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ÖNSÖZ 

Türkçe sesbilgisi alanında yapılan çalışmaların çoğunda seslerin, özellikle 

ünlülerin betimlenmesi ele alınmış, farklı uygulama alanlarında kullanılmak üzere 

konuşuculara ait veriler elde edilmiştir. Daha çok erkek konuşuculara yönelik olduğu 

görülen bu çalışmalarda konuşucu sayısı genelde düşük tutulmuştur. Bunun 

sonucunda, elde edilen verilerin araştırma evrenini temsil etme oranı da düşük 

olmuştur. Alanyazında kısıtlı olan bu çalışmalar neticesinde Türkçe ölçünlü dil için 

ünlü dizgesi belirli ölçüde oluşturulmuş durumdadır. Ancak, söz konusu bu 

çalışmaların bir kısmının sonuç kısmında da belirtildiği gibi, elde edilen verilerin ne 

ölçüde araştırma evrenini temsil ettiğinin saptanması için daha fazla sayıda erkek ve 

kadın konuşucudan alınmış olan veriye ihtiyaç duyulmaktadır. 

Ayrıca söz konusu çalışmalar ile ünlülerin, özellikle formant frekanslarına 

dayalı olarak, ayırt edici özellikleri belirli oranda saptanmış durumdadır. Ancak, 

formant frekanslarına veya konuşma ile ilgili başka değişkenlere dayalı olarak 

konuşucuların birbirinden ayırt edilebilme durumları, bu değişkenlerin ne derecede 

konuşucuya özgü oldukları henüz ele alınmamıştır.  

Bu çalışma ile, daha geniş bir veri tabanı kullanılarak hem erkek hem de kadın 

konuşucular için ünlü frekans değeri aralıklarının saptanarak önceki çalışmalarla 

karşılaştırılması ve çalışma konusu değişkenlerin konuşucuya özgülük derecelerinin 

saptanması amaçlanmaktadır. Çalışma neticesinde elde edilen sonuçların konuşucu 

tanıma alanına katkıda bulunacağı düşünülmektedir. 

 

 

 

 



 

II 

TEŞEKKÜR 

2003 yılında başladığım doktora yolculuğunun 2011’e kadar sürmesinin, diğer 

normal doktoralarda olduğu gibi “vaktinde” bitmemesinin tek sorumlusunun bu 

satırların yazarı olduğunu özellikle belirtmek istiyorum. Bu çalışmanın “bitmeyen 

doktora”ya, şahsımın “sınıfta kalmış doktor adayı”na dönüşmesine engel olmayı 

başarabilen, hatta Yüksek Lisans eğitimimde de bana tahammül edebilmiş olan 

danışman hocam sayın Prof. Dr. İclâl Ergenç’in üzerimde harcamış olduğu emek 

hakettiğimden çok fazladır. İclâl Hocam özellikle yılgınlığa düştüğüm, “bu doktorayı 

bırakacağım” dediğim dönemlerde beni motive etmiş ve yönlendirmiştir. Bu doktora 

tezinin, bana rağmen tamamlanmasında en büyük katkısı olan bir kaç kişiden biri 

olan hocama sabrı ve desteği için çok teşekkür ederim.  

Gerek tez izleme komitelerinde, gerekse ara görüşmelerde, dönem dönem 

“raydan çıkan” tez çalışmalarımın yeniden rayına oturmasına büyük katkıları olan tez 

izleme komitesi üyesi hocalarımdan Doç.Dr. Tolga Çiloğlu’na sadece MATLAB ile 

ilgili değil, diğer ilgili ilgisiz tüm sorularımı sabırla cevaplandırdığı; Doç Dr. Selçuk 

İşsever’e sadece tez izleme komitelerinde soru ve yorumları ile çalışmama önemli 

katkılarda bulunduğu için değil, veri toplama çalışmalarına denek bulmamda da 

yardımlarını esirgemediği için çok teşekkür ederim. 

Tezin “sorun”lu ve düşündürücü bölümlerinden bir tanesi de verilerin 

toplanması aşaması idi. Neyse ki fazla düşünmeme gerek kalmadı ve Ankara 

Üniversitesi Dilbilim ve Tiyatro bölümleri başta olmak üzere genel olarak neredeyse 

tüm Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi yardımıma koştu. Başta değerli öğretim 

görevlileri Doç. Dr. Özgür Aydın, Doç. Dr. Seda Gökmen, Doç. Dr. Dilek Peçenek, 

Yrd. Doç. Dr. Sıla Ay, Dr. Sevgi Çıkrıkçı ve Dr. Elif Arıca Akkök’e; araştırma 

görevlileri Elif Çongur Tüfekçi (Tiyatro Bölümü), Demet Gül Corcu, Ümit Bozkurt 

ve Orhan Varol’a çabaları için çok teşekkür ederim. Denek olarak kendilerini bu 

güzide çalışma için feda eden DTCF farklı bölümlerine mensup tüm değerli 

öğrencilere en içten dileklerimle teşekkür ederim. Onların sesleri olmasaydı bu 

çalışmanın pek bir anlamı olmayacaktı. 
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“Ne gerek vardı ki bu kadar konuşucuya?”, “Sadece kadın konuşucularla 

çalışsaydık yetmez miydi acaba?” gibi sorular sormama sebep olan ses kayıtlarının 

bölütlenmesi aşamasında İstanbul’dan Türkiye’nin neredeyse diğer ucuna, Van’a 

yardım elini uzatan sevgili doktora sınıf arkadaşım Dr. Dilek Fidan, çok teşekkür 

ederim, yardımın gerçekten paha biçilmezdi. Yine aynı aşamada, değerli 

yardımlarıyla bana çok değerli zaman kazandıran meslektaşlarım Serkan Karagöz, 

Rahmi Ceylan, Uygar Uğraş Baddal, Muharrem Cenk, Erkan Boyacı ve Arzu 

Menteşe’ye çok teşekkür ederim.  

Çalışmanın asıl sonuçlarının ortaya çıkmasını sağlayan istatistiksel inceleme 

aşamasında, değerli vaktinden çaldığım Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Ziraat 

Fakültesi, Zootekni Bölümü öğretim görevlisi Yrd. Doç. Dr. Abdullah Yeşilova’ya, 

bir süredir uzak kaldığım SPSS programına, sanki hiç ayrılmamışız gibi tekrar 

ısınmamı sağladığı ve içimde gizli kalmış, sönmeye yüz tutmuş istatistik alevini 

tekrar ateşlediği için çok teşekkür ederim. 

Enerji oranlarının hesaplanması esnasında MATLAB’da program yazma 

konusunda çok yardımcı olan, Erzurum Atatürk Üniversitesi Elektrik-Elektronik 

Mühendisliği Bölümünde görevli Yrd.Doç.Dr. İ. Yücel Özbek’e ayrıca teşekkür 

ederim. 

Tez yazma uğraşımın en yoğunlaştığı son dönemlerinde yardım teklifleri ile 

sürekli desteğini gösteren ve tezimin son halini “ikinci bir göz” olarak okuyan sevgili 

meslektaşım Tuğba Ormanoğlu’na da çok teşekkür ederim. 

