 

Tablo 4.43.’te görüldüğü gibi, yükselen vurgularda perde hizalama (H), vurgulu 

seslemi izleyen sonraki seslemde, düşen vurgularda vurgulu seslem içinde 
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gerçekleşmektedir.37 Bonferroni testi, yükselen vurgusu ile düşen vurgusu olan tüm 

sözcükler arasında istatistiksel farkı saptamıştır. İkinci seslemin ünsüzün başlangıcı (Z2) 

ise, vurgu tiplerinin ikisinde yaklaşık 0.60 olmaktadır.  

            Sadece yükselen vurgulara bakıldığında uzun yükselen vurgulardaki perde 

hizalama, kısa yükselen vurgulardakinden daha geç gerçekleştiği görülmektedir; 

Bonferroni testi, aşağıdaki değişkenler arasında anlamlı fark saptamıştır: 

 

 MD S p 
VLA:DA - ZMIJA    .127 .032 .011 
ZMIJA- DE:LILA -.212 .033 .000 
DE:LILA - LIVADU  .148 .045 .033 

 

Tablo 4.44. Uzun ve kısa yükselen vurgular arasındaki farkı gösteren Bonferroni sonuçları 

 

 

Sadece düşen vurgulara bakıldığında uzun düşen vurgudaki perde hizalama, kısa 

düşen vurgulardakinden daha erken gerçekleştiği görülmektedir. Bonferroni sonuçları 

aşağıdaki gibidir: 

 

 

 

 

 MD S p 

                                                           
37 Dinleyiciler,  yükselen vurgularda perde hizalamanın, vurgulu seslemde bulunmamasına rağmen bu 

seslemi yine vurgulu olarak algılanmaktadırlar. Smiljanić (2004), bunun nedeninin, vurgulu seslemin 

uzamış süresinde olduğunu varsaymaktadır.  
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ŽDRE:BE - MAMA 
ŽDRE:BE - VIDELA 
ŽDRE:BE - DONEO 

-.150 
-.198 
-.188 

.045 

.043 

.054 

.038 

.003 

.026 
 

Tablo 4.45. Uzun ve kısa düşen vurgular arasındaki farkı gösteren Bonferroni sonuçları 

 

Yukarıdaki bulgulara göre uzun vurgularda yükselen ile düşen tonlar arasındaki 

fark daha belirgin olmaktadır. Yani, iki kısa vurgu arasındaki fark azalmış olmaktadır.38 

Tümce başında odaklanan ile geniş odaklı tümcelerin başında bulunan öğelerin 

(Vlada, zmija, ždrebe, mama)39  perde hizalamalarında fark bulunmamıştır. Daha önce 

görüldüğü gibi, iki öğenin F0max değerleri de yakındır ve aralarında istatistiksel fark 

bulunmamıştır (bkz. 4.2.1.3.). Öte yandan, Smiljanić (2004),  geniş odaklı tümcelerin 

birinci konumundaki öğenin ile birinci konumda karşıtsal odaklanan öğenin perde 

hizalamaları arasında fark saptamıştır: dar odaklı tümcelerde geç perde hizalaması olan 

yükselen vurgularda perde doruğu daha geç, erken perde hizalaması olan düşen 

vurgularda perde doruğu daha erken gerçekleşmektedir. Bu çalışmadaki bulgular, dar-

yeni odağın tümce başında bulunduğu durumlarda konuşucuların, odağı 

belirginleştirmek için ayrıca çaba sarf etmediklerini ve odağın temel göstergesi, odak 

sonrası perde erimi daralması olduğunu göstermektedir. 

Aşağıdaki saplı kutu grafiği, yukarıda bahsedilen yükselen ile düşen vurguların 

perde hizalamaları arasındaki farklılığı biçimsel olarak göstermektedir. 
                                                           
38 Belić (1951) ve Lehiste (1961)’e göre, iki kısa vurgu, kimi bağlamlarda ve ağızlarda nötrleşmektedir 

(Smiljanić 2004). 

39 Geniş ile birinci konumda odak olan araştırılan tümceler şunlardır: Vlada je doneo ribu, Zmija je videla 

žabu, Ždrebe je sanjalo livadu, Mama je delila sladoled. 
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Grafik 4.8. Yükselen ile düşen vurguları olan birinci konumda odaklanan sözcüklerde perde hizalamayı 

gösteren kutu grafikleri  

 

Grafik 4.8.’de görüldüğü gibi düşen vurgusu olan doneo, videla, mama ve ždrebe 

sözcüklerinde perde hizalama daha erken gerçekleşmektedir. Sözcükler ayrı ayrı 

incelendiğinde aşağıdaki gibi bulgulara ulaşılmaktadır: 

§ Kısa düşen vurgusu olan üç seslemli doneo sözcüğünde, örneklerin %75’inde 

perde doruğu birinci seslemin sonunda ve %25’inde iki seslemin sınırında 

gerçekleşmektedir (0.48 ile 0.61 arasında). Ortanca, yüzde 75’lik sınıra 

yaklaşmakta, yani perde doruğu, birinci seslemin sonunda bulunma eğilimini 

göstermektedir. 

§ Kısa düşen vurgusu olan üç seslemli videla sözcüğünde, perde hizalama 

bulguları bir önceki örnektekine benzemektedir: örneklerin hepsinde (%100), 

perde doruğu birinci seslemde gerçekleşmektedir (0.41 ile 0.59 arasında). 
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Ortanca, yüzde 75’lik sınıra yaklaşmakta, yani perde doruğu birinci seslemin 

sonunda bulunma eğilimini göstermektedir. 

§ Kısa düşen vurgusu olan iki seslemli mama sözcüğünde, veriler daha yaygın 

olmaktadır. Örneklerin %75’inde perde doruğu birinci seslemin sonunda (0.46 ile 

0.62 arasında), %25’inde ikinci seslemin başlangıcında gerçekleşmektedir (0.62 

ile 0.68 arasında). Burada da ortanca yüzde 75’lik sınıra yaklaşmakta, yani perde 

doruğu genellikle birinci seslemin sonunda bulunmaktadır. 

§ Uzun düşen vurgusu olan iki seslemli ždrebe sözcüğünde, örneklerin hepsinde 

(%100), perde doruğu birinci seslemde gerçekleşmektedir. Örneklerin %25’inde 

perde hizalama 0.15 ile 0.29 arasında, %50’inde 0.29 ile 0.45 arasında, %25’inde 

0.45 ile 0.53 arasında gerçekleşmektedir. Ortanca, kutunun ortasında bulunup 

verilerin normal dağıldığını göstermektedir. Bu sözcükte perde hizalamanın 

erken gerçekleşimi, yukarıda da belirtildiği gibi, vurgulu seslemdeki ünlünün 

uzunluğuna bağlı olmaktadır. 

§ Kısa yükselen vurgusu olan üç seslemli livadu sözcüğünde, veriler oldukça 

yaygın olmaktadır. Perde hizalama, örneklerin %25’inde birinci seslemin 

sonunda (0.47 ile 0.60 arasında), %75’inde ikinci seslemde gerçekleşmektedir 

(0.60 ile 0.93 arasında). Perde hizalamanın, örneklerin %25’inde birinci seslemin 

sonunda gerçekleşimi, yukarıda bahsedilen kısa vurgularda azalan tonsal 

farklılıktan kaynaklanabilmektedir. 

Bu örnekte ortanca, yüzde 75’lik sınıra yaklaşmakta; perde doruğu 

genellikle ikinci seslemin ünlüsünde bulunmaktadır. Bu sonuç, Sırpçadaki 
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vurguların saptanmasında Smiljanić (2004)’te kullanılan ‘ÜZ sınırının yeterli 

olmadığını göstermektedir.  

§ Uzun yükselen vurgusu olan üç seslemli delila sözcüğünde perde doruğu, 

örneklerin tümünde (%100) ikinci seslemin ünlüsünde gerçekleşmektedir (0.89 

ile 1.00 arasında).  

§ Kısa yükselen vurgusu olan iki seslemli zmija sözcüğünde perde doruğu, 

örneklerin %25’inde iki seslemin sınırında (0.57 ile 0.62 arasında), %75’inde 

ikinci seslem üzerinde bulunmaktadır (0.62 ile 0.90 arasında). Ortanca, yüzde 

25’lik sınıra yaklaşmakta, yani perde doruğu ikinci seslemin ünsüzünde bulunma 

eğilimini göstermektedir. 

§ Uzun yükselen vurgusu olan iki seslemli Vlada sözcüğünde perde doruğu, 

örneklerin neredeyse tümünde ikinci seslemin ünlüsünde gerçekleşmektedir 

(0.80 ile 0.95 arasında). Bu örnekte aykırı en küçük değeri ve iki uç nokta da 

saptanmıştır.  

Aşağıdaki Grafik 4.9.’da yükselen ve düşen vurgusu olan sözcüklerde perde hizalama 

dağılımını gösteren histogramlar bulunmaktadır.  
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Grafik 4.9. Birinci konumda odaklanan yükselen ve düşen vurgusu olan sözcüklerde perde hizalama 

dağılım eğrileri 
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4.3.1.2. Tümce Ortasında Odak 

 

Tümce ortasında odaklanan yükselen ve düşen vurguları olan sözcüklerde perde 

hizalama ile ilgili bulgular aşağıdaki tabloda gösterilmiştir: 

 

 YÜKSELEN  DÜŞEN 
H Z2 H Z2 

Vla:da 0.68 0.60 ždre:be 0.31 0.55 
zmija 0.51 0.62 mama 0.34 0.60 
de:lila 0.88 0.56 videla 0.39 0.52 
livadu 0.64 0.49 doneo 0.39 0.63 

 

Tablo 4.46. Tümce ortasında odaklanan yükselen ve düşen vurgularda perde hizalama ortalaması 

 

Geniş odaklı tümcelerin ikinci konumunda bulunan delila (Mama je delila 

sladoled), videla (Zmija je videla žabu), doneo (Vlada je doneo ribu) ile ikinci konumda 

odaklanan aynı öğelerin perde hizalamaları arasında fark bulunmamıştır. Daha önceki 

altbölümde (4.2.1.5.) görüldüğü gibi, iki öğenin F0max değerleri arasında anlamlı 

istatistiksel fark bulunmaktadır: dar odaklı tümcede eylemin F0max değerleri daha yüksek 

olmaktadır (t=3.692, df=34, p=.001). Yani, ikinci konumdaki dar-yeni odak, perde 

hizalama ile değil, üzerindeki yükselen F0max değerleri ile belirgin hale getirilmektedir. 

 İkinci konumda odaklanan ile bir önceki altbölümde (bkz. 4.3.1.1.)  incelenen 

tümce başında odaklanan öğelerin perde hizalamaları arasında farklılık bulunmaktadır: 

tümce ortasında odaklanan hem yükselen hem de düşen vurgularda perde doruğu daha 

erken gerçekleşmektedir. T-testi sonuçları aşağıdaki gibidir: 
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Tablo 4.47.  Tümce başında ile tümce ortasında odaklanan öğelerin perde hizalamaları arasındaki farkları 

gösteren t-testi sonuçları 

 

Tablo 4.47.’de görüldüğü gibi, ikinci konumda odaklanan öğelerin perde 

hizalaması, tüm öğelerde daha erken gerçekleşmiştir. Livadu ve ždrebe sözcükleri 

dışında, birinci ile ikinci konumda odaklanan sözcüklerin perde hizalamaları arasında 

anlamlı fark bulunmaktadır. 

Yukarıdaki bulgular, birinci konumda odaklanan öğelerde olduğu gibi, ikinci 

konumda odaklanan yükselen ve düşen vurgusu olan sözcüklerde, vurgular arasında net 

farkın korunduğu göstermektedir. Aşağıdaki saplı kutu grafiği ve histogramlar (Grafik 

4.10. ve 4.11.), yukarıda bahsedilen yükselen ile düşen vurguların perde hizalamalarını 

biçimsel olarak göstermektedir. 

 

 t df p 
VLA:DA1- VLA:DA2  3.326 11 .007 
ZMIJA1 - ZMIJA2 5.469 13 .000 
DE:LILA1 – DE:LILA2 2.492 13 .027 
LIVADU1 - LIVADU2 1.826 13 .091 
ŽDRE:BE1 – ŽDRE:BE2 1.701 11 .117 
MAMA1 - MAMA2 2.884 12 .015 
VIDELA1 - VIDELA2 5.063 12 .000 
DONEO1 - DONEO2 2.819 12 .015 
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Grafik 4.10. Yükselen ile düşen vurguları olan ikinci konumda odaklanan sözcüklerde perde hizalamayı  

gösteren kutu grafikleri 

 

Daha önceki bölümde incelenen birinci konumda odaklanan sözcüklerde olduğu 

gibi, burada da düşen vurgusu olan doneo, videla, mama ve ždrebe sözcüklerinde perde 

hizalama daha erken gerçekleşmektedir (Grafik 4.10.). Sözcükler ayrı ayrı 

incelendiğinde aşağıdaki gibi bulgulara ulaşılmaktadır: 

§ Kısa düşen vurgusu olan üç seslemli doneo sözcüğünde, örneklerin tümünde 

perde doruğu birinci seslem içinde gerçekleşmektedir. Örneklerin %25’inde  

perde hizalama 0.15 ile 0.26, %75’inde 0.26 ile 0.53 arasında gerçekleşmektedir. 

Ortanca, yüzde 75’lik sınıra yaklaşmakta, yani, perde doruğu, birinci seslemin 

sonunda bulunma eğilimini göstermektedir. Birinci konumda odaklanan aynı 

sözcüğe göre perde hizalama geriye doğru çekilmiş ve veriler daha yayılmış 

olmaktadır. 



228 

§ Kısa düşen vurgusu olan üç seslemli videla sözcüğünde perde hizalama, 

örneklerin hepsinde, birinci seslemde gerçekleşmektedir (0.39 ile 0.53 arasında). 

Yukarıdaki örnekte olduğu gibi, burada da yüzde 75’lik sınıra yaklaşan ortanca, 

perde doruğunun birinci seslemin sonunda bulunma eğilimini göstermektedir. 

Birinci konumda odaklanan aynı sözcüğe göre perde hizalama daha çok geri 

çekilmiş ve veriler daha homojen olmaktadır. 

§ Kısa düşen vurgusu olan iki seslemli mama sözcüğünde veriler daha yaygın 

olmaktadır. Örneklerin %75’inde perde doruğu, birinci seslem içinde (0.04 ile 

0.51 arasında), %25’inde iki seslemin sınırında gerçekleşmektedir (0.51 ile 0.63 

arasında). Yüzde 25’lik sınıra yaklaşan ortanca, perde doruğunun birinci 

seslemin ortasında bulunma eğilimini göstermektedir. Yine, yukarıdaki 

örneklerde olduğu gibi, birinci konumda odaklanan aynı sözcüğe göre burada da 

perde hizalama daha erken gerçekleşmektedir. 