Aile, uzakta da olsak ele ele tutuşabildiğimiz ve ihtiyaç duyduğumuzda 

yanıbaşımızda ta derinden hissettiğimiz mutluluk sebebimizdir. Böyle bir mutluluğu 

yaşayabiliyor olmam bu doktora çalışmasını tamamlamak için gereken esas moral 

gücünü sağlamıştır. Sevgili eşim Ece’ye her zaman bir kalp atımı mesafede olduğu, 

düşlerinden, düşüncelerinden ve dualarından beni eksik etmediği, sevgili kızlarıma 

çok iyi baktığı, onlara “anne” demeden önce “baba” demeyi öğrettiği için, bu doktora 

çalışmasında kullanmak üzere onun zamanından çalmamı anlayışla karşıladığı için 

çok çok teşekkür ederim. Sevgili “abla” kızım Ege’ye, doktora çalışmalarımda 

kullanmak üzere zamanından ödünç almama izin verdiği, “baba sen hangi konuda 
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ders çalışıyorsun?” diye sorduğunda verdiğim bilimsel cevapları sabırla dinlediği için 

çok teşekkür ederim. Sevgili “minik” kızım Ezgi’ye, isminin dilbilimin önemli bir 

alanında kullanılmasına çok da aldırış etmediği, vazgeçmeyi düşündüğüm 

zamanlarda “ba-ba, ba-ba, del, del, del” diyerek doktora çalışmamı öğütlemek sureti 

ile beni cesaretlendirdiği için ne kadar teşekkür etsem azdır. Ayrıca ailemizin, her 

ihtiyacımız olduğunda koşarak gelen, maddi manevi varlığını sonuna kadar çocukları 

ve torunları için harcayan “Annesi” Hicran Özçil Temiz’e çok teşekkür ederim. 

Sevgili ailem, iyi ki varsınız. 

Burada ismini anmadığım ancak gerek arayarak, gerekse karşılaştığımızda 

“bitmedi mi senin şu doktora?” şeklindeki sorularıyla doktora çalışmamı yakından 

takip eden, facebook’da gördüklerinde “senin doktora çalışman gerekmiyor mu?” 

diyerek boşuna harcadığım zamanı faydalı bir şekilde doktora çalışmalarıma 

yönlendirmeme yardımcı olan tüm arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum.  

 

Ekrem Malkoç 

Ankara, 2011 
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Malkoç, Ekrem. “Konuşmanın Kişiye Özgü Değişmezleri: Ünlüler Üzerine 
Sesbilgisel Bir Çalışma”. Doktora Tezi. Danışman: Prof. Dr. İclâl Ergenç, 130 sf. 
 
 

ÖZET 

 

 

Daha geniş bir veri tabanı kullanılarak ölçünlü Türkçe için ünlü dizgesinin daha 

önceki çalışmalarla karşılaştırmalı olarak saptanması ve konuşucuya özgü 

değişmezliğin oranının ortaya konması bu çalışmanın iki amacını meydana 

getirmektedir. 

Ünlülerin temel frekans ve formant frekans değerlerine dayalı olarak 

saptanması konusunda ölçünlü Türkçe üzerine yapılan çalışmalara bakıldığında daha 

çok erkek konuşucular üzerinde yoğunlaşıldığı, konuşucu sayısının 10-15 civarında 

olduğu ve genellikle ilk üç formant frekansının çalışma kapsamına alındığı 

görülmektedir. Bu çalışmada 40 erkek ve 40 kadın konuşucuya ait sesler üzerinde 

inceleme yapılmış ve temel frekans ile ilk dört formant frekansı üzerinde inceleme 

yapılmıştır. İnceleme neticesinde ünlüler için en küçük ve en büyük değerler, 

ortalamalar ve standart sapmalar hesaplanmış ve diğer çalışmalardaki değerlerle 

karşılaştırılmıştır. Ayrıca elde edilen hesaplamalar kullanılarak kabaca ünlülerin ağız 

içindeki çıkış yerlerini gösteren ünlü dörtgeni, yapılmış olan ölçümlere dayalı olarak 

bir grafik üzerinde, erkek ve kadın konuşucular için oluşturulmuştur. 

Hangi değişkenlerin ne ölçüde konuşucuya özgü olduğunun saptanması için 

frekans değerleri, bu değerlerin istatistiksel dağılımına dayalı olarak hesaplanan 

çarpıklık/basıklık değerleri ve ünlülerin sesletimi esnasında değişik frekans 

seviyelerindeki enerjilerin birbirine oranları değişkenler olarak kullanılmıştır. Bütün 

bu değişkenler içinde sadece frekans değerlerinin tamamının istatistiksel olarak 

anlamlı sonuçlar verdiği ve kişiye özgülük taşıdığı saptanmıştır. Çalışma sonunda bu 

frekans değerleri içinde hangilerinin, hangi durumlarda, ne oranda konuşucuya 

özgülük taşıdıkları ortaya konmuştur. 
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Malkoç, Ekrem. “Speaker Specific Invariants in Speech: A Phonetic Study on 
Vowels”. PhD Dissertation. Supervisor: Prof. Dr. İclâl Ergenç, 130 pp. 
 
 

ABSTRACT 

 

Defining the vowel system in comparison with the previous similar works for 

standard Turkish by using a wider database and determining the rate of speaker 

specific invariance are two aims of this study. 

In the previous similar studies on standard Turkish regarding the determination 

of vowel system based on fundamental frequency and formants, it is notable that 

focus is on male speakers, the number of speakers is approximately 10 or 15 and 

generally only the first three formants are analysed. In the current study, fundamental 

frequency and first four formants of speech from 40 male and female speakers were 

analyzed. Minimum and maximum values, averages and standard deviations were 

calculated and compared with the previous studies. Besides, wovel quadrilateral that 

is used to show approximate positions of vowels inside the mouth during an 

utterance was produced based on the calculations mentioned above for male and 

female speakers, in an F1-F2 scatter plot. 

To determine which variables are speaker specific to what extent, frequency 

values, skewness/kurtosis values that are calculated from statistical distribution of 

these frequency values and ratio of energy levels in different frequency levels during 

the utterance of a vowel were used as variables in this study. It is shown that, of all 

these variables, only the frequency values as a whole give statistically significant 

results and carry speaker specific information. As a result of this study, it is also 

shown that which of these frequency values are speaker specific to what extent and 

for what type of situations. 
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1. GİRİŞ  

1.1. Tezin Adı 

“Konuşmanın Kişiye Özgü Değişmezleri: Ünlüler Üzerine Sesbilgisel Bir 

Çalışma” 

 

1.2. Araştırma Problemi 

Türkçe sesbilgisi alanında yapılan çalışmalarda ünlü veya ünsüz dizgesinin 

saptanmasına yönelik çalışmaların çoğunlukta olduğu görülmektedir (Selen, 1979; 

Ergenç, 1989; Kılıç, 2000; Türk ve ark., 2004; Davutoğlu 2010). Bu çalışmalarda 

Türkçedeki ünlülerin frekans ortalamalarının saptanmasında formant frekans 

değerleri kullanılmıştır. Konuşma sesi parametrelerinin kişiye özgülük açısından, 

bugüne kadar yapılmış olan Türkçe sesbilgisi çalışmalarında ele alınmamış olması bu 

çalışmayı güdüleyen temel etken olmuştur.  

Çalışmada yanıt aranacak araştırma soruları şunlardır:  

a. Ünlülere ait sesbilgisel/akustik özellikler arasında yeralan temel frekans 

(F0) ve formant frekansları (F1, F2, F3 ve F4) kişiye özgü değişmezlik özelliği 

taşımakta mıdırlar?  

b. Formant ve temel frekans değerlerinin istatiksel dağılımına ait çarpıklık 

(skewness) ve basıklık (kurtosis) değerleri kişiye özgülük taşımakta mıdırlar?  

c. Ünlülerin sesletimi sırasında ortaya çıkan enerjinin düşük seviyeli kısmının 

yüksek seviyeli kısmına oranı kişiye özgülük taşıyan bir değer midir? 

 

1.3.  Tezin Konusu  

Doğal ve metinden okuyarak yapılmış olan konuşma kayıtları aracılığıyla 

oluşturulacak ölçünlü Türkçe veri tabanı kullanılarak konuşmanın sesbilgisel ve 
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akustik parametrelerinin hesaplanması ve bu parametrelerdeki kişiye özgülüğün 

saptanması bu çalışmanın konusunu oluşturmaktadır.  

 

1.4.  Tezin Amacı 

Bu çalışmada ölçünlü Türkçe konuşma veri tabanında bulunan ünlülere ait 

değişkenlerin incelenmesi, bu değişkenlerden hangilerinin en fazla kişiye özgülük 

taşıdığının saptanması ve elde edilen veriler kullanılarak Türkçe ünlü dörtgeninin 

erkek ve  kadın konuşucular için ölçümsel görünümünün oluşturulması 

amaçlanmıştır. 

 

1.5.  Tezin Önemi 

Türkçe sesbilgisi çalışmalarına bakıldığında genellikle az sayıda kişiden alınan 

ses kayıtlarıyla oluşturulmuş veri tabanlarının kullanılmakta olduğu görülmektedir 

(Selen, 1979; Güner, 1999; Kılıç, 2000; Malkoç, 2001; Türk ve ark. 2004; 

Davutoğlu, 2010). Bu nedenle, seçilen örneklemin araştırma evrenini temsil etme 

oranı azalmakta, betimlemedeki hata oranı artmaktadır. Örneklem ne kadar büyük 

olursa, örneklemin ait olduğu araştırma evrenini temsil etme oranı o kadar yüksek 

olmaktadır (Field 2009:35). Söz konusu çalışmalarda Türkçe ses dizgesi belirli 

ölçüde betimlenmiştir. Bu çalışmada 40 erkek ve 40 kadın konuşucudan alınmış olan 

ses kayıtlarının kullanılması ile önceki çalışmalarda yapılmış olan betimlemelerdeki 

doğruluk oranı arttırılmış olacaktır. 

Söz konusu çalışmalarda formant frekans değerleri ses dizgesi betimlemesinde 

yaygın olarak kullanılmıştır. Sesbilgisel/akustik değişkenler arasında yer alan bu 

değerlerin ölçünlü Türkçe açısından konuşucuya özgülük taşıyıp taşımadıklarına dair 

bir çalışmaya, yapılan alanyazın taramasında rastlanmamıştır. Bu çalışma sonucunda 

konuşuculara ait sesbilgisel özelliklerden hangilerinin, ne oranda kişiye özgülük 

taşıdığı saptanmış olacaktır.  
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Çalışmada elde edilen sonuçların, sesbilgisi değişkenlerine dayalı konuşmacı 

tanıma alanında inceleme yapacak araştırmacılara önemli ölçüde katkı sağlayacağı 

düşünülmektedir. 

 

1.6.  Sınırlılıklar 

Çalışmanın başında oluşturulan veri tabanı içerisinde metinden okuma ve doğal 

konuşma kayıtları bulunmaktadır. MATLAB ve Praat yazılımları kullanılarak veri 

tabanındaki sesler üzerinde, bu çalışmadaki kullanılabilirlikleri açısından yapılan ön 

ölçüm ve incelemeler neticesinde doğal konuşmada sesletilen ünlülerin sesletim 

süresinin analiz için gerekli süreyi karşılamadıkları görülmüştür. Sesler üzerinde 

yapılacak inceleme için belirli sürede sesletim gerektiği için doğal konuşma 

sesletimleri inceleme dışında bırakılmıştır. Metinden okuma sesletimlerindeki ünlü 

sürelerinin ise inceleme için gereken en az süre şartını karşıladıkları görülmüştür. Bu 

nedenle çalışmada sadece metinden okuma kayıtlarında sesletilen ünlüler 

kullanılmıştır.  

Ünsüzlerin bu çalışmada ele alınmamasının nedeni ise konuşma yolunun kapalı 

bulunduğu durumlarda sesletilmiş olmaları, dolayısı ile daha zayıf ses enerjisine 

sahip olmalarıdır. Bu durum ünsüzlerin incelenmesinde kullanılabilecek değişken 

sayısını azaltmaktadır. Ünlüler ise konuşma yolunun tamamen açık olduğu 

durumlarda sesletildiği için ölçülebilir tını frekanslarına sahiptirler. Ayrıca tüm 

ünlüler ötümlü olduğu için periyodik bir yapıya sahiptirler. Bu nedenle daha tutarlı 

değişkenlere sahiptirler ve formantları ünsüzlere göre daha belirgindir (Niessen, 

2004:13). Ünsüzler ise üretiliş biçimlerine göre periyodik, aperiyodik veya yarı 

periyodik-yarı aperiyodik olabilmektedirler. Bu nedenlerle ünsüzler inceleme dışı 

bırakılmış, çalışma ünlüler üzerinde yapılmıştır. 

Alanyazında yapılan taramada dilin bir çok açıdan sürekli değişim halinde 

olduğundan bahsedildiği ve bu değişimin konuşma sesleri üzerinde de etkili 

olduğunun ifade edildiği görülmektedir. Yapılan toplum-dilbilim çalışmalarında 

sosyal grupların kullandığı dilde meydana gelen, makro düzeydeki ses değişimleri 
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ele alınmış ancak bu değişimlerin kişiye bağlı mikro düzeydeki etkileri üzerinde pek 

inceleme yapılmamıştır (Johnstone, 1996). Son zamanlarda yapılan araştırmalar 

dilsel değişimin bu alanını ele almaya başlamış olmakla birlikte (ör. Wolfram ve 

Beckett 2000) daha ayrıntılı inceleme yapılmasına duyulan ihtiyaç devam 

etmektedir. Dil sistemi içindeki bir sesin artsüremli değişim derecesinin anlaşılması, 

bu değişimin konuşucuya özgü özelliklerinin belirlenmesi açısından önemlidir. 

Ayrıca, konuşucuların konuşma seslerindeki bu değişimle ilgili olarak kendilerine 

özgü kullanış biçimleri sergilemeleri olağandır ve bu da yeni bir konuşucu belirleyici 

bilgi kaynağı sağlamaktadır. Bu konuların incelenmesi için hepsi aynı konuşma 

topluluğu (ör. ölçünlü Türkçe) üyesi olan çok sayıda konuşucudan, geniş bir zaman 

aralığında alınmış kayıtlardan meydana gelen bir veri tabanına ihtiyaç vardır. 

Türkçede bu biçimde ses değişmeleri bulunup bulunmadığına dair artsüremli bir 

çalışma bulunmaması nedeni ile ses değişimlerinin kişiye özgülüğü konusu da bu 

çalışma dışında tutulmuştur. 
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2. KURAMSAL ÇERÇEVE 

 

2.1. Sesbilgisi 

Sesbilgisi fiziksel olarak doğrudan duyumsanabilen konuşma seslerinin 

sistemli incelemesini yapmaktadır. Havanın kontrollü bir biçimde akciğerlerden 

başlayarak gırtlak, ağız ve burun içerisinde hareket etmesi ile konuşma meydana 

gelmektedir (Ogden, 2009).  