§ Uzun düşen vurgusu olan iki seslemli ždrebe sözcüğünde örneklerin hepsinde 

(%100), perde doruğu birinci seslemin başlangıç ile orta noktaları arasında 

gerçekleşmektedir (0.21 ile 0.36 arasında). Yüzde 75’lik sınıra yaklaşan ortanca, 

perde doruğunun birinci seslemin ortasında bulunma eğilimini göstermektedir. 

Birinci konumda odaklanan aynı sözcüğe göre, burada perde hizalamanın ayrıca 

çekilmediği ancak verilerin daha homojen yayıldığı görülmektedir. 

§ Aykırı en küçük değer ve uç nokta içeren kısa yükselen vurgusu olan üç seslemli 

livadu sözcüğünde perde doruğu, örneklerin çoğunda ikinci seslemin ünlüsünde 

gerçekleşmektedir (0.72 ile 0.86 arasında). Ortanca, kutunun ortasında bulunup 

verilerin normal dağıldığını göstermektedir. Birinci konumda odaklanan aynı 
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sözcüğe göre burada perde hizalamanın ayrıca çekilmediği ancak verilerin daha 

homojen yayıldığı görülmektedir. 

§ Uzun yükselen vurgusu olan üç seslemli delila sözcüğünde perde doruğu, 

örneklerin tümünde (%100), ikinci seslemin ünlüsünde gerçekleşmektedir (0.77 

ile 0.96 arasında). Birinci konumda odaklanan aynı sözcüğe göre buradaki veriler 

daha yaygın olduğu ve daha çok örnekte perde hizalamanın geri çekildiği 

görülmektedir.40 

§ Kısa yükselen vurgusu olan iki seslemli zmija sözcüğünde perde doruğu, 

örneklerin %50’sinde iki seslemin sınırında (0.47 ile 0.66 arasında), %25’inde 

birinci seslem üzerinde (0.29 ile 0.47 arasında), %25’inde ikinci seslemin 

başlangıcında bulunmaktadır (0.66 ile 0.71 arasında). Yüzde 25’lik sınıra 

yaklaşan ortanca, perde hizalamanın birinci seslem sonunda gerçekleşme 

eğilimde olduğunu göstermektedir. İkinci konumda odaklanan zmija sözcüğünün 

perde hizalaması, birinci konumda odaklanan aynı sözcüğe göre daha erken 

olmakta ve bu tonsal özelliği, onu düşen vurgusu olan sözcüklere 

yaklaştırmaktadır.  

§ Uzun yükselen vurgusu olan iki seslemli Vlada sözcüğünde perde doruğu, 

örneklerin yaklaşık %75’inde iki seslem sınırında ve ikinci seslemde (0.54 ile 

0.88 arasında), %25’inde birinci seslemin sonunda bulunmaktadır (0.47 ile 0.54 

arasında). Yüzde 75’lik sınıra yaklaşan ortanca, perde hizalamanın ikinci 

                                                           
40 Yükselen vurgusu olan üç seslemli livadu ve delila sözcüklerinde perde doruğundan sonra bir seslem  

bulunduğu için bu sözcüklerde perde hizalamanın geri çekilmesi o kadar belirgin olmamaktadır. 
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seslemin ünlüsünde bulunma eğilimi olduğu göstermektedir. Birinci konumda 

odaklanan aynı sözcükten farklı olarak burada perde hizalama geriye doğru 

çekilmekte ve verilerin daha yayılmış olmaktadır. 

Aşağıdaki Grafik 4.11.’de yükselen ve düşen vurgusu olan sözcüklerde perde hizalama 

dağılımını gösteren histogramlar bulunmaktadır. 
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Grafik 4.11. İkinci konumda odaklanan yükselen ve düşen vurgusu olan sözcüklerde perde hizalama 

dağılım eğrileri 

 

 

 

4.3.1.3. Tümce Sonunda Odak 

 

Tümce sonunda odaklanan yükselen ve düşen vurguları olan sözcüklerde perde 

hizalama ile ilgili bulgular aşağıdaki tabloda gösterilmiştir: 
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       YÜKSELEN          DÜŞEN 
H Z2 H Z2 

Vla:da 0.65 0.60 ždre:be 0.14 0.52 
zmija 0.47 0.60 mama 0.19 0.55 
de:lila 0.77 0.54 videla 0.28 0.50 
livadu 0.54 0.48 doneo 0.20 0.63 

 

Tablo 4.48. Tümce sonunda odaklanan yükselen ve düşen vurgularda perde hizalama ortalaması 

 

Çalışmada, geniş odaklı tümcelerde son konumdaki öğenin F0max doruğunun 

genellikle saptanamadığından dolayı Lehiste ve Ivić (1986) ve Smiljanić (2004)’te 

olduğu gibi bu durumlarda yükselen ile düşen vurgular arasında farkın kaybolduğu 

varsayılmaktadır. Bu çalışmada, son konumda odaklanan öğelerin de kimi durumlarda 

nötrleştiği saptanmıştır. Bu durum, en çok yükselen, özellikle kısa yükselen vurgularda 

görülmektedir: yükselen vurgularda perde doruğu düşen vurgularda olduğu gibi erken 

gerçekleşmektedir. Ancak, Ruma şehrinden gelen denekte yükselen vurgusu olan 

sözcüklerde F0max doruğu, tümcenin sonunda bile geç gerçekleşmekte ve sözcüğün 

süresi diğer deneklerdekinden fazla olmaktadır. Bu özellik, Şumadiya-Voyvodina41 yerel 

ağzına özgü olmaktadır. 

Bu bölümde araştırılan tümce sonunda odaklanan öğelerin perde hizalamasının, 

önceki 4.3.1.1. ve 4.3.1.2. altbölümlerinde incelenen tümce başında ve tümce ortasında 

odaklanan öğelerinkine göre geriye çekilmiş olduğu saptanmıştır. Değişik tümce 

konumlarında odaklanan öğelerin perde hizalamaları, aşağıdaki saplı kutu grafiklerde 

biçimsel olarak gösterilmiştir: 

 

                                                           
41 Šumadijsko-vojvođanski dijalekat 
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Grafik 4.12. Birinci, ikinci ve üçüncü konumda odaklanan yükselen ve düşen vurgusu olan sözcüklerde 

perde hizalama dağılımını gösteren kutu grafikleri 

 

 

Yukarıdaki üçüncü grafik incelendiğinde tümcenin son konumda odaklanan 

sözcüklerin perde hizalamasına ilişkin kimi saptamalar yapılabilmektedir. Daha önceki 

bölümde incelenen birinci ve ikinci konumda odaklanan sözcüklerde olduğu gibi, burada 

da düşen vurgusu olan doneo, videla, mama ve ždrebe sözcüklerinde perde hizalama 

daha erken gerçekleşmektedir.  

§ Kısa düşen vurgusu olan üç seslemli doneo sözcüğünde örneklerin tümünde 

perde doruğu, birinci seslem içinde gerçekleşmektedir (0.06 ile 0.38 arasında).  

Ortanca, yüzde 75’lik sınıra yaklaşmakta, perde doruğu birinci seslemin 

ortasında bulunma eğilimini göstermektedir. 

§ Kısa düşen vurgusu olan üç seslemli videla sözcüğünde perde hizalama 

örneklerin hepsinde birinci seslemde gerçekleşmektedir (0.18 ile 0.42 arasında). 

Yukarıdaki örnekte olduğu gibi, burada da yüzde 75’lik sınıra yaklaşan ortanca, 

perde doruğunun birinci seslemin ortasında bulunma eğilimini göstermektedir. 
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§ Kısa düşen vurgusu olan iki seslemli mama sözcüğünde perde doruğu, örneklerin 

%75’inde birinci seslemin başlangıcında (0.04 ile 0.24 arasında), %25’inde 

birinci seslemin ortasında gerçekleşmektedir (0.24 ile 0.48 arasında).  Ortanca, 

yüzde 75’lik sınıra yaklaşmakta, perde doruğu birinci seslemin ortasında 

bulunma eğilimini göstermektedir. 

§ Uzun düşen vurgusu olan iki seslemli ždrebe sözcüğünde örneklerin hepsinde, 

perde doruğu birinci seslemin başlangıç ile orta noktaları arasında 

gerçekleşmektedir (0.05 ile 0.26 arasında). Yüzde 25’lik sınıra yaklaşan ortanca, 

perde doruğunun birinci seslemin başında bulunma eğilimini göstermektedir. 

§ Kısa yükselen vurgusu olan üç seslemli livadu sözcüğündeki perde hizalaması ile 

ilgili veriler oldukça yaygın olmaktadır. Örneklerin %50’inde (kutu) perde 

doruğu birinci seslem sonunda ve ikinci seslem başında (0.39 ile 0.76 arasında); 

örneklerin %25’inde birinci seslem başında (0.13 ile 0.39 arasında), %25 ikinci 

seslem ortasında bulunmaktadır (0.76 ile 0.81 arasında). 

§ Uzun yükselen vurgusu olan üç seslemli delila sözcüğündeki perde doruğunun 

geri çekilmesi diğer öğelerinkinden daha az olmaktadır. Örneklerin hepsinde 

perde doruğu ikinci seslemin ünlüsünde gerçekleşmektedir (0.70 ile 0.84 

arasında). Bu durum, sözcüğün üç seslemli olmasından kaynaklanmakta, yani 

doruktan sonra tümce sonundaki sınırsal tonların gerçekleşmesi için bir seslem 

daha bulunmaktadır. 

§ Kısa yükselen vurgusu olan iki seslemli zmija sözcüğünde, perde doruğu ile ilgili 

veriler, aynı vurguyu taşıyan livadu sözcüğünde olduğu gibi oldukça yayılmış 

olmaktadır. Bu örnekte en değişken bulgulara ulaşılmıştır: örneklerin %50’inde 
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(kutu) perde doruğu birinci seslemin sonunda (0.34 ile 0.59 arasında), %25 

birinci seslemin başında ve ortasında (0.10 ile 0.34 arasında), %25’inde ise 

ikince seslemde gerçekleşmektedir (0.59 ile 0.88). Yani, kısa yükselen perde 

vurgusu, sözcüğünün tümce konumundan en çok etkilenmektedir.  

§ Uzun yükselen vurgusu olan iki seslemli Vlada sözcüğünde perde doruğu, 

örneklerin yaklaşık %50’sinde iki seslem sınırında (0.55 ile 0.66 arasında), 

%25’inde birinci seslem sonunda (0.50 ile 0.55), %25’inde ikinci seslem başında 

gerçekleşmektedir (0.66 ile 0.71 arasında). Yüzde 75’lik sınıra yaklaşan ortanca, 

perde hizalamanın ikinci seslemde bulunma eğilimi göstermektedir. Ancak, 

birinci veya ikinci konumda odaklanan aynı sözcüğe göre bu öğenin perde 

hizalaması daha erken gerçekleşmektedir. 

 

 Aşağıdaki tabloda, tümcedeki konuma göre perde hizalamanın ortalama 

değerleri gösterilmiştir42:  

 

       YÜKSELEN          DÜŞEN 
H1 H2 H3 H1 H2 H3 

Vla:da 0.84 0.68 0.65 ždre:be 0.36 0.31 0.14 
zmija 0.71 0.51 0.47 mama 0.53 0.34 0.19 
de:lila 0.92 0.88 0.77 videla 0.56 0.39 0.28 
livadu 0.77 0.64 0.54 doneo 0.52 0.39 0.20 

 

Tablo 4.49. Tümce başında, ortasında ve sonunda odaklanan öğelerin perde hizalama ortalaması 

 
                                                           
42 H1, H2  ve H3 işaretleri, tümce ortasında, başında ve sonunda bulunan öğenin perde hizalamasını  

belirtmektedir. 
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Tablo 4.49.’da görüldüğü gibi hem yükselen hem de düşen vurgularda son 

konumda odaklanan öğenin en düşük perde hizalama değerleri vardır (H3). Yani, odak 

tümce sonuna doğru yaklaşınca perde doruğu kademeli olarak erken gerçekleşmektedir. 

Aşağıdaki Tablo 4.50.’de değişik konumlarda odaklanan öğelerin karşılaştırılması 

sonucunda elde edilen Bonferroni sonuçları gösterilmiştir: 

 

 

YÜKSELEN 
VURGULAR 

MD S p DÜŞEN  
VURGULAR 

MD S p 

VLADA1- VLADA2 

VLADA1- VLADA2 

VLADA2- VLADA3 

.161 

.198 

.037 

.048 

.053 

.057 

.020 

.010 

1.00 

ŽDREBE1- ŽDREBE2 

ŽDREBE1- ŽDREBE3 

ŽDREBE2- ŽDREBE3 

.068 

.244 

.176 

.040 

.030 

.051 

.351 

.000 

.016 

ZMIJA1- ZMIJA2 

ZMIJA1- ZMIJA3 

ZMIJA2- ZMIJA3 

.199 

.238 

.038 

.036 

.042 

.040 

.000 

.000 

1.00 

MAMA1- MAMA2 

MAMA1- MAMA3 

MAMA2- MAMA3 

.175 

.348 

.172 

.062 

.035 

.040 

.044 

.000 

.003 

DELILA1- DELILA2 

DELILA1- DELILA3 

DELILA2- DELILA3 

.045 

.156 

.111 

.018 

.020 

.021 

.081 

.000 

.000 

VIDELA1- VIDELA2 

VIDELA1- VIDELA3 

VIDELA2- VIDELA3 

.181 

.288 

.107 

.036 

.031 

.039 

.001 

.000 

.052 

LIVADU1- LIVADU2 

LIVADU1- LIVADU3 

LIVADU2- LIVADU3 

.129 

.237 

.108 

.070 

.086 

.079 

.273 

.050 

.579 

DONEO1- DONEO2 

DONEO1- DONEO3 

DONEO2- DONEO3 

.132 

.313 

.181 

.047 

.038 

.055 

.046 

.000 

.019 

 

Tablo 4.50. Değişik konumlarda odaklanan öğelerin karşılaştırılması sonucunda elde edilen Bonferroni 

sonuçları 

 

Yukarıdaki bulgulara bakıldığında düşen vurgusu olan sözcüklerde perde 

hizalamanın daha fazla geri çekilmektedir. Ždrebe sözcüğü dışında tüm örneklerde 
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birinci ile ikinci konumda odaklanan öğeler arasında anlamlı fark saptanmıştır. Başka 

deyişle, birinci konumda odaklanan düşen vurgusu olan sözcüklerde perde hizalama 

daha geç gerçekleşmektedir. Birinci ile üçüncü konumda odaklanan öğeler arasında da 

anlamlı farka rastlanmıştır. İkinci ile üçüncü konumda odaklanan öğelerde de 

çoğunlukla anlamlı fark saptanmıştır (sadece üç seslemli videla sözcüğünde bu fark, 

anlamlılık derecesine yaklaşmaktadır). 

Yükselen vurgusu olan sözcüklerde daha karışık sonuçlar elde edilmiştir: birinci 

konumda odaklanan Vlada ve zmija sözcüklerinin hizalamaları, ikinci konumda 

odaklanan aynı öğelerinkinden anlamlı derecede geç gerçekleşirken, üç seslemli delila 

ve livadu sözcüklerinde anlamlı farka rastlanmamıştır. Birinci ile üçüncü konumda 

odaklanan öğeler arasında anlamlı farka rastlanmıştır (sadece üç seslemli livadu 

sözcüğünde bu fark, anlamlılık derecesine yaklaşmaktadır. İkinci ile üçüncü konumda 

odaklanan öğelerde genellikle anlamlı fark bulunmamıştır. Anlamlı fark sadece üç 

seslemli delila sözcüğünde saptanmıştır. 

İkinci ile üçüncü konumda odaklanan yükselen vurgusu taşıyan öğelerin perde 

hizalamaları arasında farkın çıkmaması, son konumda odaklanan öğedeki yükselen 

vurgunun kendi tonsal özelliklerini koruduğunu göstermektedir. 

Hem yükselen hem düşen vurgularda tümce sonuna doğru perde hizalamanın geri 

çekilmesi, tonsal itme olgusundan kaynaklandığı varsayılmaktadır (Silverman ve 

Pierrehumbert 1990). Yukarıdaki bulgular, tonsal itme olgusuna rağmen odaklanan 

sözcüklerin her konumda kendi sözcüksel perde vurgularının özellikleri koruduğunu 

göstermektedir. Smiljanić (2004)’te de iki vurgunun tonsal karşıtlığının, hiçbir konumda 

bozulmadığını ileri sürmektedir. Bu araştırmacıya göre, geç perde doruğu 
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gerçekleşemediği sürece, yükselen vurgular, düşen vurguların “bölgesine” geçebilir, 

ancak son konumda bile, düşen ile yükselen vurgular arasında anlamlı fark 

bulunmaktadır. Çünkü, son konumda vurgulanan seslemin süresi ayrıca uzamakta ve 

perde doruğu bu seslemin sonunda gerçekleşmektedir.  

Aşağıdaki Grafik 4.13.’te yükselen ve düşen vurgusu olan tümcenin son 

konumunda odaklanan sözcüklerin herbirinde perde hizalama dağılımı gösteren 

histogramlar bulunmaktadır. 

 

 

 



239 

 
 

 
Grafik 4.13. Üçüncü konumda odaklanan yükselen ve düşen vurgusu olan sözcüklerde perde hizalama 

dağılımını gösteren histogramlar 

 

 

4.3.2. Odak Öncesi Verilmiş Bilgi   

 

Fery ve Kügler (2008b)’de belirtildiği gibi, İngilizce, Almanca gibi dillerde bilgi 

yapısı, tümcedeki öğeleri şu biçimde etkilemektedir: odaklanan öğelerde F0max ve perde 

erimi değerleri yükselirken, verilmiş bilgi taşıyan odak öncesi öğelerde F0max ve perde 

erimi değerleri düşmektedir. Bu çalışmadaki Türkçe verilerine bakıldığında bu dilde 

odağın belirlenmesinde İngilizce ve Almancadakinden farklı stratejinin kullanıldığı 
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görülmektedir: F0max değerleri,  çoğunlukla odak öncesi öğede zirveye ulaşırken, odak 

üzerinde anlamlı derecede yükseliş yoktur. Aynı durum, Hintçede de saptanmıştır (Patil 

ve diğ. 2008). Sırpçada ise, daha önceki altbölümlerde görüldüğü gibi, dar odaklı 

tümcelerde öğenin F0max değerlerinin, geniş odaklı tümcelerinkine göre daha yüksek 

olduğu; ancak diğer öğelerin F0max değerlerinin odak durumundan fazla etkilenmediği 

saptanmıştır. Bu bölüm, perde erimi bulguları dahil ederek Sırpçadaki odak öncesi 

verilmiş bilginin tonsal özellikleri daha ayrıntılı olarak incelemeyi amaçlamaktadır.  

Verilmiş bilgi taşıyan öğe (özne ve eylem) birkaç konumda incelenmiştir (tümce 

örnekleri EK 8’de bulunmaktadır):  

 

1. Birinci konumda: 

- odak-önü konumu 

- odağa bitişik olmadığında  

 

2. İkinci konumda: 

- odak-önü konumunda 

 

Yukarıda da belirtildiği gibi, tümcenin birinci konumunda bulunan öznenin F0max 

ve perde erimi değerleri, değişik bağlamlarda incelenmiştir. Aşağıdaki Grafik 4.14.  ve 

4.15.’te birinci sütun, odak-önü konumundaki öznenin F0max ve perde erimi değerlerini 

göstermektedir. İkinci sütunda birinci konumda eyleme bitişik olmayan öznenin F0max 

ve perde erimi değerleri gösterilmiştir. Üçüncü sütunda geniş odak tümcelerinde, 
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dördüncü sütunda birinci konumda odaklanan öznenin F0max ve perde erimi değerleri 

gösterilmiştir (Figür 4.22 ve 4.23.).  

 
 

 
 
Grafik 4.14. Değişik bağlamlarda birinci konumda bulunan öznenin F0max (solda) ve perde erimi değerleri 

(sağda) 

 
 

Yukarıdaki grafiklerde görüldüğü gibi, verilmiş bilgi taşıyan birinci konumda 

bulunan öznenin, odağa bitişik olduğu durumlarda en düşük F0max ve perde erimi 

değerleri vardır. Öte yandan geniş (tüm yeni) odaklı tümcedeki ve birinci konumda 

odaklanan öznenin F0max değerleri daha yüksektir. Buna rağmen öğeler arasındaki fark, 

Bonferroni testine göre anlamlılık derecesine ulaşılmamıştır.  Fery ve Kügler (2008b)’de 

benzer dağılımı gösteren Almancada, bu değerler arasında anlamlı fark saptanmıştır. 

Daha doğrusu, Almancada perde, verilmiş bilgi, özellikle odağa bitişik verilmiş bilgi 

üzerinde anlamlı ölçüde düşerken odak üzerinde yükselmektedir. Sırpçada ise, tümce 

başındaki verilmiş bilgi üzerinde F0max ve perde erimi değerlerinin, tüm yeni ve birinci 

konumda odak olan tümcelerden anlamlı derecede değişmediği görülmektedir. 

Aşağıdaki figürlerde incelenen tümcelerin perde örüntüsü örnekleri gösterilmiştir: 
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Figür 4.22. İkinci konumda odak olan Vlada je RIBU doneo ve üçüncü konumda odak olan Vlada je 

doneo RIBU tümcelerinde perde örüntüleri 

 

Figür 4.23. Geniş odaklı Vlada je doneo ribu ve birinci konumda odak olan VLADA je doneo ribu 

tümcelerinde perde örüntüleri 

 

Öznelerde olduğu gibi tümcenin birinci konumunda bulunan eylemlerin F0max ve 

perde erimi değerleri de değişik bağlamlarda incelenmiştir. Aşağıdaki Grafik 4.15.’te 

birinci sütun, odak-önü konumdaki eylemin F0max ve perde erimi değerlerini 

göstermektedir. İkinci sütunda odağa bitişik olmayan, üçüncü sütunda birinci konumda 

odaklanan eylemin F0max ve perde erimi değerleri gösterilmiştir. 
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Grafik 4.15. Değişik bağlamlarda birinci konumda bulunan eylemin F0max (solda) ve perde erimi değerleri 

(sağda) 

 

Yukarıdaki grafiklerde görüldüğü gibi, verilmiş bilgi taşıyan birinci konumda 

bulunan eylemin, odağa bitişik olduğu durumlarda en düşük F0max ve perde erimi 

değerleri vardır. Odak-önü konumundaki eylem ile odağa bitişik olmayan eylem 

arasında anlamlı fark saptanmıştır (MD=-10.750, S=4.014, p=.045). Anlamlı fark, odak-

önü konumundaki ile birinci konumda odaklanan eylemler arasında da saptanmıştır 

(MD=-19.500, S=6.095, p=.014).  Perde erimi bulgularına bakıldığında odak-önü 

konumundaki eylem ile birinci konumda odaklanan eylemler arasında anlamlı farkın 

bulunduğu görülmüştür (MD=-18.630, S=4.788, p=.002). Yukarıdaki özneler ile ilgili 

bulgulardan farklı olarak, birinci konumda odağa bitişik eylemlerde anlamlı derecede 

F0max ve perde erimi düşüşü saptanmıştır. Çalkalamayla ilişkili olabilecek bu durumun, 

ileri çalışmalarda daha ayrıntılı olarak araştırılması gerektiği düşünülmektedir. 
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Figür 4.24. İkinci konumda odak olan Doneo je VLADA ribu ve üçüncü konumda odak olan Doneo je 

Vlada RIBU tümcelerinde perde örüntüleri 

 
 

Figür 4.25. Birinci konumda odak olan DONEO je Vlada ribu tümcesinde perde örüntüsü 

 

Çözümlemenin bu aşamasında tümcenin ikinci konumunda bulunan öznenin 

F0max ve perde erimi değerleri incelenmiştir.  Aşağıdaki Grafik 4.16.’da birinci sütunda 

odak-önü konumundaki öznenin F0max ve perde erimi değerleri gösterilmiştir. İkinci 

sütunde tümcenin ikinci konumunda odaklanan öznenin F0max ve perde erimi değerleri 

yer almaktadır: 
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Grafik 4.16. Değişik bağlamlarda ikinci konumda bulunan öznenin F0max (solda) ve perde erimi değerleri 

(sağda) 

 

Yukarıdaki grafiklerde görüldüğü gibi, ikinci konumda odak öncesi verilmiş bilgi 

taşıyan ile aynı konumda odaklanan öznelerin F0max değerleri yakın iken perde erimi 

değerleri arasında anlamlı fark saptanmıştır: verilmiş bilginin perde erimi daha düşüktür 

(df=26, t=-5.433, p=.000). Aşağıdaki figürlerde incelenen tümcelerin perde örüntüleri 

gösterilmiştir: 

 
 
Figür 4.26. Üçüncü konumda odak olan Doneo je Vlada RIBU ve ikinci konumda odak olan Doneo je 

VLADA ribu tümcelerinde perde örüntüleri 
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Tümcenin ikinci konumunda bulunan eylemin F0max ve perde erimi sonuçları, 

yukarıda incelenen öznedekine benzemektedir. Aşağıdaki Grafik 4.17.’de birinci sütun, 

odak-önü konumundaki eylemin F0max ve perde erimi değerleri gösterilmiştir. İkinci 

sütunda geniş odak tümcesinin ikinci konumunda bulunan, üçüncü sütunda aynı 

konumda odaklanan eylemin F0max ve perde erimi değerleri yer almaktadır: 

 
 

 
 
Grafik 4.17. Değişik bağlamlarda ikinci konumda bulunan eylemin F0max (solda) ve perde erimi değerleri 

(sağda) 

 
 

Yukarıdaki grafiklerde görüldüğü gibi, geniş odaklı (tüm yeni) tümcelerde ikinci 

konumda bulunan eylemin en düşük F0max ve perde erimi değerleri bulunmaktadır. 

Odak-önü konumundaki verilmiş bilgi olan eylem üzerindeki F0max değerlerinin de 

odaklanan eyleme göre daha düşük olmasına rağmen aralarında fark saptanmamıştır. 

Ancak, perde erimi ile ilgili bulgular, tüm yeni tümcelerde ikinci konumdaki eylemin ve 

odak-önü konumunda verilmiş bilgi olan eylemin perde erimi, aynı konumda odaklanan 

odaktakine göre daha düşük olmaktadır (VERİLMİŞ BİLGİ-ODAK için MD=-34.393, 
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S=3.530, p=.000, GENİŞ ODAK-DAR ODAK için MD=-35.750, S=4.006, p=.000). İncelenen 

tümcelerin perde örüntüsü örnekleri aşağıda bulunmaktadır: 

 

 
Figür 4.27. Üçüncü konumda odak olan Vlada je doneo RIBU ve geniş odaklı Vlada je doneo ribu 

tümcelerinde perde örüntüleri 

 
 
Figür 4.28. İkinci konumda odak olan Vlada je DONEO ribu tümcesinde perde örüntüsü 

 

Yukarıdaki bulgulara dayanarak aşağıdaki gibi saptamalar yapılabilmektedir: 

§ Verilmiş bilgi taşıyan birinci konumda bulunan öğenin (özne, eylem) F0max ve 

perde erimi değerlerinin, tüm-yeni ve dar odaklı tümcelerde aynı konumda 

bulunan öğedekine göre daha düşük olduğu saptanmıştır. Bu düşüş, odak-önü 

konumdaki öğede odağa bitişik olmayan öğedekinden daha belirgin olmaktadır. 

Ayrıca, odak-önü konumundaki öğenin F0max ve perde erimi düşüşü, incelenen 
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eylemlerde daha fazladır. Yine de birinci konumda verilmiş öğedeki F0max 

değerlerindeki sapmalar, Almancadaki kadar olmamaktadır (Fery ve Kügler 

2008b). Gođevac (2000)’de de Sırpçadaki odak-öncesi konumundaki öğelerde 

hafif perde erimi daralması meydana gelebildiği söylemektedir. Bu durum, 

öbeksel tonların abartılı düşüşü ve yükselişini engelleyen sözcüksel perde 

vurgularından kaynaklandığından düşünülmektedir. 

§ Üçüncü konumda odak olan tümcelerde, odak-öncesi alanında kademeli perde 

düşüşü bulunmaktadır. Daha önceki 4.2.2.1. ve 4.2.2.2. altbölümlerinde 

görüldüğü gibi, son konumda odak olan dört öğeli tümcelerde de kademeli 

perde düşüşü saptanmıştır.  

§ İkinci konumda odak öncesi verilmiş bilgi taşıyan ile aynı konumda odaklanan 

öğelerin F0max değerleri birbirine yakın iken, perde erimi değerlerinde anlamlı 

fark saptanmıştır: verilmiş bilginin perde erimi, odaktakinden daha düşüktür. 