Konuşmanın incelenmesi bakımından sesbilgisi; akustik sesbilgisi, eklemleyici 

(articulatory) sesbilgisi ve işitsel (auditory) sesbilgisi alt dallarına ayrılmaktadır. 

Akustik sesbilgisi hava basıncındaki değişimlerden meydana gelen sesin 

özellikleri ile ilgilenmektedir. Bir sözcüğün sesletiminde meydana gelen hava basıncı 

titreşimleri hava moleküllerini harekete geçirmekte ve meydana gelen hava basıncı 

değişimleri işitme mekanizmaları tarafından algılanarak beyin tarafından kod çözme 

işleminden geçirilmekte ve ses denilen olgu meydana gelmektedir (Malmkjær, 

2002:1). Akustik sesbilgisi ayrıca, cihazlar yardımı ile oluşturulan ses 

spektrogramları ve dalga şekillerini kullanarak konuşma seslerine ait farklı özellikleri 

de incelemektedir. 

Eklemleyici sesbilgisi, fizyolojik sesbilgisi olarak da bilinmekte olup  

konuşma sesleri eklemlemesini (articulation) incelemektedir. Konuşma sesleri, 

havanın konuşma yolu içine veya dışına doğru hareketi esnasında konuşma 

organlarının farklı biçimlerde etkileşimleri neticesinde meydana gelmektedir 

(Malmkjær, 2002:26). Dolayısı ile hava akışı esnasında konuşma organlarının 

birbirleri ile etkileşimi eklemleyici sesbilgisi ilgi alanına girmektedir. 

İşitsel sesbilgisi ise konuşma seslerinin algılanış biçimi ile ilgilidir. Bu 

bağlamda, konuşma uyaranları (stimuli) ile dinleyicinin bu uyaranlara tepkisi 

arasındaki ilişkilerin, bu ilişkilerin oluşumuna imkan sağlayan çevresel ve merkezi 

işitsel sistemler ile beyin kabuğundaki bazı bölgelerin de (cortical region) 

incelenmesi gerekmektedir. İşitsel sesbilgisi her ne kadar akustik ve eklemleyici 

sesbilgisinden ayrılmış olsa da, konuşma  algısı alanında yapılan incelemelerin bir 
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çoğunda bu iki alana gönderimlerde bulunulmaktadır. Konuşma algısı araştırmaları 

açısından bakıldığında genellikle akustik ve eklemleyici sesbilgisi alt alanları 

arasında bir ayırım yapılmadığı, bu iki alanın birbirine çok yakın olarak 

değerlendirildiği görülmektedir. (Malmkjær, 2002:51)  

Genellikle alanyazındaki kaynaklar sesbilgisini yukarıda tanımları verilen üç 

alana ayırmaktadır. Son senelerde ortaya çıkan ancak henüz bu tür bir 

sınıflandırmaya sokulmayan diğer bir alan da toplum-sesbilgisi olarak Türkçeye 

çevrilebilecek olan “socio-phonetics” alanıdır. Toplum-dilbilim, dilin, içinde olduğu 

sosyal bağlamda incelenmesi veya sosyal yaşamın dilbilimden faydalanılarak 

incelenmesi şeklinde tanımlanmaktadır (Malmkjær, 2002:482). Toplum-sesbilgisi ise 

içinde birbiri ile etkileşimli sesbilgisi, sesbilim ve toplumdilbilim incelemeleri 

barındıran çok yönlü bir dilbilim alt alanıdır. Toplum-sesbilgisinin ele aldığı ana 

sorunların anlaşılabilmesi için sağlam temelli bir eklemleyici ve akustik sesbilgisi 

bilgi birikimine ihtiyaç vardır. Ayrıca bu bağlamda, sesbilim işleyişinin ve kolaylıkla 

farkedilmeyen sesbilgisel değişimlerin sosyal bir grup mensubu konuşucuların 

dizinlenmesinde ne şekilde kullanılabileceğini ele alan toplum-dilbilimsel değişimin 

anlaşılmasına da ihtiyaç duyulmaktadır (Watson, 2010). 

Bu çalışmada, konuşmaya özgü değişmezler incelendiğinden, çalışmanın ana 

inceleme konusunu konuşma sesleri ve bu seslere ait özellikler oluşturmaktadır. Bu 

nedenle çalışmada akustik sesbilgisi ve eklemleyici sesbilgisi alanındaki kuram ve 

kavramlardan faydalanılmıştır. 

 

2.2. Konuşma Organları 

Akciğerlerde meydana gelen hava, gırtlaktan geçtikten sonra ağızda ve burun 

deliklerinde son bulan ses yolunu takip eder. Ses yolunun ağızı içine alan kısmı ağız 

boşluğu, burun deliklerine doğru devam eden kısmı ise burun boşluğu olarak 

adlandırılmaktadır. Ses yolunun değişik yerlerinde, ses yolunun şekil değiştirmesine 

neden olan, eklemleyiciler (articulators) olarak adlandırılan karmaşık kas yapıları 
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bulunmaktadır. Yukarıda tanımı verilen eklemleyici sesbilgisi bu yapıların çalışma 

biçimlerini incelemektedir (Roach, 2009). 

 

Şekil 2.1 Konuşma yolu ve eklemleyiciler 

Şekil 2.1’de söz konusu eklemleyiciler ve konuşma yolundaki yerleri 

gösterilmiştir. Yutak, gırtlağın hemen yukarısında başlayan bir tüp şeklindedir. 

Genellikle kadınlarda 7 cm, erkeklerde 8 cm uzunluktadır ve en üst noktasında ikiye 

ayrılmaktadır; bir tarafı ağız boşluğunun arka kısmına doğru yönelmekte, diğer tarafı 

ise burun deliklerine doğru yönelerek burun boşluğu girişini oluşturmaktadır. 

Artdamak ciğerlerden gelen havanın burun veya ağız yolu ile dışarı çıkmasına 

imkan sağlamakta, bir tür kapak görevi üstlenmektedir. Konuşma esnasında havanın 

burun yolu ile çıkışını önlemek için burun boşluğunu kapatır. Artdamağın diğer bir 

özelliği de konuşma esnasında dilin temas edebildiği eklemleyicilerden olmasıdır. 

Örneğin, [k] ve [g] sesleri dil ile artdamak teması esnasında çıkarılmaları nedeni ile 

dil-artdamak ünsüzleri olarak adlandırılmaktadır. 

Öndamak ise “ağız tavanı” olarak da bilinmektedir. Dilin artdamağa 

yaklaşması veya temas etmesi ile oluşan [ş], [j], [l] gibi sesler dil-öndamak ünsüzleri 

olarak adlandırılmaktadır. 

Üst, ön dişler ile öndamak arasında kalan bölüme dişardı ismi verilmektedir. 

Dilin bu bölüme temas etmesi ile oluşan, dil-dişardı adı verilen ünsüzlere örnek 

olarak [t], [d] ve [n] verilebilir. 

 Art (yumuşak ) 
damak (velum) 

Ön (sert) damak  

Dişardı 

Burun Burun 
boşluğu 

Üst dudak 

Alt dudak 

Üst dişler 

Alt dişler 

Dil 
Yutak 

Gırtlak 

Ağız 
boşluğu 

Dişeti 
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Dil, eklemleyiciler içerisinde önemli bir yere sahiptir. Ağız içinde çok farklı 

yerlere doğru hareket edebilmekte ve farklı şekiller alabilmektedir. 

Dişler (üst ve alt), şekilde olduğu gibi sadece ağzın ön tarafında 

gösterilmektedir, ancak dil konuşma seslerinin bir çoğunun sesletimi sırasında üst 

yan dişler ile de temas halindedir. Türkçede [n], [t] gibi dilucu-dişeti/dişardı 

ünsüzleri mevcuttur; İngilizcedeki [θ], [ð] ünsüzleri gibi dilucu-diş (dental) ünsüzü 

bulunmamaktadır. 

Dudaklar da konuşma işleminde önemli bir yere sahiptir. [p] ve [b] seslerinde 

olduğu gibi tam kapalı, [f] ve [v]’de olduğu gibi dişle temas halinde, ya da [u], [o] ve 

[ö]’de olduğu gibi yuvarlak olabilirler. Dudakların birbiri ile temas halinde olduğu 

seslere çift dudak ünsüzleri, dudağın dişle temas halinde olduğu seslere ise dudak-diş 

ünsüzleri denmektedir. 

Yukarıda bahsedilen konuşma yolu araçları konuşma üretiminde kullanılan ana 

eklemleyicilerdir. Bunların yanında yutak da oldukça karmaşık ve bağımsız bir 

eklemleyici olarak tanımlanabilmektedir. Ayrıca çenenin de bazı durumlarda 

eklemleyici olarak adlandırıldığı görülebilmektedir; çünkü konuşma esnasında alt 

çene çok fazla hareket etmektedir. Ancak diğer eklemleyicilerle karşılıklı temas 

açısından düşünüldüğünde çenenin diğer eklemleyiciler gibi bir eklemleyici olmadığı 

sonucuna varılmaktadır. Konuşma esnasında aktif bir eylem gerçekleştirmiyor 

olmalarına rağmen, burun ve burun boşluğu konuşma seslerinin üretiminde 

(özellikle [m] ve [n]’nin) ses üretim mekanizmasının önemli bir parçasını teşkil 

etmektedirler. Ancak yukarıda çene için de bahsedilen nedenle, burun ve burun 

boşluğunun eklemleyici olarak adlandırılması uygun değildir (Roach, 2009). 

 

2.3.  Konuşma Sesleri 

Konuşma esnasında ciğerlerde oluşan havanın ses yolu üzerinde bulunan 

eklemleyicilerin etkisi ile biçimlenerek ortaya çıkardığı, fiziksel olarak hissedilebilen 

enerjiye konuşma sesi denir. Konuşma sesleri ünlü ve ünsüz olarak ikiye 

ayrılmaktadır. Ünlüler konuşma yolunda herhangi bir engelle karşılaşmadan, sadece 
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konuşma yolunun belirli bölümlerinde meydana gelen daralma/genişleme eşliğinde 

oluşan seslerdir.  

Ölçünlü Türkçede sekiz adet ana (cardinal) ünlü bulunmaktadır. Bu ünlülerin 

sınıflandırılmaları şu şekildedir (Ergenç, 2002): 

Çene açısının durumuna göre:  

• Geniş ünlüler: a, e, o, ü 

• Dar Ünlüler: ı, i, u, ü 

Dudakların biçimine göre:  

• Düz ünlüler: ı, i, a, e 

• Yuvarlak ünlüler: o, ö, u, ü 

Dilin devinimine göre:  

• Arkadil ünlüleri: ı, a, o, u 

• Öndil ünlüleri: i, e, ö, ü 

Ön dil ünlüleri de kendi aralarında ikiye ayrılmaktadır:  

• Yuvarlak öndil ünlüleri: ö, ü 

• Düz öndil ünlüleri: e, i 

Konuşma seslerinin diğer bir sınıflaması da gırtlakta bulunan, “ses telleri” adı 

verilen iki küçük kas lifinin titreşimine göre yapılmaktadır. Akciğerlerden gelen hava 

soluk borusundan yukarı doğru çıkar ve gırtlağa girerek ses tellerinin arasından 

geçer. Akciğerden gelen havanın, nefes verirken genellikle aralık olan ses telleri 

arasından yutağa ve ağza geçişi nispeten daha kolay olmaktadır. Ancak, ses telleri 

aralarında çok az açıklık kalacak şekilde kapalıya yakın durumda ise, hava akışı ses 

tellerinin titreşmelerine yol açacaktır. Bu şekilde, ses telleri titreşirken oluşan seslere 
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“ötümlü”, ses telleri aralık iken oluşan seslere ise “ötümsüz” sesler denmektedir. 

(Ladefoged, 2006). Ünlülerin tamamı ötümlü seslerdir. 

Ünsüzler ise belirli eklemleyicilerin hava geçişini kısmen ya da tamamen 

kapaması sonrasında sürtünme, patlama vb. biçimlerde ortaya çıkan seslerdir. 

Ünsüzler çıkış biçimlerine, yerlerine ve ses tellerinin durumuna göre aşağıdaki gibi 

sınıflandırılmaktadır (Ergenç, 2002): 

Çıkış biçimlerine göre: 

• Patlamalı ünsüzler (plosive): b, d, g, p, t, k 

• Geniz ünsüzleri (nasal): m, n 

• Çarpmalı ünsüzler (rolled): r 

• Yan daralma ünsüzleri (lateral): l 

• Sürtünücü ünsüzler (fricative): c, ç, f, h, j, s, ş, v, y, z 

Çıkış yerlerine göre: 

• Çift dudak ünsüzleri (bilabial): b, p, m 

• Dudak-diş ünsüzleri (labiodental): f, v 

• Dilucu-dişardı ünsüzleri (dental): d, t 

• Dilucu-dişeti ünsüzleri (palato-alveolar): n, r, s, z 

• Dil-öndamak ünsüzleri (alveo-palatal): c, ç, j, ş, y 

• Dilucu-öndamak ünsüzleri (apical/palatal): l 

• Dil-artdamak ünsüzleri (velar): k, g 

• Gırtlak ünsüzleri (glottal): h 
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Ses tellerinin titreşimine göre: 

• Ötümlü ünsüzler (voiced): b, c, d, g, j, l, m, n, r, v, y, z 

• Ötümsüz ünsüzler (voiceless): ç, f, h, k, p, s, ş, t 

Yukarıda bahsedilen konuşma seslerini meydana getiren konuşma üretim 

mekanizmasının 4 ana bileşeni bulunmaktadır:  

• Hava akışı işlemi,  

• Sesleme (phonation) işlemi,  

• Oro-nazal işlem,  

• Eklemleyici işlemi.  

Hava akışı işlemi konuşma için güç sağlayan tüm havayı dışarı itme (veya 

havayı içeri çekme) yöntemlerini içermektedir. Sesleme, ses telleri hareketlerine 

verilen isimdir. Ötümlü ve ötümsüz sesler sesleme denilen bu işlemle oluşmaktadır. 

Hava akışının [v] veya [z] seslerinde olduğu gibi ağız yolu ile ya da [m] veya [n] 

seslerinde olduğu gibi burun yolu ile çıkış yapmasını belirleyen oro-nazal işlemdir. 