Yani, odak-önü konumundaki verilmiş bilgide perde erimi daralması 

bulunmaktadıır. Daha önce görüldüğü gibi, Türkçede buna karşıt olgu meydana 

gelmektedir: Türkçede odak-önü verilmiş bilgide perde erimi genişlemektedir 

(2.2.1.5., 3.2.2.1., 3.2.2.2.). 

§ İkinci konumda odak öncesi verilmiş bilgi taşıyan eylem ile geniş odaklı 

tümcede aynı konumdaki eylem arasında da fark saptanmıştır: geniş odaklı 

tümcede eylem üzerinde F0max değerleri daha düşük olmaktadır. 
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Verilmiş bilgi taşıyan öğelerin sesbilimsel gerçekleşmelerine gelince odaktan 

farklı olarak burada sözcüksel perde vurguları arasında fark kaybolduğu 

varsayılmaktadır. Daha doğrusu, düşen vurgusu olan birinci konumda verilmiş bilgi 

taşıyan sözcüklerde öbeksel H- tonu etkisi ile perde hizalama geç gerçekleşmektedir. Bu 

durum, aşağıdaki örneklerde gösterilmiştir:  

 

Figür 4.29. Birinci konumda odak olan MAMA je delila sladoled ve ikinci konumda odak olan Mama je 

DELILA sladoled tümcelerinde perde örüntüsü 

 
Figür 4.30. Birinci konumda odak olan DONEO je Vlada ribu ve ikinci konumda odak olan Doneo je 

VLADA ribu tümcelerinde perde örüntüleri 

 

Yukarıdaki MAMA je delila sladoled ve DONEO je Vlada ribu tümcelerinde 

düşen vurgusu olan odaklanan mama ve doneo sözcüklerinde, perde doruğu birinci 
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seslem üzerinde bulunmaktadır. Ancak, Mama je DELILA sladoled ve Doneo je VLADA 

ribu tümcelerinde aynı sözcüklerde perde doruğu ikinci seslem üzerinde durmaktadır. 

Yukarıda belirtildiği gibi bu konumdaki düşen sözcüksel vurgular, yüksek öbeksel H- 

tonunun etkisiyle tümce başındaki verilmiş bilgi üzerindeki vurgu, L*+H veya L*H- 

olarak belirlenmesi gerektiği varsayılmaktadır.43 Algılama deneyi uygulandıktan sonra 

bu konumdaki vurguların statüsü konusunda net sonuca ulaşılabilecektir. 

 

 

4.3.3. Odak Sonrası Verilmiş Bilgi 

 

Gođevac (2000)’e göre Sırpçada odak sonrası alanında perde erimi daralması 

meydana gelmektedir. Perde eriminin daralmasına rağmen odak sonrası konumundaki 

öğeler üzerindeki hafif F0 yükselmesinin, sözcüksel tonları belirttiği varsayılmaktadır.44 

Türkçede olduğu gibi, Sırpçada da bu konuyu açığa kavuşturmak için ayrıca bir algılama 

deneyinin uygulanması gerekmektedir. 

                                                           
43 Yukarıdaki Doneo je VLADA ribu tümcesinde doneo üzerinde perde doruğu, sondan ikinci seslem 

üzerinde durmaktadır. Daha önce belirtildiği gibi Grice, Ladd ve Arvaniti (2000)’ye göre öbeksel tonlar 

öncellikle sözcüğün kenarında bulunmakta, ancak, kimi durumlarda kenarda olmayan vurgulu seslemi 

izleyebilmektedirler.  

44 Bu noktada, alanyazında belirtildiği gibi, perdenin yanında vurgulu seslemin süresinin, Sırpçadaki 

vurguların gerçekleşiminde önemli rol oynadığını belirtmek gerekmektedir. Dolayısıyla, burada, sürenin, 

dinleyicilerin zihnisel sunumundaki düşen ile yükselen vurgu arasındaki farklılıkların korunmasına 

yardımcı olduğu varsayılmaktadır.  
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Figür 4.31. Birinci konumda odak olan VIDELA je zmija žabu tümcesinde perde örüntüsü 

 

 

 
 

Figür 4.32. Birinci konumda odak olan dört öğeli MARIJA je dala Jeleni maramu tümcesinde perde 

örüntüsü 
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4.3.4. Bulgular IV ve Değerlendirme 

 

Çalışmanın Tümce başında odak adlı altbölümünde tümce başında odaklanan öğe 

ile geniş odaklı tümcelerin başında bulunan öğenin perde hizalamalarında fark 

bulunmamıştır. Öte yandan, Smiljanić (2004), aynı konumdaki geniş odaklı 

tümcelerdeki birinci öğe ile birinci konumdaki karşıtsal odaklanan aynı öğelerin perde 

hizalamaları arasında fark saptamıştır: dar odaklı tümcelerde geç perde hizalaması olan 

yükselen vurgularda, perde doruğu daha geç, erken perde hizalaması olan düşen 

vurgularda perde doruğu daha erken gerçekleşmektedir. Bu çalışmadaki bulgular, dar-

yeni odak tümce başında bulunduğu durumlarda konuşucuların, odağı belirginleştirmek 

için ayrıca çaba sarf etmediklerini ve odağın temel göstergesinin odak sonrası perde 

erimi daralması olduğunu göstermektedir. 

 Sırpçadaki düşen sözcüksel vurguda perde hizalamanın, vurgulu seslem içinde, 

yükselen sözcüksel vurguda genellikle vurgulu seslemi izleyen sonraki seslemde 

gerçekleştiği saptanmıştır. Bu sonuç, karşıtsal odağın tonsal özelliklerini inceleyen 

Smiljanić (2004)’teki bulgulara benzemektedir.  

Ayrıca, çalışmada, uzun vurgularda, yükselen ile düşen tonlar arasındaki fark 

daha belirgin, iki kısa vurgu arasındaki fark daha az olduğu saptanmıştır. 

Çalışmanın Tümce ortasında odak adlı altbölümündeki bulgular, birinci 

konumda odaklanan öğelerde olduğu gibi, ikinci konumda odaklanan yükselen ve düşen 

vurgular arasında net farkın korunduğunu göstermektedir. İkinci konumda odaklanan ile 

tümce başında odaklanan öğelerin perde hizalamaları arasında farklılık bulunmaktadır: 

tümce ortasında odaklanan hem yükselen hem de düşen vurgularda perde doruğu daha 
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erken gerçekleşmektedir. Ancak, düşen vurgularda perde hizalamanın geri çekilmesi 

daha fazla olmaktadır. 

Çalışmanın Tümce sonunda odak adlı altbölümünde, geniş odaklı tümcelerde son 

konumdaki öğenin F0max doruğunun genellikle saptanamadığından dolayı Lehiste ve Ivić 

(1986) ve Smiljanić (2004)’te olduğu gibi bu durumlarda yükselen ile düşen vurgular 

arasında farkın kaybolduğu varsayılmıştır. Çalışmada, son konumda odaklanan öğelerin 

de kimi durumlarda nötrleştiği saptanmıştır. Bu durum en çok yükselen, özellikle kısa 

yükselen vurgularda görülmektedir: yükselen vurgularda perde doruğu, düşen 

vurgularda olduğu gibi erken gerçekleşmektedir. Ancak, Ruma şehrinden gelen denekte 

yükselen vurgusu olan sözcüklerde F0max doruğu, tümcenin sonunda bile geç 

gerçekleşmekte ve sözcüğün süresi diğer deneklerdekinden fazla olmaktadır. Bu özellik, 

ağızsal olduğu saptanmıştır. 

Tümce sonunda odaklanan öğenin perde hizalaması, tümce başında ve ortasında 

odaklanan öğelerinkine göre daha fazla geriye çekilmektedir. Odak tümce sonuna doğru 

yaklaşınca perde doruğu kademeli olarak erken gerçekleşmektedir. Hem yükselen hem 

de düşen vurgularda tümce sonuna doğru perde hizalamanın geri çekilmesi, tonsal itme 

olgusundan kaynaklandığı varsayılmaktadır (Silverman ve Pierrehumbert 1990). Perde 

hizalama, son konumda odaklanan düşen vurgusu olan sözcüklerde daha çok 

çekilmektedir.  

Çalışmadaki bulgulara göre tonsal itme olgusuna rağmen odaklanan sözcükler, 

her konumda kendi sözcüksel perde vurgularının özelliklerini korumaktadır. Smiljanić 

(2004)’te de iki vurgunun tonsal farklılığının hiçbir konumda bozulmadığını ileri 

sürmektedir. Bu araştırmacıya göre, geç perde doruğunun gerçekleşemediği sürece 
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yükselen vurgular, düşen vurguların “bölgesine” geçebilir, ancak son konumda bile 

düşen ile yükselen vurgular arasında anlamlı fark bulunmaktadır. Çünkü, son konumda 

vurgulanan seslemin süresi ayrıca uzamakta ve perde doruğu bu seslemin sonunda 

gerçekleşmektedir.  

Çalışmanın Odak öncesi verilmiş bilgi altbölümünde dar odaklı tümcelerde odak 

öncesi konumlarında verilmiş bilgi taşıyan öğelerin perdesi ile ilgili aşağıdaki gibi 

bulgulara ulaşılmıştır: 

§ Verilmiş bilgi taşıyan birinci konumda bulunan öğenin (özne, eylem) F0max ve 

perde erimi değerlerinin, geniş ve dar odaklı tümcelerde aynı konumda bulunan 

öğedekine göre daha düşük olduğu saptanmıştır. Bu düşüş, odak-önü 

konumdaki öğede odağa bitişik olmayan öğedekinden daha belirgin olmaktadır. 

Ayrıca, odak-önü öğesindeki F0max ve perde erimi düşüşü, incelenen eylemlerde 

daha fazladır. Yine de, birinci konumda verilmiş öğenin F0max değerlerindeki 

sapmalar, Almancadaki kadar olmamaktadır (Fery ve Kügler 2008b). Gođevac 

(2000)’de de Sırpçadaki odak-öncesi konumundaki öğelerde hafif perde erimi 

daralmasının meydana gelebildiği söylemektedir. Bunun nedeni, öbeksel 

tonların abartılı düşüşü ve yükselişini engelleyen sözcüksel perde vurguları 

olduğu düşünülmektedir. 

§ Üçüncü konumda odak olan tümcelerde, odak-öncesi alanında kademeli perde 

düşüşü bulunmaktadır. Daha önceki 4.2.2.1. ve 4.2.2.2. altbölümlerinde 

görüldüğü gibi, son konumda odak olan dört öğeli tümcelerde de kademeli 

perde düşüşü saptanmıştır.  
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§ İkinci konumda odak öncesi verilmiş bilgi taşıyan ile aynı konumda odaklanan 

öğelerin F0max değerleri, birbirlerine yakın iken, perde erimi değerlerinde 

anlamlı fark saptanmıştır: verilmiş bilginin perde erimi, odaktakinden daha 

düşüktür. Yani, odak-önü konumundaki verilmiş bilgide perde erimi daralması 

bulunmaktadır. Daha önce görüldüğü gibi, Türkçede buna karşıt olgu meydana 

gelmektedir: Türkçede odak-önü verilmiş bilgide perde erimi genişlemektedir 

(2.2.1.5., 3.2.2.1., 3.2.2.2.). 

§ İkinci konumda odak öncesi verilmiş bilgi taşıyan eylem ile geniş odaklı 

tümcede aynı konumdaki eylem arasında da fark saptanmıştır: geniş odaklı 

tümcede eylem üzerinde F0max değerleri daha düşük olmaktadır. 

 

Verilmiş bilgi taşıyan öğelerin sesbilimsel gerçekleşmelerine gelince odaktan 

farklı olarak burada sözcüksel perde vurguları arasındaki farkın kaybolduğu 

varsayılmaktadır. Daha doğrusu, düşen vurgusu olan birinci konumda verilmiş bilgi 

taşıyan sözcüklerde öbeksel H- tonu etkisi ile perde hizalama geç gerçekleşmektedir. Bu 

konumdaki düşen sözcüksel vurgular, yüksek öbeksel H- tonunun etkisiyle tümce 

başındaki verilmiş bilgi üzerindeki vurgu, L*+H veya L*H- olarak belirlenmesi 

gerektiği varsayılmaktadır. Ancak, algılama deneyi uygulandıktan sonra bu konumdaki 

vurguların statüsü konusunda net sonuca ulaşılabilecektir. 

Çalışmanın Odak sonrası verilmiş bilgi adlı altbölümünde, Gođevac (2000)’de 

gibi, Sırpçada odak sonrası alanında perde erimi daralması meydana geldiği 

saptanmıştır. Ancak, perde eriminin daralmasına rağmen odak sonrası konumundaki 

öğeler üzerindeki hafif F0 yükselmelerinin, sözcüksel tonları belirtiği varsayılmıştır.  
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5. SONUÇ 

 

 

Birinci bölümde belirtildiği gibi değişik bilgi yapısı bağlamlarının ve değişik 

sözcük dizilişlerinin Türkçe ve Sırpçada yalın bildirim tümcelerinin bürününü nasıl 

etkilediğini inceleyen bu çalışma, iki dilde bürün, bilgi yapısı ve sözcük dizilişi 

etkileşimi ile ilgili aşağıdaki sorulara yanıt bulmayı amaçlamıştır:  

(i) Odağın bürünsel (akustik) özellikleri nedir?  

(ii) Değişik sözcük dizilişleri, odağın bürünsel gerçekleşimini 

etkilemekte midir?  

(iii) Tümcedeki konumuna göre odağın tonsal özellikleri değişmekte 

midir? Odak-öncesi ve odak-sonrası verilmiş bilgi gibi bilgi yapısı 

birimlerinin tonsal özellikleri nelerdir? 

Bu sorulara yanıt bulabilmek için iki ayrı deneysel çalışma gerçekleştirilmiştir. 

Çalışmanın üçüncü bölümünde Türkçe ile ilgili, dördüncü bölümünde Sırpça ile ilgili 

veriler incelenmiştir. Bu bölümde ise, inceleme sonucunda elde edilen bulgular 

değerlendirilip yukarıdaki sorulara yanıt verilmeye çalışılacaktır. 
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5.1. Türkçe ve Sırpçadaki Odağın Bürünsel Özellikleri: Perde, Yoğunluk, 

Süre  

 

Türkçe ile ilgili bulgulara göre odaklanan öğe üzerindeki süre ve yoğunluk 

değerleri sistematik olarak artmaktadır. Temel frekansa ilişkin bulgular, bundan farklı 

eğilim göstermektedir: odak üzerindeki F0 değerleri, geniş odaklı tümcelerde ilgili 

konumdaki öğeninkine göre yükselmemekteyken, odak-önü konumundaki öğenin F0 

değerleri artmaktadır.  Deneklerin, odak-önü konumundaki öğe üzerinde yüksek öbeksel 

H- tonunu tercih etmeleri, bürünsel öbekleşmenin, odağın belirlenmesinde önemli rol 

oynadığını göstermektedir. Çalışmada, odak-sonrası alanında perde erimi daralması, 

odak-önü konumundaki öğenin perde yükselmesi ile beraber, odak ezgisinin parçası 

olduğu öne sürülmüştür. Bu bulgular, dar odağın, sadece odaklanan öğeyi değil, tümce 

bürününün tamamını etkileyen olgu olduğunu ve odağın bürünsel özelliklerinin 

incelenmelerinde, sadece odaklanan öğe üzerinde değil, bu öğenin etrafındaki öğeler 

üzerinde durulması gerektiğini göstermektedir. 

Sırpçada ise, odak üzerindeki F0max, süre ve yoğunluk değerlerinin, odağın 

belirlenmesine katkıda bulunduğu görülmektedir. Bu araçlardan süre değerlerinde en 

tutarlı sonuçlar elde edilmiştir. Türkçeden farklı olarak, Sırpçada perde değerleri, 

odaklanan öğe üzerinde sistematik olarak yükselmektedir. Öte yandan, odak-önü 

konumundaki öğe üzerinde temel frekans ve perde erimi değerleri, geniş odaklı 

tümcedeki ve aynı konumda odaklanan öğelerinkine göre düşmekte; odak-sonrası 

alanında perde erimi daralması meydana gelmektedir. 

İki dilde odağın belirlenmesine katkıda bulunan bürünsel araçlar, Tablo 5.1.’de 
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özetlenmiştir. Tabloda görüldüğü gibi, Türkçede odak-önü konumundaki öğe üzerinde 

gerçekleşen perde yükselişi, bu öğede bürünsel sınırın belirtisi olmaktadır. Bu sonuç, 

Sırpçadan farklı olarak olarak Türkçede bürünsel öbekleşmenin, odağın belirlenmesinde 

önemli rol oynadığını göstermektedir. Odağın belirlenmesinde kullanılan bürünsel 

öbekleşme, Türkçeyi Macarca ve Korece gibi dillere yaklaştırmakta; öte yandan, 

İngilizce, Hollandaca ve İtalyancada olduğu gibi Sırpçada, doğrudan odaklanan öğe 

belirginleştirilmektedir. Frota (2002)’de belirtildiği gibi, odağın belirlenmesinde diller 

arasında değişik tonsal stratejilerin kullanımı, dile özgü rastlantısal seçenek mi ya da 

başka dilsel özellik(ler) tarafından tetiklenmekte midir, açıklanması gereken 

sorulardandır. 

 

Türkçe Sırpça 

§ Süre 
- Odağın süresi uzamaktadır. 

§ Yoğunluk 
- Odak üzerinde yüksek 

yoğunluk değerleri vardır. 
§ Perde yükselişi 

- Odak-önü konumundaki 
verilmiş bilgi üzerinde perde 
yükselişi vardır. 

§ Bürünsel öbekleşme 
- Odaktan önce bürünsel öbek 

sınırı bulunmaktadır. 
§ Perde erimi 

-  Odak-önü konumundaki öğede 
perde erimi yükselmesi, odak 
sonrası alanda perde eriminde 
daralma bulunmaktadır. 

§ Süre 
- Odağın süresi uzamaktadır. 

§ Yoğunluk 
- Odak üzerinde yüksek 

yoğunluk değerleri vardır. 
§ Perde yükselişi 

- Odak üzerinde perde yükselişi 
vardır. 
 

§ Bürünsel öbekleşme 
- Saptanamamıştır. 

 
§ Perde erimi 

- Odaklanan öğede perde 
eriminin yükselmesi, odak 
sonrası alanda perde eriminde 
daralma saptanmıştır. 

 
Tablo 5.1. Türkçe ve Sırpçada odağın bürünsel belirlenmesi 
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5.2. Değişik Sözcük Dizilişlerinin Odağın Bürünsel Gerçekleşimine Etkisi  

 

Türkçeye ilişkin bulgularda, değişik sözcük dizilişlerinin, birinci konumda odak 

olan tümcelerde doğrudan odaklanan öğeyi etkilediği görülmüştür: NÖE, NEÖ, EÖN ve 

ENÖ tümcelerindeki odaklanan öğelerin F0max değerleri, ÖNE ve ÖEN tümcelerinde 

odaklanan öğelerinkinden daha yüksek olmaktadır.  

Sözcük dizilişlerinin odaklanan öğeden çok, odak-önü konumundaki öğeyi 

etkilediği saptanmıştır: odaklanan eylemden önceki öğe üzerindeki F0max değerlerinin 

daha düşük olmaktadır. Bu durum daha çok eyleme bitişik nesnelerde görülmektedir. 

NEÖ, ÖNE ve NEÖD dizilişlerinde odak-önü konumundaki nesnede daha düşük F0max 

değerleri, deneklerin, nesne ve eylem aynı öbek içinde yerleştirme eğiliminde 

olduklarından kaynaklanmaktadır. Üçüncü konumda odak olan dört öğeli sözcük 

dizilişlerinde, odak-önü konumunda özne bulunduğunda öznenin F0max değerleri, aynı 

konumdaki nesne veya dolaylı nesneye göre yükselmektedir. Bu bulgu, odak öncesi 

konumunda özne bulunduğunda bürünsel öbekleşmenin daha belirgin olduğunu 

göstermektedir. Ancak, aşağıdaki altbölümde görüleceği gibi, sözcük dizilişlerinin, 

temel frekans değerlerinden çok değişik konumda odaklanan öğelerin perde 

hizalamasını45 etkilediğini görülmüştür: odağın eyleme bitişik olmadığı sözcük 

dizilişlerinde, perde hizalama daha geç gerçekleşmektedir. 

Sırpçadaki bulgular, değişik sözcük dizilişlerinin odaklanan öğenin F0max 

                                                           
45 Daha önce belirtildiği gibi, perde hizalama perde yüksekliğine ilişkilendirilmekte ve geç perde 

hizalama, daha yüksek perde olarak algılanmaktadır. 
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değerlerini etkilemediğini göstermektedir.   

 

 

5.3. İki Dildeki Bilgi Yapısı Birimlerinin Tonsal Özellikleri 

 

Ø Odak 

Türkçe tümcelerde değişik konumlarda bulunan odakların bürünsel özellikleri ile 

ilgili bulgulara bakıldığında odağın, farklı konumlarda farklı tonsal özelliklere sahip 

olduğu görülmüştür. Bu farklılıklardan kimilerin tonsal karakteri olduğu saptanmış, 

kimilerin bilgi yapısı durumundan kaynaklandığı varsayılmıştır:  

Geniş odaklı ve dar odaklı belirtisiz sözcük dizilişlerinde (ÖNE, ÖDNE, ÖNDE, 

ÖNE, ÖDNE, ÖNDE) eylem-önü konumunda bulunan, tümce vurgusu veya odağı 

taşıyan öğenin vurgulu sesleminde perde hizalama erken gerçekleşmektedir. Bu 

durumlarda, Özge (2003)’te belirtildiği gibi, vurgulu seslem üzerinde üzerinde H* tonu 

ve arkasından gelen düşük öbeksel L- tonu gerçekleşmektedir.  

Tümce başında odaklanan öğelerde perde hizalama vurgulu seslem içinde geç 

gerçekleşmektedir (NEÖ, NÖE, NEÖD, DEÖN DÖNE, DÖNE, DNEÖ, NÖDE, 

NDEÖ).  Ancak, eyleme bitişik olmayan odaklarda perde hizalama daha da geç 

bulunmaktadır. Tümcenin ikinci konumunda da, eyleme bitişik olmayan ÖDNE ve 

NDÖE tümcelerindeki odağın (dolaylı nesnenin) perde hizalaması, eyleme bitişik 

NDEÖ tümcelerinkine göre daha geç gerçekleşmektedir. Aynı durum, nesnelerin odakta 

bulunduğu durumlarda da saptanmıştır: eyleme bitişik DNEÖ ve ÖNED tümcelerinde 
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nesne üzerindeki perde doruğu, seslemin ortasında, ÖNDE tümceninki ise, seslemin 

sonunda gerçekleşmektedir. Dolayısıyla, deneklerin çoğunun, eyleme bitişik olmayan 

odaklanan öğelerde geç perde hizalamayı yerleştirmeleri, bu konumdaki odağı karşıtsal 

olarak algılanıp okumaları ile ilgili olduğu varsayılmıştır. Bu varsayımın iki nedeni 

vardır: ilk olarak, birçok dilde geç perde hizalamanın, karşıtsal odağın özelliği olduğu 

saptanmıştır; ikinci olarak, yukarıdaki bulgular, İşsever (2000)’in, karşıtsal odağın 

eylemden önce bulunan bütün öğelerde gerçekleşebildiği, ancak sunumsal (dar-yeni) 

odağın, eylem önü konumu ile sınırlı olduğu görüşüyle örtüşmektedir. Geç perde 

hizalaması olan odaklanan öğelerin, sözcüksel L+H* ve onu izleyen öbeksel L- 

tonlarıyla belirtilmesi gerektiği düşünülmektedir.  

Eyleme bitişik olmayan dizilişlerdeki odaklarda olduğu gibi, tümce başında 

odaklanan eyleme bitişik olan öğelerde de kimi durumlarda geç perde hizalama 

kullanılmıştır (NEÖ, NEÖD, DEÖN). Yine de, bu öğelerde geç hizalama, eyleme bitişik 

olmayan dizilişlerdeki odaklarda olduğu kadar geç gerçekleşmemekte ve denekler arası 

verilerin dağılımı daha heterojen olmaktadır. Bu öğelerdeki geç perde hizalama, 

Silverman ve Pierrehumbert (1990)’nın önerdiği  “tonsal itme” olgusu ile açıklanabilir: 

ezgisel öbeği belirten sınırsal tonun yakınlığı, perde hizalamanın zamansal 

reorganizasyonuna yol açmaktadır: sınırsal tonuna yakın öğelerde perde hizalama daha 

erken, tümce başına doğru giderken perde hizalama daha geç gerçekleşmektedir. 

Bulgarca ve Lehçede olduğu gibi, bu çalışmadaki Türkçe bulguları, aynı odak türü 

içinde (dar-yeni odak) tümce başında odaklanan öğenin perde doruğunun, tümce 

ortasında veya sonunda odaklanan öğeninkine göre seslem içinde daha erken 
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gerçekleştiğini göstermektedir. Yani, burada tümce başındaki geç perde hizalama, tonsal 

bir olgu olduğu düşünülmektedir. 

Tümce-sonu konumundaki odaklanan öğenin perdesine ilişkin Türkçedeki 

bulgularda, bu konumdaki odağın (eylemin) perde vurgusunun iki biçimde 

gerçekleşebildiği saptanmıştır. İlkinde, perde örüntüsü odaklanan eylemde dik olarak 

düşmekte (sıkıştırma), ikincisinde ise, vurgulu seslemde perde erimi daralmış tam perde 

örüntüsü üretilmektedir (daralma). Bu çalışmada elde edilen bulgulara göre denekler 

tutarlı olarak aynı stratejiyi kullanmaktadır: deneklerin yarısı sıkıştırmayı yarısı 

daralmayı kullanmıştır.  Ancak, başka diller üzerinde yapılan çalışmaların bulgularından 

farklı olarak bu çalışmada, sıkıştırmayı tercih eden deneklerde de yükselen F0 

değişiminin yanında çoğunlukla perde süresinin kısalmadığı saptanmıştır. Yani, 

buradaki bulgular, temel frekansın değişimindeki yükselişin ya da sıkıştırmanın, perde 

süresi kısalmadan gerçekleştiğini göstermektedir. Levi (2005)’e göre Türkçede ton 

taşıyıcı birim üzerinde tonların yığılması olmadığı için tümcenin son konumunda 

bulunan sözcüğün son seslemi üzerindeki sözcüksel ton, tümce sonunu belirten düşük 

sınırsal tonun etkisinden dolayı gerçekleşmeyecektir. Ancak, bu çalışmadaki bulgular, 

Tükçede bu durumun her zaman geçerli olmadığını göstermektedir.  Çalışmadaki 

bulgular, tümcelerin son konumunda odaklanan öğenin süresinin, diğer konumda 

bulunan öğelerin süresinden daha çok uzatıldığını göstermektedir. Tümcenin son 

konumundaki süre uzamının, karmaşık tonsal yapı tarafından tetiklendiği 

varsayılmaktadır (Ortega-Llebaria ve Prieto 2007). Daralma durumlarında denekler, tam 

perde örüntüsü üretmeye çalışmakta ve bunun için daralmış perde erimi olan H* L-% 
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tonunu kullanmakta; sıkıştırma durumlarında ise, perde düşüşü, vurgulu seslemden önce 

başlayıp vurgulu seslemde perde eriminin en düşük noktasına ulaşmaktadır. 

 

Sırpçada ise, daha önceki çalışmalarda saptanan tümcedeki konuma göre odak 

üzerindeki yükselen veya düşen sözcüksel vurgular arasındaki farklılığın hiç bir zaman 

bozulmadığı sonuçları, burada da doğrulanmıştır. Yani, perde hizalama, yükselen 

vurgularda genellikle vurgulu seslemden sonraki seslem üzerinde, düşen vurgularda 

vurgulu seslemde gerçekleşmektedir. Ancak, karşıtsal odağı ele alan Smiljanić 

(2004)’ten farklı olarak bu çalışmada, geniş odaklı tümcelerde birinci öğe ile birinci 

konumda odaklanan aynı öğelerin perde hizalamaları arasında fark saptanmamıştır. 

Onun yerine, dar-yeni odak tümce başında bulunduğu durumlarda konuşucular, odağı 

belirginleştirmek için ayrıca çaba sarf etmemekte ve odağın temel göstergesi, odaktan 

sonra meydana gelen perde erimi daralması olmaktadır. 

Çalışmadaki bulgular, birinci konumda odaklanan öğelerde olduğu gibi, ikinci 

konumda odaklanan yükselen ve düşen vurgular arasında net fark korunduğunu 

göstermektedir. İkinci konumda odaklanan ile tümce başında odaklanan öğelerin perde 

hizalamaları arasında farklılık bulunmaktadır: tümce ortasında odaklanan hem yükselen 

hem de düşen vurgularda perde doruğu daha erken gerçekleşmektedir. Ancak, düşen 

vurgularda perde hizalamanın geri çekilmesi daha fazla olmaktadır. 