Ağız tavanı veya yutak ile etkileşerek dil ve dudaklar tarafından yapılan hareketler 

ise eklemleyici işleminin bir bölümünü oluşturmaktadır (Ladefoged, 2006). 

 

2.4.   Ses Dalgaları 

Konuşma sesleri de diğer sesler gibi üç biçimde birbirlerinden ayırt 

edilebilmektedir. (1) Perde, (2) ses şiddeti (loudness) ve (3) kalite bakımından aynı 

ya da farklı olabilmektedirler. Dolayısıyla, iki ünlü tamamen aynı perde ve ses 

şiddetine sahip olabilir ancak birisi “sez” sözcüğündeki ünlü, diğeri de “saz” 

sözcüğündeki ünlü olabilir. Diğer bir yandan, aynı ünlü kalitesine sahip olabilirler 

ancak biri daha yüksek perdede, diğeri daha pes söylenmiş olabilir. 

Konuşma sesleri, hava basıncında birbiri ardına, çok hızlı bir şekilde meydana 

gelen küçük değişimlerden oluşmaktadır. Hava basıncındaki bu değişimlere, 
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konuşucunun, ses yolunun birçok bölümünde akciğerlerden çıkan hava akımı 

üzerinde farklı etkiler yaratan organlarının hareketleri neden olmaktadır. Ötümlü 

seslerde titreşen ses telleri akciğerden gelen hava akımını kesmekte ve böylece 

nispeten yüksek basınç darbelerinin düşük basınç anları ile yer değiştirdiği dalgalı bir 

akış meydana gelmektedir. Ses dalgası şeklindeki hava basıncı değişimleri havada bir 

su birikintisindeki dalgacıklar gibi hareket eder. Bir dinleyicinin kulağına 

ulaştıklarında, kulak zarının titreşmesine sebep olurlar. Bir ses dalgası grafiği bir 

kulak zarı hareketleri grafiğine çok benzemektedir (Ladefoged, 2006). 

Şekil 2.2’nin üst kısmı “sağdır” sözcüğünün sesletimi esnasında hava 

basıncında meydana gelen değişimleri göstermektedir. Dikey eksen hava basıncını, 

yatay eksen ise zamanı göstermektedir. Bu sözcüğün söylenişi yaklaşık olarak 1 

saniye sürmüştür. Şeklin alt kısmı, sözcükteki ilk ünlünün bir bölümünü 

göstermektedir. Hava basıncındaki esas tepecikler yaklaşık olarak her 0,01 saniyede 

(veya saniyenin her yüzde birinde) bir görülmektedir. Bunun nedeni, bu sesletimde 

ses tellerinin saniyede yaklaşık olarak 100 defa titreşmesi ve saniyenin her yüzde 

birinde bir hava darbesi oluşturmasıdır. Şeklin bu kısmı, ses tellerinin 4 defa 

titreşmesine karşılık gelen hava basıncını göstermektedir. Saniyenin yüzde birinin 

her bir periyodu içerisinde oluşan daha küçük hava basıncı değişimleri, ses yolunun 

söz konusu ünlü için gereken şekli alması neticesinde ciğerlerden gelen havada 

meydana gelen titreşimlerden kaynaklanmaktadır.  
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Şekil 2.2’nin, sözcüğün tamamı için dalga şeklini gösteren üst kısmında, zaman 

ölçeği çok sıkıştırılmış olduğu için hava basıncındaki değişimlerin ayrıntıları 

görülmemektedir. Görülebilen tek şey ses tellerinin her bir titreşimine karşılık gelen 

dikey çizgilerdir. Sözcüğün başındaki [s] sesi, kendisini takip eden ünlü ile 

karşılaştırıldığında daha düşük genliğe sahiptir (ses şiddeti çok yüksek değildir) ve 

hava basıncı değişimleri daha küçük, daha fazla rastgele dağılımlıdır. Düzenli 

darbeler yoktur, çünkü ses telleri titreşmemektedir (Ladefoged, 2006). 

2.5. Konuşma Üretimi Akustik Kuramı 

Bu kuram  “konuşma üretimi doğrusal kaynak-süzgeç kuramı” olarak da 

bilinmektedir. Eklemleyici-akustik ilişkileri ile akustik konuşma analizi ve yaygın 

konuşma sentezleme yöntemlerinin anlaşılması için iyi bir temel oluşturur. Gunnar 

Fant’ın “Konuşma Üretimi Akustik Kuramı” adlı kitabı (1960) ve Stevens ile House 

tarafından yazılmış olan makale (1961) bu kuramın temel kaynağını oluşturmaktadır.  

 

 

Genişletme 

Şekil 2.2 “sağdır” sözcüğünün sesletimi esnasında hava basıncında 
meydana gelen değişimler 
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2.5.1. Ünlüler için Akustik Kuram 

 

2.5.1.1.  Bir Ünlü Üretim Modeli Olarak Tüp Rezonansı 

 
 
 
 
 

 
Şekil 2.3 Basit ünlü üretim modeli 

Konuşma üretimi akustik kuramından bahsedilirken insan ses yoluna dış 

görünüş olarak pek fazla benzemeyen bir aletten faydalanılır. Şekil 2.3’de görüldüğü 

gibi, bu alet titreşebilen bir zar ve belirli uzunlukta bir tüpten meydana gelmektedir. 

Zar tüpün bir ucuna gerilerek sabitlenir ve diğer uç açık bırakılır. Titreşen zar tüp 

içinde yol alan akustik enerjinin kaynağı görevini görmektedir. Bu şekildeki bir 

tüpün aşağıda gösterilen “tek-çeyrek dalga boyu” (odd quarter wavelength) ilişkisi 

ile hesaplanabilen sonsuz sayıda tınısı (resonance) bulunmaktadır.  

Fn= (2n-1) c / 4l  (1) 

n: bir tam sayı 

c: ses hızı (yaklaşık olarak 35.000 cm/s) 

l: tüpün uzunluğu 

Denklem 1’deki formül tüpün rezonans frekanslarını hesaplamaktadır. Bu 

denklem bir tüpün, dalga boyu tüp uzunluğunun 4 katı olan bir maksimum ses 

genliğinde rezonans ürettiğini söylemektedir. Gerçekte bu rezonanslar katlar şeklinde 

oluşmaktadır ve bu nedenle tek sayılar grubunu yaratmak için (2n-1) ifadesi 

kullanılmıştır. Tüpün boyunun 17,5 cm olduğu farz edildiğinde rezonanslar c/4l, 

3c/4l, 5c/4l , 7c/4l gibi katlarda oluşmaktadır. Dolayısıyla birinci rezonansın frekansı 

denklem (1)’e göre aşağıdaki gibi hesaplanabilir: 

 

Uzunluk (l) 
 

Titreşen zar 
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F1 =  c / 4 l  

= 35.000 cm/s / (4 x 17,5 cm) 

= 500 x 1/s veya 500 Hz 

İkinci rezonans şu şekilde hesaplanır: 

F2= 3 c / 4 l  

= 3 x 35.000 cm/s / (4 x 17,5 cm) 

= 1500 x 1/s veya 1500 Hz 

Daha yüksek rezonanslar farklı (2n-1) katsayıları kullanılarak elde edilebilir. 

Bu şekilde hesaplamalara devam edildiğinde rezonans frekansları şu şekilde oluşur: 

500, 1500, 2500, 3500, 4500 Hz. Rezonans frekanslarının 1000 Hz aralıklarla arttığı 

görülmektedir (Kent ve  Read 2002).  

Yukarıda açıklanan örneği insan konuşması ile bağıntılandırmak için iki şeye 

dikkat etmek gerekir:  

• Bir insanın ortalama ses yolu uzunluğu nefes borusu ağzından (glottis) 

dudaklara kadar 17,5 cm’dir. 

• Ses yolu, aynı uzunluğa ve kesit alana sahip düz bir tüp ile yaklaşık 

olarak aynı rezonans frekanslarına sahiptir. 

Bu da, şekil 2.3’de görülen aletin insan konuşmasına ait belirli bir ünlünün 

uygun bir modeli olduğu anlamına gelmektedir. Söz konusu ünlü, dil ve diğer 

eklemleyicilerin ses yolu uzunluğu boyunca tek şekilli bir kesit alanı oluşturacak 

şekilde yerleşmesi ile üretilmektedir. Bir orta dil ünlüsü olarak modellenen bu 

ünlünün üretiminde ses yolunun aldığı biçim şekil 2.4’de gösterilmiştir. 
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Şekil 2.4 Bir orta dil ünlüsüne ait, şekil 2.3’de yaklaşık olarak genelleştirilmiş olan 
tüpe karşılık gelen ses yolu oluşumu. 

Genelleştirilmiş tüp modelindeki titreşen zar, titreşen ses tellerine karşılık 

gelmektedir. Kesit alan, nefes borusu ağzından dudaklara kadar, esas olarak aynıdır. 

Tüp ise şekil 2.4’de belirtilen ünlü için ses yoluna karşılık gelmektedir. Bir bakıma, 

tüp ve elastik zar ünlü üreten bir ses üretecidir. Bu üretecin bir enerji kaynağı 

(titreşen zar) ve bir rezonatörü (tüp) bulunmaktadır (Kent ve  Read 2002). 

Tek-çeyrek dalga boyu denkleminde belirtildiği gibi, rezonans üretici tüpün 

uzunluğu değiştikçe, rezonans frekansları da değişmektedir. 17,5 cm’lik tüp, 

uzunluğu iki katına çıkarılarak 35 cm yapılırsa rezonans frekansları çok daha düşük 

değer alacaktır, yani ilk (ya da en düşük) rezonanslar için 250, 750, 1250 ve 1750 Hz 

olacaklardır. Söz konusu tüpün uzunluğu yarı yarıya kısaltılıp 8,75 cm yapıldığında 

en düşük 4 frekans rezonansı sırası ile 1000, 3000, 5000 ve 7000 Hz olacaktır. Bu 

sonuçlar neden kilise orgundaki en uzun borular en pes notayı çıkarırken, en kısa 

boruların en tiz notayı çıkardığını açıklamaktadır. Çocukların yetişkinliğe 

geçişlerinde ses yollarına ait rezonans frekanslarındaki değişiklik de benzer bir 

şekilde açıklanabilir. Çocuklar yaklaşık olarak bir yetişkinin yarısı kadar ses yolu 

uzunluğuna ve dolayısıyla çok daha yüksek rezonans frekanslarına sahiptir. 

Gerçekte, çocukların çıkardığı bir ünlünün, şekil 2.4’deki gibi bir ses yolu şekline 

veya uzunluğu 8,75 cm olan bir ses yoluna ait yukarıda hesaplanan değerlere karşılık 

gelen rezonas frekansları 1000, 3000, 5000 ve 7000 Hz civarındadır. Dolayısıyla, 

konuşucuların ses yolu uzunlukları rezonans frekanslarının bağıl konumlarını 
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belirlemektedir. Ses yolu ne kadar uzun olursa, rezonans frekansları o kadar 

azalmakta, ve bu frekans değerleri arasındaki fark o kadar küçük olmaktadır. Bunun 

tersine, ses yolu kısaldıkça, rezonans frekans değerleri  ve bu değerler arasındaki fark  

artmaktadır. Ses yolu uzunluğunun, rezonans frekansı değerlerinin ortalama 

dağılımını belirlediği yukarıdaki örneklerden de anlaşılmaktadır. Bu, rezonans 

frekanslarının ses yolu uzunluğunu belirleyen konuşucu özelliklerine göre değiştiği 

anlamına gelmektedir (Kent ve  Read 2002).  

Yukarıda bahsedildiği şekilde oluşturulmuş olan rezonans üretici bir tüp 

sisteminin her bir rezonans frekansı değerine “formant” adı verilmektedir. Bu terim, 

ilk defa 1900’lü yılların ikinci yarısında, fizikçi Hermann tarafından kullanılan 

Almanca kökenli bir sözcüktür. Bu tanıma göre, 17,5 cm’lik bir tüpün 500, 1500, 

2500 Hz şeklinde devam eden çok sayıda formantı olduğu söylenebilmektedir. 

Uygulamada formant frekansları, en düşük değerden yüksek değere doğru birden 

başlayarak numaralandırılmaktadır. Burada verilen örnekte 500 Hz 1inci formant 

(F1), 1500 Hz 2nci formant (F2) ve 2500 Hz de 3üncü formant değeri (F3) olmaktadır 

(Fry, 1979). 

Yukarıda bahsedilen örneklerde sadece bir tek ünlü için elde edilen sonuçlar 

gösterilmiştir. Orta dil ünlüsü olan bu ünlünün kesit alanı ses yolu boyunca aynı 

kalmaktadır. Diğer ünlülerin rezonans frekansları saptanmak istendiğinde aynı 

uzunluğa, ancak farklı şekillere sahip tüplerin rezonans frekanslarının deneysel 

olarak hesaplanması gerekmektedir. Formant frekanslarının tüpün düz veya kıvrımlı 

oluşuna göre önemli ölçüde değişmediği bilinmektedir (Sondhi, 1986). Değişik 

ünlülerin sesletimi esnasında ses yolunun aldığı şekle karşılık gelen farklı 

biçimlerdeki düz kenarlı tüpler kullanılarak yapılan çalışmalarda formant 

frekanslarının ortalama olarak 1000 Hz civarında aralıklarla oluştuğu görülmektedir. 

Bunun yanında, bu frekans değerlerinin orta dil ünlüsüne ait frekans değerleri 

civarında dağılım gösterdiği görülmektedir. Örneğin, orta dil ünlüsüne ait ilk 

rezonans frekansı ile karşılaştırıldığında, [i] ünlüsüne ait birinci rezonans frekansının 

daha düşük olduğu, [a] ünlüsüne ait birinci rezonans frekansı değerinin ise daha 

yüksek olduğu görülmüştür. 
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Konuşma üretimi akustik kuramı bölümünde bahsedilenler özetlendiğinde 

aşağıdaki hususlar ortaya çıkmaktadır: 

• Bir ucu açık, diğer ucu kapalı düz bir tüp, uzunluğuna bağlı olarak 

oluşan (sabit hava koşullarında) rezonans frekanslarına sahiptir. Uzun tüplerin 

rezonans frekansları nispeten düşük, kısa tüplerinki nispeten yüksektir. 

• Düz olmayan, yani kesit alanı tüpün farklı yerlerinde değişik şekil 

alan tüplerde rezonans frekansları düz bir tüpteki değerler civarında dağılım 

göstermektedir. 

• Bir ucu açık, diğer ucu kapalı düz bir tüp genel olarak bir orta dil 

ünlüsünün sesletiminde oluşan ses yolunun akustik bir modelini oluşturmaktadır. 