Geniş odaklı tümcelerde son konumdaki öğenin F0max doruğu genellikle 

saptanamadığından dolayı Lehiste ve Ivić (1986) ve Smiljanić (2004)’te olduğu gibi, bu 

durumlarda yükselen ile düşen vurgular arasında farkın kaybolduğu varsayılmıştır. 

Çalışmada, son konumda odaklanan öğelerin de kimi durumlarda nötrleştiği 
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saptanmıştır. Bu durum en çok yükselen, özellikle kısa yükselen vurgularda 

görülmektedir: yükselen vurgularda perde doruğu, düşen vurgularda olduğu gibi erken 

gerçekleşmektedir. Ancak, deneklerin birinde yükselen vurgusu olan sözcüklerde F0max 

doruğu, tümcenin sonunda bile geç gerçekleşmekte ve sözcüğün süresi, diğer 

deneklerdekinden fazla olmaktadır. Bu özellik, ağızsal olduğu saptanmıştır. 

Tümce sonunda odaklanan öğenin perde hizalaması, tümce başında ve ortasında 

odaklanan öğelerinkine göre daha fazla geriye çekilmektedir. Odak, tümce sonuna doğru 

yaklaşınca perde doruğu kademeli olarak erken gerçekleşmektedir. Hem yükselen hem 

de düşen vurgularda tümce sonuna doğru perde hizalamanın geri çekilmesi, Türkçede 

olduğu gibi, tonsal itme olgusundan kaynaklandığı varsayılmaktadır (Silverman ve 

Pierrehumbert 1990). Perde hizalama, son konumda odaklanan düşen vurgusu olan 

sözcüklerde daha çok çekilmektedir.  

İki dildeki bulgulara bakıldığında Türkçede tümce düzeyindeki tonların, 

sözcüksel vurgudan daha baskın olduğu ve odağın tonsal özelliklerinin tümcedeki 

konuma bağlı olarak daha çok değiştiği; Sırpçada ise, sözcüksel vurguların, odağın 

tümce içindeki yerine bakmaksızın tonsal özellikleri her zaman koruduğu ve tümce 

tonları ile birlikte karmaşık tonsal yapıyı oluşturduğu görülmektedir. İki dilin bu farklı 

tonsal özelliği, Türkçenin ezgisel, Sırpçanın perde vurgulu dil grubuna ait olduklarını 

göstermektedir.   

 

 

 

 



265 

Ø Odak öncesi verilmiş bilgi 

Türkçedeki bulgulara göre, tümce ortasında ve sonunda odak olan tümcelerde 

odak-önü konumundaki verilmiş bilgi taşıyan öğede perde yükselmektedir. Odağa bitişik 

olmayan verilmiş bilgi taşıyan öğe/ler varsa, üzerlerindeki F0max değerleri düşmektedir. 

Bu sonuç, odak-önü konumundaki öğe üzerinde bürünsel sınırın gerçekleştiğini 

göstermektedir. Dolayısıyla, odak-önü konumundaki öğenin, üzerinde L* perde vurgusu 

ve yüksek öbeksel H- tonuyla, odak öncesi konumundaki odağa bitişik olmayan verilmiş 

bilgi öğelerin, L*+H tonların kombinasyonundan oluşan perde vurgusuyla belirtilmesi 

gerektiği düşünülmektedir.   

 

Sırpçadaki bulgulara göre verilmiş bilgi taşıyan birinci konumda bulunan öğenin 

F0max ve perde erimi değerlerinin, geniş ve dar odaklı tümcelerde aynı konumda bulunan 

öğedekine göre daha düşük olduğu saptanmıştır. Türkçeden farklı olarak bu düşüş, odak-

önü konumundaki öğede, odağa bitişik olmayan öğedekinden daha belirgin olmaktadır. 

Bu durum, öbeksel tonların abartılı düşüşü ve yükselişini engelleyen sözcüksel perde 

vurgularından kaynaklandığı düşünülmektedir. 

Son konumda odak olan tümcelerde odak öncesi alanda kademeli perde düşüşü 

saptanmıştır.  

İkinci konumda odak öncesi verilmiş bilgi taşıyan ile aynı konumda odaklanan 

öğelerin F0max değerleri, birbirlerine yakın iken, perde erimi değerlerinde anlamlı fark 

saptanmıştır: verilmiş bilginin perde erimi, odaktakinden daha düşüktür. Yani, odak-önü 

konumundaki verilmiş bilgide perde erimi daralması bulunmaktadıır. Öte yandan, 
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Türkçede buna karşıt olgu meydana gelmektedir: bu dilde odak-önü verilmiş bilgide 

perde erimi genişlemektedir. 

Verilmiş bilgi taşıyan öğelerin sesbilimsel gerçekleşmelerine gelince odaktan 

farklı olarak burada sözcüksel perde vurguları arasındaki farkın kaybolduğu 

varsayılmaktadır. Daha doğrusu, düşen vurgusu olan birinci konumda verilmiş bilgi 

taşıyan sözcüklerde öbeksel H- tonu etkisi ile perde hizalama geç gerçekleşmektedir. Bu 

konumdaki düşen sözcüksel vurgular, yüksek öbeksel H- tonunun etkisiyle tümce 

başındaki verilmiş bilgi üzerindeki vurgu, L*+H veya L*H- olarak belirlenmesi 

gerektiği varsayılmaktadır. Ancak, algılama deneyi uygulandıktan sonra bu konumdaki 

vurguların statüsü konusunda net sonuca ulaşılabilecektir. 

 

Ø Odak sonrası verilmiş bilgi 

Özge (2003) ve Özge ve Bozşahin (2010)’a benzer olarak bu çalışmada da, odak 

sonrası alanda perde erimi daralması meydana geldiği saptanmıştır. Odak sonrası alanda 

perde erimi daralması, genellikle vurgusuzlaşma ve öbeksizleşmenin belirtisi olmakta ve 

odağın belirginliğini pekiştirmek üzere kullanılmaktadır. Başka deyişle, odak sonrası 

perde erimindeki daralma, odak ezgisinin parçası olmaktadır. Ancak, kimi dillerde odak 

sonrası öğelerinde perde eriminin daralmasına rağmen en küçük F0 yükselişi bile algısal 

olarak sözcüksel vurgunun gerçekleştiği göstermektedir. Bu durum, Türkçe için de 

geçerli olabileceği varsayılmıştır. 

 

Türkçede olduğu gibi Sırpçada da odak sonrası alanında perde erimi daralması 

meydana geldiği saptanmıştır. Bu dilde de perde eriminin daralmasına rağmen odak 
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sonrası konumundaki öğeler üzerindeki hafif F0 yükselmelerinin, sözcüksel tonları 

belirtiği varsayılmıştır.  

 

 

5.4. Gelecek Çalışmalar için Öneriler 

 

Türkçe ve Sırpça ile ilgili bu çalışmada elde edilen bulguların, aşağıdaki gibi 

araştırma alanlarına katkıda bulunacağı umulmaktadır: 

 

- Odak ve diğer bilgi yapısı birimlerinin incelenmesinde 

- İki dildeki bürün dizgelerinin betimlenmesinde 

- Bürün ve bilgi yapısı kuramlarının evrensel açıklamalarında 

- Bürün, bilgi yapısı ve sözcük dizilişi etkileşimi inceleyen çalışmalarda 

- Metinden konuşma sentezlemede 

 

Çalışmada, sesbilgisi ve sesbilimin birbirinden ayrı alanlar olmadığı ve 

sesbilimin, sesbilgisel yöntemleriyle elde edilen verilerden yararlanılarak daha sağlam 

sonuçlara ulaşabileceği gösterilmeye çalışılmıştır. Dizüstü bilgisayar ve teknoloji 

sayesinde artık her yerde laboratuvar kurulabildiği için iki alanı birleştiren çalışmaların 

sayısı gelecekte artacağı beklenmektedir. Bu çalışmamız, sonuçları ve kullandığı 

yöntemleri ile iki dilin bürününü inceleyecek olası çalışmaları özendireceği 

umulmaktadır. 

Çalışmada elde edilen bulgular, her iki dilde birçok konunun ileri çalışmalarda 
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açığa kavuşturulması gerektiğini göstermektedir: 

Odağın ve diğer bilgi yapısı birimlerinin bürününü gerçekleştiren perde, süre ve 

yoğunluk gibi bürünsel araçların etkileşimini açığa kavuşturabilmek için daha geniş 

bağlamda oluşturulan örnekleme ve doğal konuşma ortamından alınmış veri tabanına 

ihtiyaç duyulmaktadır. Üzerinde çalışılması gereken bir başka konu odağın 

algılanmasıyla ilgilidir. Ünlülerin formant ve spektral balans analizlerini dahil edecek 

olan böyle bir çalışmadan sonra Türkçe ve Sırpçada bürünsel araçlardan her birinin dilin 

üretimi ve algılanmasındaki yeri saptanabilecektir.  

Bu çalışmadaki Sırpçadaki dar-yeni odağın bürünsel özellikleri ile ilgili 

bulgular, Smiljanić (2004)’te saptanan karşıtsal odağın bürünsel özelliklerindan farklı 

olduğu göstermektedir. Türkçe ile ilgili bulgular da, iki odak arasında bürünsel 

özellikleri de farklı olabileceği göstermektedir. Bu konuyu açığa kavuşturmak için, dar-

yeni ve karşıtsal odağı araştıran çalışmaya gereksinim duyulmaktadır. Karşıtsal 

konuların bürünsel özellikleri de, üzerine çalışılması gereken bir başka konudur. 

Bu çalışmadaki veriler, Türkçede odak-önü konumundaki öğe üzerinde perde 

doruğunun bulunduğu saptanmıştır. İki odak içeren tümcelerde odağın ve odak-önü 

konumundaki öğede aynı durum söz konusu olup olmadığı da araştırılması gereken 

konulardandır. Bunun yanında doğal konuşma verilerine dayanarak bu çalışmada 

saptanan odak-önü konumundaki öğe üzerinde yüksek öbeksel H-tonu ne ölçüde seçimli 

olduğunu araştırmak gerekmektedir. 

Daha uzun bildirim tümcelerinde ve soru tümcelerinde odağın bürünsel 

gerçekleşimi de incelenmesi gereken konulardandır.  

Bu çalışmadaki Türkçedeki perde hizalamaya ilişkin bulguların bu dildeki perde 
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hizalama özelliklerinin saptanmasında yeterli olmadığı ve bu konunun ileri çalışmalarda 

daha ayrıntılı olarak incelenmesi gerektiği düşünülmektedir.  

Ayrıca, çalışmada son konumda odaklanan öğede sıkıştırma ve daralma gibi tonsal 

stratejiler saptanmıştır. Türkçe genelinde hangi strateji daha çok kullanılmakta, tercih edilen 

stratejinin ağza özgü mü ya da bireysel özelliği midir, seslem sayısı stratejiyi etkilemekte 

midir gibi soruları araştıracak ve daha çok denek dahil edecek çalışmaya gereksinim 

duyulmaktadır. 
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EK 1: OKUMA ÖRNEĞİ  

Ø  ÜÇ ÖĞELİ TÜMCELER: 

a.  Ne oldu? 
Aylin gözlüğü verdi. 
 
b.  Aylin neyi verdi? 
Aylin GÖZLÜĞÜ verdi. 
GÖZLÜĞÜ Aylin verdi. 
GÖZLÜĞÜ verdi Aylin. 
 
c.  Gözlüğü kim verdi? 
Gözlüğü AYLİN verdi. 

AYLİN gözlüğü verdi. 
AYLİN verdi gözlüğü. 
 
d.  Aylin gözlüğü ne yaptı? 
VERDİ Aylin gözlüğü. 
VERDİ gözlüğü Aylin. 
Aylin VERDİ gözlüğü. 
Gözlüğü VERDİ  Aylin. 
Aylin gözlüğü VERDİ. 
Gözlüğü Aylin VERDİ. 

 
 
 
 

Ø DÖRT ÖĞELİ TÜMCELER: 
 
a. Ne oldu? 
Aylin kızına gözlüğü verdi. 
Aylin gözlüğü kızına verdi. 
  
b.  Aylin kızına neyi verdi? 
Aylin kızına GÖZLÜĞÜ verdi.  
Kızına Aylin GÖZLÜĞÜ verdi. 
 
Aylin GÖZLÜĞÜ verdi kızına. 
Aylin GÖZLÜĞÜ kızına verdi.   
Kızına GÖZLÜĞÜ verdi Aylin.  
 
GÖZLÜĞÜ verdi Aylin kızına.  
GÖZLÜĞÜ Aylin kızına verdi.  
GÖZLÜĞÜ kızına verdi Aylin 
 
c.  Kızına gözlüğü kim verdi? 
Kızına gözlüğü AYLİN verdi. 
Gözlüğü kızına AYLİN verdi.  
 
AYLİN gözlüğü kızına verdi.  
AYLİN verdi kızına gözlüğü.  
AYLİN kızına gözlüğü verdi.  
 
Kızına AYLİN gözlüğü verdi. 
 
Gözlüğü AYLİN kızına verdi. 
Kızına AYLİN verdi gözlüğü. 
 

d.  Aylin gözlüğü kime verdi? 
 Aylin gözlüğü KIZINA verdi. 
 Gözlüğü Aylin KIZINA verdi. 
  
Gözlüğü KIZINA Aylin verdi. 
Gözlüğü KIZINA verdi Aylin. 
 Aylin KIZINA gözlüğü verdi. 
 
KIZINA Aylin gözlüğü verdi. 
KIZINA verdi Aylin gözlüğü. 
KIZINA gözlüğü verdi Aylin. 
  
e.  Aylin gözlüğü ne yaptı? 
Aylin kızına gözlüğü VERDİ. 
Aylin gözlüğü kızına VERDİ. 
Gözlüğü kızına Aylin VERDİ. 
 
Aylin kızına VERDİ gözlüğü. 
Kızına Aylin VERDİ gözlüğü. 
Gözlüğü kızına VERDİ Aylin. 
   
 Aylin VERDİ gözlüğü kızına. 
 Gözlüğü VERDİ Aylin kızına. 
 Kızına VERDİ gözlüğü Aylin. 
  
 VERDİ Aylin kızına gözlüğü. 
 VERDİ kızına Aylin gözlüğü. 
 VERDİ gözlüğü kızına Aylin.
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EK 2: TÜRKÇE ÇÖZÜMLEME ÖRNEĞİ 

 

F0 Aylin kızına GÖZLÜĞÜ verdi 

den
ek max min orta max min orta max min orta max min orta 

1 356 252 285 347 229 273 264 230 263 250 177 204 
2 275 228 247 300 223 262 248 211 237 233 166 194 
3 326 239 270 341 239 286 279 221 245 246 198 213 
4 217 196 213 285 189 233 216 182 207 192 170 175 
5 276 211 233 315 199 237 242 216 238 216 177 187 
6 283 218 249 293 233 258 242 205 234 225 158 177 
7 266 221 236 251 212 236 231 206 226 219 191 190 
 

 

 
ORTALAMA YOĞUNLUK (dB)   YOĞUNLUK ORANI (öğe/ORTA) 

1.öğe 2.öğe 3.öğe 4.öğe ORT  1.öğe 2.öğe 3.öğe 4.öğe 
1 46 43 49 39 46 1.000 0.934 1.065 0.847 
2 48 49 53 44 50 0.960 0.980 1.060 0.880 
3 46 42 50 40 47 0.978 0.893 1.063 0.851 
4 38 33 39 33 37 1.027 0.891 1.054 0.891 
5 54 53 61 50 57 0.947 0.929 1.070 0.877 
6 48 45 46 40 46 1.043 0.978 1.000 0.869 
7 44 43 42 37 42 1.050 1.020 1.000 0.880 

 

 SÜRE (s)  SÜRE ORANI % 
(öğe/TOPLAM) 

1.öğe 2.öğe 3.öğe 4.öğe TOPLAM 1.öğe 2.öğe 3.öğe 4.öğe 

1 0.36 0.33 0.48 0.38 1.55 23 21 31 24 
2 0.36 0.32 0.45 0.39 1.52 24 21 30 26 
3 0.46 0.44 0.59 0.55 2.04 22 21 29 27 
4 0.35 0.31 0.40 0.39 1.45 24 21 27 27 
5 0.39 0.31 0.49 0.42 1.61 24 19 30 26 
6 0.40 0.33 0.42 0.45 1.60 25 21 26 28 
7 0.32 0.33 0.44 0.43 1.50 21 22 29 29 
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 ODAĞIN PERDE HİZALAMA ORANI 

Vurgulu 
seslemin süresi (ms) 

Seslemde 
F0max hizalama (ms) 

ORAN (F0max 

hizalama/Seslem süresi) 
1 194 141 0.73 
2 152 103 0.68 
3 276 199 0.72 
4 201 35 0.17 
5 207 60 0.29 
6 173 59 0.34 
7 162 73 0.45 
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EK 3. DÖRDÜNCÜ KONUMDA ODAK OLAN TÜRKÇE TÜMCELERDE DENEKLER ARASINDAKİ 

F0MAX DEĞERLERİ 

ÖDNE tümcelerindeki öğelerde denekler arasındaki F0max değerleri dağılımı: 

 
 
 
 
ÖNDE tümcelerindeki öğelerde denekler arasındaki F0max değerleri dağılımı: 
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NDÖE tümcelerindeki öğelerde denekler arasındaki F0max değerleri dağılımı: 
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EK 4.  TÜRKÇEDEKİ NESNELER VE DOLAYLI NESNELERİN PERDE HİZALAMALARI  

 ARASINDAKİ FARKLILIKLAR 

 

a. Nesneler: 
 

Pairwise Comparisons 

Measüre:MEASÜRE_1 

(I) 

factor1 

(J) 

factor1 

Mean Difference 

(I-J) Std. Error Sig.a 

95% Confidence Interval for 

Differencea 

Lower Bound Upper Bound 

ÖDNE ÖDNE -,306* ,067 ,007 -,554 -,058 

DÖNE -,227 ,074 ,230 -,503 ,049 

ÖNED -,338* ,079 ,014 -,632 -,044 

ÖNDE -,659* ,063 ,000 -,895 -,424 

DNEÖ -,425* ,058 ,000 -,640 -,209 

NEÖD -,448* ,071 ,000 -,712 -,185 

NÖDE -,538* ,070 ,000 -,797 -,279 

NDEÖ -,484* ,071 ,000 -,746 -,221 

ÖDNE ÖDNE ,306* ,067 ,007 ,058 ,554 

DÖNE ,079 ,039 1,000 -,064 ,223 

ÖNED -,032 ,076 1,000 -,313 ,250 

ÖNDE -,353* ,060 ,000 -,575 -,131 

DNEÖ -,119 ,051 1,000 -,309 ,072 

NEÖD -,142 ,059 ,906 -,361 ,076 

NÖDE -,232* ,049 ,004 -,412 -,052 

NDEÖ -,178 ,056 ,168 -,385 ,029 

DÖNE ÖDNE ,227 ,074 ,230 -,049 ,503 

ÖDNE -,079 ,039 1,000 -,223 ,064 

ÖNED -,111 ,053 1,000 -,307 ,086 

ÖNDE -,432* ,057 ,000 -,644 -,221 

DNEÖ -,198* ,040 ,003 -,346 -,049 
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NEÖD -,222* ,041 ,001 -,375 -,068 

NÖDE -,312* ,047 ,000 -,485 -,138 

NDEÖ -,257* ,049 ,001 -,438 -,076 

ÖNED ÖDNE ,338* ,079 ,014 ,044 ,632 

ÖDNE ,032 ,076 1,000 -,250 ,313 

DÖNE ,111 ,053 1,000 -,086 ,307 

ÖNDE -,321* ,069 ,005 -,577 -,066 

DNEÖ -,087 ,047 1,000 -,260 ,086 

NEÖD -,111 ,044 ,773 -,275 -,054 

NÖDE -,201 ,067 ,246 -,448 ,046 

NDEÖ -,146 ,055 ,548 -,350 ,058 

ÖNDE ÖDNE ,659* ,063 ,000 ,424 ,895 

ÖDNE ,353* ,060 ,000 ,131 ,575 

DÖNE ,432* ,057 ,000 ,221 ,644 

ÖNED ,321* ,069 ,005 ,066 ,577 

DNEÖ ,235* ,046 ,002 ,065 ,404 

NEÖD ,211 ,043 ,004 ,049 ,372 

NÖDE ,121 ,047 ,633 -,052 ,294 

NDEÖ ,175 ,052 ,108 -,017 ,368 

DNEÖ ÖDNE ,425* ,058 ,000 ,209 ,640 

ÖDNE ,119 ,051 1,000 -,072 ,309 

DÖNE ,198* ,040 ,003 ,049 ,346 

ÖNED ,087 ,047 1,000 -,086 ,260 

ÖNDE -,235* ,046 ,002 -,404 -,065 

NEÖD -,024 ,023 1,000 -,108 ,060 

NÖDE -,114 ,035 ,147 -,244 ,016 

NDEÖ -,059 ,028 1,000 -,164 ,045 

NEÖD ÖDNE ,448* ,071 ,000 ,185 ,712 

ÖDNE ,142 ,059 ,906 -,076 ,361 

DÖNE ,222* ,041 ,001 ,068 ,375 

ÖNED ,111 ,044 ,773 -,054 ,275 
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ÖNDE -,211* ,043 ,004 -,372 -,049 

DNEÖ ,024 ,023 1,000 -,060 ,108 

NÖDE -,090 ,037 ,869 -,227 ,047 

NDEÖ -,035 ,026 1,000 -,131 ,060 

NÖDE ÖDNE ,538* ,070 ,000 ,279 ,797 

ÖDNE ,232* ,049 ,004 ,052 ,412 

DÖNE ,312* ,047 ,000 ,138 ,485 

ÖNED ,201 ,067 ,246 -,046 ,448 

ÖNDE -,121 ,047 ,633 -,294 ,052 

DNEÖ ,114 ,035 ,147 -,016 ,244 

NEÖD ,090 ,037 ,869 -,047 ,227 

NDEÖ ,055 ,032 1,000 -,063 ,172 

NDEÖ ÖDNE ,484* ,071 ,000 ,221 ,746 

ÖDNE ,178 ,056 ,168 -,029 ,385 

DÖNE ,257* ,049 ,001 ,076 ,438 

ÖNED ,146 ,055 ,548 -,058 ,350 

ÖNDE -,175 ,052 ,108 -,368 ,017 

DNEÖ ,059 ,028 1,000 -,045 ,164 

NEÖD ,035 ,026 1,000 -,060 ,131 

NÖDE -,055 ,032 1,000 -,172 ,063 

Based on estimated marginal means 

*. The mean difference is significant at the ,05 level. 

a. Adjustment for multiple comparisons: Bonferroni. 
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b. Dolaylı Nesneler 

 
 
 

(I) 

factor1 

(J) 

factor1 

Mean Difference 

(I-J) Std. Error Sig.a 

95% Confidence Interval for 

Differencea 

Lower Bound Upper Bound 

ÖNDE ÖNDE -,118 ,063 1,000 -,350 ,114 

NÖDE -,116 ,059 1,000 -,336 ,104 

NDÖE -,371* ,055 ,000 -,574 -,169 

NDEÖ -,231 ,065 ,075 -,473 ,011 

ÖDNE -,307* ,061 ,002 -,534 -,079 

DÖNE -,385* ,066 ,000 -,630 -,140 

DEÖN -,334* ,062 ,001 -,563 -,106 

DNEÖ -,342* ,059 ,000 -,562 -,122 

ÖNDE ÖNDE ,118 ,063 1,000 -,114 ,350 

NÖDE ,002 ,037 1,000 -,135 ,139 

NDÖE -,253* ,046 ,001 -,424 -,082 

NDEÖ -,113 ,050 1,000 -,299 ,074 

ÖDNE -,188* ,041 ,006 -,340 -,037 

DÖNE -,267* ,046 ,000 -,436 -,097 

DEÖN -,216* ,052 ,018 -,409 -,023 

DNEÖ -,224* ,058 ,036 -,439 -,008 

NÖDE ÖNDE ,116 ,059 1,000 -,104 ,336 

ÖNDE -,002 ,037 1,000 -,139 ,135 

NDÖE -,255* ,042 ,000 -,409 -,101 

NDEÖ -,115 ,038 ,244 -,255 ,026 

ÖDNE -,191* ,036 ,001 -,322 -,059 

DÖNE -,269* ,040 ,000 -,417 -,121 

DEÖN -,218* ,040 ,001 -,368 -,068 

DNEÖ -,226* ,035 ,000 -,356 -,095 
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NDÖE ÖNDE ,371* ,055 ,000 ,169 ,574 

ÖNDE ,253* ,046 ,001 ,082 ,424 

NÖDE ,255* ,042 ,000 ,101 ,409 

NDEÖ ,140* ,036 ,032 ,007 ,274 

ÖDNE ,064 ,036 1,000 -,068 ,197 

DÖNE -,014 ,043 1,000 -,173 ,146 

DEÖN ,037 ,030 1,000 -,076 ,150 

DNEÖ ,029 ,045 1,000 -,139 ,198 

NDEÖ ÖNDE ,231 ,065 ,075 -,011 ,473 

ÖNDE ,113 ,050 1,000 -,074 ,299 

NÖDE ,115 ,038 ,244 -,026 ,255 

NDÖE -,140* ,036 ,032 -,274 -,007 

ÖDNE -,076 ,040 1,000 -,224 ,072 

DÖNE -,154* ,041 ,048 -,308 ,000 

DEÖN -,104 ,037 ,412 -,242 ,034 

DNEÖ -,111 ,042 ,558 -,267 ,045 

ÖDNE ÖNDE ,307* ,061 ,002 ,079 ,534 

ÖNDE ,188* ,041 ,006 ,037 ,340 

NÖDE ,191* ,036 ,001 ,059 ,322 

NDÖE -,064 ,036 1,000 -,197 ,068 

NDEÖ ,076 ,040 1,000 -,072 ,224 

DÖNE -,078 ,032 ,905 -,198 ,042 

DEÖN -,028 ,039 1,000 -,172 ,117 

DNEÖ -,035 ,046 1,000 -,206 ,136 

DÖNE ÖNDE ,385* ,066 ,000 ,140 ,630 

ÖNDE ,267* ,046 ,000 ,097 ,436 

NÖDE ,269* ,040 ,000 ,121 ,417 

NDÖE ,014 ,043 1,000 -,146 ,173 

NDEÖ ,154* ,041 ,048 ,001 ,308 

ÖDNE ,078 ,032 ,905 -,042 ,198 

DEÖN ,051 ,031 1,000 -,065 ,166 
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DNEÖ ,043 ,044 1,000 -,121 ,208 

DEÖN ÖNDE ,334* ,062 ,001 ,106 ,563 

ÖNDE ,216* ,052 ,018 ,023 ,409 

NÖDE ,218* ,040 ,001 ,068 ,368 

NDÖE -,037 ,030 1,000 -,150 ,076 

NDEÖ ,104 ,037 ,412 -,034 ,242 

ÖDNE ,028 ,039 1,000 -,117 ,172 

DÖNE -,051 ,031 1,000 -,166 ,065 

DNEÖ -,007 ,043 1,000 -,169 ,154 

DNEÖ ÖNDE ,342* ,059 ,000 ,122 ,562 

ÖNDE ,224* ,058 ,036 ,008 ,439 

NÖDE ,226* ,035 ,000 ,095 ,356 

NDÖE -,029 ,045 1,000 -,198 ,139 

NDEÖ ,111 ,042 ,558 -,045 ,267 

ÖDNE ,035 ,046 1,000 -,136 ,206 

DÖNE -,043 ,044 1,000 -,208 ,121 

DEÖN ,007 ,043 1,000 -,154 ,169 

Based on estimated marginal means 

a. Adjustment for multiple comparisons: Bonferroni. 

*. The mean difference is significant at the ,05 level. 
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EK 5.  TÜRKÇE TÜMCELERİNDE SON KONUMDAKİ ODAĞIN TONSAL GERÇEKLEŞİMİ 

 Denek Yer F0 erimi Süre (ms Oran S/D 
ÖNE 1 

2 
3 
4 
5 
6 
7 
 
TOTAL 

Konya 
Ankara 
Denizli 
Malatya 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 

110 
66 
97 
69 
65 
106 
48 
 
80 

350 
400 
350 
376 
444 
454 
406 
 
397 

,319 
,167    
,239 
,184 
,148 
,236 
,116 
 
,201 

S 
D 
S 
D 
D 
S 
D 

NÖE 1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
 
TOTAL 

Konya 
Ankara 
Denizli 
Malatya 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 

100 
70 
103 
78 
58 
99 
33 
 
77 

368 
392 
384 
372 
438 
441 
368 
 
394 

,272 
,181 
,263 
,208 
,135 
,227 
,094 
 
,197 

S 
D 
S 
S/D 
D 
S 
D 
 

 

 Denek Yer F0 erimi Süre (ms Oran S/D 
ÖDNE 1 

2 
3 
4 
5 
6 
7 
 
TOTAL 

Konya 
Ankara 
Denizli 
Malatya 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 

79 
77 
140 
70 
86 
101 
50 
 
81 

482 
558 
509 
474 
553 
628 
529 
 
539 

,296 
,175 
,251 
,196 
,142 
,232 
,106 
 
,155 

S 
S 
S 
S/D 
D 
S 
D 

ÖNDE 1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
 
TOTAL 

Konya 
Ankara 
Denizli 
Malatya 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
 
 

106 
68 
87 
64 
72 
108 
39 
 
80 

577 
551 
354 
422 
542 
610 
590 
 
545 

,193 
,124 
,245 
,152 
,143 
,183 
,068 
 
,149 

S 
D 
S 
D 
D 
S 
D 

NDOE 1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
 
TOTAL 

Konya 
Ankara 
Denizli 
Malatya 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 

91 
69 
120 
82 
75 
104 
64 
 
86 

486 
541 
371 
443 
544 
595 
553 
 
504 

,200 
,136 
,323 
,184 
,151 
,174 
,117 
 
,183 

S 
D 
S 
S/D 
D 
S 
D 
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EK 6. DEĞİŞİK KONUMLARDA ODAK OLAN İNCELENEN TÜRKÇE TÜMCELER 

 

Üç öğeli tümceler

Tümce başında 

GÖZLÜĞÜ Aylin verdi. 

GÖZLÜĞÜ verdi Aylin. 

ELMAYI adam yedi. 

ELMAYI yedi adam. 

VAZOYU Anıl kırdı. 

VAZOYU kırdı Anıl. 

YAZIYI önder gördü. 

YAZIYI gördü önder. 

ÖDÜLÜ yazar aldı. 

ÖDÜLÜ aldı yazar. 

 

Tümce ortasında 

Aylin GÖZLÜĞÜ verdi. 

Adam ELMAYI yedi. 

Anıl VAZOYU kırdı. 

Önder YAZIYI gördü. 

Yazar ÖDÜLÜ aldı. 

 

Tümce sonunda 

Aylin gözlüğü VERDİ. 

Gözlüğü Aylin VERDİ. 

Adam elmayı YEDİ. 

Elmayı adam YEDİ. 

Anıl vazoyu KIRDI. 

Vazoyu Anıl KIRDI. 

Önder yazıyı GÖRDÜ. 

Yazıyı önder GÖRDÜ. 

Yazar ödülü ALDI. 

Ödülü yazar ALDI.
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Dört öğeli tümceler 

 

Tümce başında 

 

Nesne                                                                   Dolaylı nesne

GÖZLÜĞÜ verdi Aylin kızına.  

GÖZLÜĞÜ Aylin kızına verdi.  

GÖZLÜĞÜ kızına verdi Aylin. 

YALIYI gösterdi Deniz oğluna. 

YALIYI Deniz oğluna gösterdi. 

YALIYI oğluna Deniz gösterdi. 

 

 

 

KIZINA Aylin gözlüğü verdi. 

KIZINA verdi Aylin gözlüğü. 

KIZINA gözlüğü verdi Aylin. 

OĞLUNA Deniz yalıyı gösterdi. 

OĞLUNA gösterdi Deniz yalıyı. 

OĞLUNA yalıyı gösterdi Deniz. 

ONUR’A kadın valizi getirdi. 

ONUR’A getirdi valizi kadın. 

ONUR’A valizi getirdi kadın.

 

İkinci tümce konumu 

 

Nesne                                                                  Dolaylı nesne 

Aylin GÖZLÜĞÜ verdi kızına. 

Aylin GÖZLÜĞÜ kızına verdi.  

Kızına GÖZLÜĞÜ verdi Aylin. 

Kızına GÖZLÜĞÜ Aylin verdi. 

Deniz YALIYI gösterdi oğluna. 

Deniz YALIYI oğluna gösterdi. 

Oğluna YALIYI gösterdi Deniz. 

Oğluna YALIYI Deniz gösterdi. 

 

 

 

 

Gözlüğü KIZINA Aylin verdi. 

Gözlüğü KIZINA verdi Aylin. 

Aylin KIZINA gözlüğü verdi. 

Aylin KIZINA verdi gözlüğü. 

Deniz OĞLUNA yalıyı gösterdi. 

Deniz OĞLUNA gösterdi yalıyı. 

Yalıyı OĞLUNA Deniz gösterdi. 

Yalıyı OĞLUNA gösterdi Deniz. 

Kadın ONUR’A valizi getirdi. 

Kadın ONUR’A getirdi valizi. 

Valizi ONUR’A kadın getirdi. 

Valizi ONUR’A getirdi kadın. 



299 
 

Üçüncü tümce konumu 

 

 Nesne                                                                    Dolaylı nesne 

 

Aylin kızına GÖZLÜĞÜ verdi.  

Kızına Aylin GÖZLÜĞÜ verdi. 

Deniz oğluna YALIYI gösterdi. 

Oğluna Deniz YALIYI gösterdi. 

 

 

Aylin gözlüğü KIZINA verdi. 

Gözlüğü Aylin KIZINA verdi. 

Deniz yalıyı OĞLUNA gösterdi. 

Yalıyı Deniz OĞLUNA gösterdi. 

Kadın valizi ONUR’A getirdi. 

Valizi kadın  ONUR’A getirdi. 

 

 

Tümce sonunda 

 

Aylin kızına gözlüğü VERDI. 

Aylin gözlüğü kızına VERDI. 

Gözlüğü kızına Aylin VERDI. 

Kızına Aylin gözlüğü VERDI. 

Deniz oğluna yalıyı GÖSTERDI. 

Deniz yalıyı oğluna GÖSTERDI. 

Yalıyı oğluna Deniz GÖSTERDI. 

Oğluna Deniz yalıyı GÖSTERDI.  

Kadın Onur’a valizi GETIRDI. 

Kadın valizi Onur’a GETIRDI. 

Valizi Onur’a kadın GETIRDI. 

Onur’a valizi kadın GETIRDI. 
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EK 7. DEĞİŞİK KONUMLARDA ODAK OLAN İNCELENEN SIRPÇA TÜMCELER 

 

1. Tümce başında odaklanan sözcükler 

 

İKİ SESLEMLİ 

 

Yükselen                                                             Düşen 

VLADA je doneo ribu. 

VLADA je ribu doneo. 

ZMİJA je videla žabu. 

ZMİJA je žabu videla. 

ŽDREBE je sanjalo livadu. 

ŽDREBE je livadu sanjalo. 

MAMA je delila sladoled. 

MAMA je sladoled delila. 

 

ÜÇ SESLEMLİ 

 

Yükselen                                                              Düşen

DELILA je sladoled mama. 

DELILA je mama sladoled. 

LIVADU je sanjalo ždrebe. 

LIVADU je ždrebe sanjalo. 

VIDELA je žabu zmija. 

VIDELA je zmija žabu.  

DONEO je ribu vlada. 

DONEO je vlada ribu. 

 

 

2. Tümce ortasında odaklanan sözcükler 

 

İKİ SESLEMLİ 

 

Yükselen                                                              Düşen 

Ribu je VLADA doneo. 

Doneo je VLADA ribu. 

Žabu je ZMİJA videla. 

Videla je ZMİJA žabu.  

Livadu je ŽDREBE sanjalo. 

Sanjalo je ŽDREBE livadu. 

Sladoled je MAMA delila. 

Delila je MAMA sladoled. 
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ÜÇ SESLEMLİ 

 

Yükselen                                                              Düşen

Mama je DELILA sladoled. 

Sladoled je DELILA mama. 

Ždrebe je LIVADU sanjalo. 

Sanjalo je LIVADU ždrebe 

                                                               

               

Zmija je VIDELA žabu. 

Žabu je VIDELA zmija. 

Vlada je DONEO ribu. 

Ribu je DONEO vlada. 

 

3. Tümce sonunda odaklanan sözcükler 

 

İKİ SESLEMLİ 

 

Yükselen                                                             Düşen

Ribu je doneo VLADA. 

Doneo je ribu VLADA. 

Žabu je videla ZMİJA. 

Videla je žabu ZMİJA. 

Livadu je sanjalo ŽDREBE. 

Sanjalo je livadu ŽDREBE. 

Sladoled je delila MAMA. 

Delila je sladoled MAMA. 

 

ÜÇ SESLEMLİ 

 

Yükselen                                                              Düşen

Mama je sladoled DELILA. 

Sladoled je mama DELILA. 

Ždrebe je sanjalo LIVADU. 

Sanjalo je ždrebe LIVADU. 

Zmija je žabu VIDELA. 

Žabu je zmija VIDELA. 

Vlada je ribu DONEO. 

Ribu je vlada DONEO. 
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EK 8. ODAK ÖNCESİ VERİLMİŞ BİLGİ OLAN İNCELENEN SIRPÇA TÜMCELER 

 

3. Birinci konumda: 

- odak-önü konumu: 

 

ÖZNE: 

Vlada je DONEO ribu. 

Ždrebe je SANJALO livadu. 

Zmija je VIDELA zabu. 

Mama je DELILA sladoled. 

Vlada je RİBU doneo. 

Ždrebe je LİVADU sanjalo. 

  Zmija je ŽABU videla 

Mama je SLADOLED delila. 

 

 

 

EYLEM: 

Doneo je VLADA ribu. 

Videla je ZMIJA žabu. 

Sanjalo je ŽDREBE livadu. 

Delila je MAMA sladoled. 

Doneo je RIBU Vlada.   

Videla je ŽABU zmija.  

Sanjalo je LIVADU zdrebe. 

Delila je SLADOLED mama 

 

- odağa bitişik olmadığında  

 

ÖZNE:                                                                     EYLEM:

Vlada je doneo RIBU.  

Zmija je videla ŽABU. 

Ždrebe je sanjalo LIVADU. 

Mama je delila SLADOLED. 

Doneo je Vlada RIBU.  

Videla je zmija ŽABU. 

Sanjalo je ždrebe LIVADU. 

Delila je mama SLADOLED. 

 

4. İkinci konumda: 

- odak-önü konumunda 
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ÖZNE:                                                                            EYLEM:

Doneo je Vlada RIBU.  

Videla je zmija ŽABU. 

Sanjalo je ždrebe LIVADU. 

Delila je mama SLADOLED. 

Vlada je doneo RIBU.  

Zmija je videla ŽABU. 

Ždrebe je sanjalo LIVADU. 

Mama je delila SLADOLED. 
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ÖZET 

 

Bu tez, bilgi yapısı bağlamlarının ve değişik sözcük dizilişlerinin, Türkçe ve 

Sırpçada bürünü nasıl etkilediğini incelemektedir. Çalışma, aşağıdaki sorulara yanıt 

bulmayı amaçlamaktadır: (i) Dar-yeni odağın belirlenmesine hangi akustik araçlar 

katılmaktadır? (ii) Değişik sözcük dizilişleri odağın bürünsel gerçekleşimini etkilemekte 

midir? (iii) Odak-öncesi ve odak-sonrası verilmiş bilgi gibi bilgi yapısı birimlerinin 

tonsal özellikleri nelerdir ve tümcedeki konumuna göre odağın tonsal özellikleri 

değişmekte midir? Bu sorulara yanıt vermek üzere iki deneysel çalışma yapılmıştır. 

Bulgulara göre her iki dilde odaklanan öğe üzerindeki süre ve yoğunluk 

değerleri sistematik olarak artmaktadır. Ancak, iki dilde perdenin, odağın 

belirlenmesinde farklı özellikleri taşımaktadır: Sırpçada perde, odaklanan öğe üzerinde 

yükselmekteyken Türkçede perde yükselişi, odak-önü konumundaki öğe üzerinde 

gerçekleşmekte ve bu öğede bürünsel sınır oluşmaktadır. Bu sonuç, Sırpçadan farklı 

olarak Türkçede bürünsel öbekleşmenin, odağın belirlenmesinde önemli rol oynadığını 

göstermektedir.  

Bulgular, değişik sözcük dizilişlerinin, odaklanan öğenin F0 değerlerini iki dilde 

genellikle etkilemediğini göstermektedir.  Ancak, sözcük dizilişlerinin, Türkçedeki 

perde hizalama ile ilgili bulguları etkilediğini görülmüştür: odağın eyleme bitişik 

olmadığı sözcük dizilişlerinde perde hizalama geç gerçekleşmektedir. Bu durumun, 

deneklerin eyleme bitişik olmayan odağı karşıtsal olarak algıladıklarından 

kaynaklandığı varsayılmıştır. 
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 Türkçede tümce düzeyinde tümce tonları, sözcüksel vurgudan daha baskın 

olmakta ve bulunduğu konumlara bağlı olarak odağın tonsal özellikleri de 

değişmektedir. Öte yandan, Sırpçada sözcüksel vurgu, odağın tümce içindeki yerine 

bakmaksızın tonsal özellikleri her zaman korumakta ve tümce tonları ile birlikte 

karmaşık tonsal yapıyı oluşturmaktadır. İki dilin bu farklı tonsal özelliği, Türkçenin 

ezgisel, Sırpçanın perde vurgulu dil grubuna ait olduklarını göstermektedir.   
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ABSTRACT 

 

This study investigates the effects of information structural contexts and word 

order changes on prosody of simple declarative sentences in Turkish and Serbian. The 

study reports results of two experiments aimed at addressing questions about the 

interaction between prosody, information structure and word order in these two 

languages: (i) What are the prosodic features associated with narrow-new focus? (ii) Do 

word order changes effect prosodic realization of focused word? (iii) Do tonal 

characteristics of focus change according to its sentential position, and what are tonal 

characterictics of pre-focal and post-focal elements?    

 According to the main results, duration and intensity are systematically 

increased if constituent is narrowly focused in both languages. However, results 

concerning pitch show different tendency:  while fundamental frequency of focused 

element when compared to an element in relevant position in broad focus sentences 

increases in Serbian, pitch of pre-focal element is increased in Turkish. Prosodic 

boundary on pre-focal element in Turkish shows that prosodic phrasing plays an 

important role in expression of focus in this language. 

 It was found that word order changes have no effect on values of F0 on focused 

element in both languages. However, we saw that word order may effect pitch 

alignment of focused element in Turkish: when element in focus is not in immediately 

pre-verbal position, peak alignment is realized later in stressed syllable. It is assumed 
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that this focus has been regarded as contrastive among the speakers participated in this 

study. 

Lexical pitch accents in Turkish have been dominated by sentence tones in 

Turkish, and, as a result, tonal properties of focus are changing according to its position in 

sentence. On the other side, lexical pitch accent in Serbian preserves its tonal 

characteristics regardless of its position in a sentence. This tonal property places Turkish 

among intonational, and Serbian among pitch accent languages. 

 

 

 

 