• Bu tüp modelinin diğer ünlüler için de kullanılabilir olması için tüpün 

kesit alanının tüp uzunluğunun bir fonksiyonu olarak belirli bir ünlü sesletiminde 

oluşan ses yoluna karşılık gelecek şekilde değişim göstermesi gereklidir (Kent ve  

Read 2002). 

 

2.5.1.2.  Ünlü Üretimi Kaynak-Süzgeç Kuramı 

Bu kurama göre konuşma üretimi iki aşamadan meydana gelmektedir. Birinci 

aşamada sesin üretildiği bir kaynak, ikinci aşamada ise bu kaynağın ürettiği ses 

üzerinde süzgeç işlevi üstlenen ses yolu rezonans özellikleri yer almaktadır (Clark ve 

ark., 2007:267). 

Kaynak enerjisi genelde bir spektrum biçiminde düşünülmektedir. Titreşen ses 

telleri şekil 2.5’deki gibi bir ses spektrumu oluşturmaktadır. Enerji, titreşim hızına 

bağlı olarak oluşan ayrık frekans değerlerinde azalmaktadır. Bu görünüme çizgi 

spektrumu veya enerji dağılımının çizgi biçimini aldığı spektrum denmektedir. 

Ötümleme enerjisinin spektrumu, her bir çizginin temel (en düşük) titreşim 

frekansının tam sayı katlarında azaldığı bir çizgi spektrumu olarak genelleştirilebilir. 

Örneğin, erkek sesine ait ortalama temel frekans (F0) yaklaşık olarak 120 Hz’dir. Bu 

durumda bu sese ait kaynak enerji spektrumu 120, 240, 360, 480 Hz gibi değerlerde 
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azalacaktır. Titreşim frekansındaki bu değişimler sadece kaynak enerji ile ilgili 

değişimlerdir ve rezonans üretecini veya süzgeci etkilemezler (Kent ve  Read 2002). 

Şekil 2.5 Genel Gırtlak Spektrumu 

Formantların tümleşik etkisi ses yolunun transfer fonksiyonunu 

oluşturmaktadır. Transfer fonksiyonu  ise girdi-çıktı ilişkisini göstermekte ve 

süzgeçleme işlemini tanımlamaktadır. Formantlar kaynak tarafından sağlanan enerji 

üzerinde değişim yaratmaktadırlar. Formantları belirleyen ses yolunun uzunluğu ve 

şeklidir; ötümleme veya fısıltı gibi bir ses kaynağı bu etkenlere bağlı olarak 

formantların meydana gelmesine sebep olmaktadır. Meydana gelen formantlar da ses 

telleri titreşimi sonucunda oluşan kaynak enerjisi üzerinde bir süzgeç işlevi 

yüklenmektedir.  

Bu kuram kapsamında bahsedilmesi gereken diğer bir terim yayım 

özellikleridir (radiation characteristics). Bu terim, sesler ağızdan çıktıktan sonra 

havaya yayıldığında oluşan diğer bir süzgeç etkisine karşılık gelmektedir. Bu tür bir 

yayım özelliği, bir yüksek geçiren süzgeç (high pass filter) gibi hareket etmekte ve 

düşük frekanslardaki enerjiyi yüksek frekanslardakinden daha fazla azaltmaktadır 

(Kent ve  Read 2002).  

Yukarıdaki paragraflarda bahsedilen etkileri bir araya getiren kaynak-süzgeç 

kuramı aşağıdaki denklem ile gösterilmektedir: 

P(f) = U(f) T(f) R(f)  (2) 
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P(f) konuşmanın yayımlanmış ses basıncı spektrumudur. Çıktı konuşma 

sinyalleri bu kuram dahilinde, zamana bağlı grafiklerde ses basıncı dalga şekli, 

frekansa bağlı grafiklerde ise ses basıncı spektrumu olarak ifade edilmektedir. 

Denklemin sağ tarafındaki üç ifade, sırasıyla, gırtlakta meydana gelen kaynak enerji 

spektrumunu, ses yolu transfer fonksiyonunu ve yayım özelliklerini göstermektedir 

(Şekil 2.6).  

Şekil 2.6 Ünlülere ait süzgeç-kaynak kuramının şematik gösterimi 

Konuşma üretimi akustik kuramına göre U(f) ve R(f), yani ses telleri 

titreşimlerinin oluşturduğu kaynak enerjisi ve konuşma sesleri ağızdan çıktıktan 

sonra oluşan süzgeç etkisi sabittir. Ses tellerinin titreştiği ötümlü sesler olan farklı 

ünlüler, böylece, transfer fonksiyonuna sebep olan formant frekanslarındaki 

değişimlere bağlı olarak tanımlanmaktadır. Bu kuram, sonuç olarak, farklı ünlülerin 

üretiminde formant örüntülerinin oldukça önemli bir yere sahip olduğunu ortaya 

koymaktadır (Kent ve  Read 2002). 
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T (f) 
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2.5.1.3.  Daralma Kuramı (Perturbation Theory) 

Bu kuram şekil 2.3’de gösterilen bir rezonans tüpü içinde meydana gelen 

daralmaların  (perturbation) neden olduğu formant frekansı değişimlerinin tahmin 

edilmesi amacı ile kullanılmaktadır. Özellikle ünlülerin formant frekanslarına açıklık 

getirmesi bakımından oldukça önemli bir akustik kuramdır. Bu kuram yardımı ile ses 

yolu şeklinde meydana gelen değişimlerin ünlü formantlarını ne şekilde etkilediği 

açıklanabilmektedir (Kent ve Read, 2002:28-29). 

Kuram ilk defa Chiba ve Kajiyama’nın 1941 yılında yaptığı çalışma ile ortaya 

çıkmıştır. Ünlü akustiğinin modellenmesi amacını taşıyan bu çalışmada hava basıncı 

ve hızı ilişkisi ve bunun ünlülerin belirlenmesinde oynadığı rol ele alınmaktadır 

(Chiba ve Kajiyama, 1941). 

Ses dalgaları hava moleküllerinin birbirine çarpması sonucunda iletilmektedir. 

Dalganın bazı kısımlarında, birbirlerine yakın olmaları nedeni ile moleküller çok az 

hareket ederler. Sıkışık durumda oldukları için hava basıncı maksimum düzeyde, 

ancak moleküllerin hareket hızı (velocity) minimum düzeydedir. Diğer kısımlarda ise 

birbirlerine çok uzak olduklarından dolayı çok fazla hareket ederler. Bu durumda ise 

moleküller serbest halde oldukları için hava basıncı minimum düzeyde, hareket 

hızları ise maksimum düzeydedir. Çok bitişik oldukları için moleküllerin neredeyse 

hiç hareket edemedikleri dalga kısmına boğum (node), yoğunlukları çok az olduğu 

için en fazla hareket ettikleri dalga kısmına ise açılım (antinode) denir (Şekil 2.7) 

(Sanders, 2009; Johnson, 2003:109). 

 

 

Şekil 2.7 Hava moleküllerinin hareketi 

düğüm açılım açılım düğüm 
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Ses dalgasının, molekül yer değiştirmesinin bir fonksiyonu olarak grafiği 

çizildiğinde merkez çizgisini kesen yerlerde düğüm, tepe ve çukurlarda açılım 

meydana gelir (Şekil 2.8). 

 

 

Şekil 2.8 Ses dalgası – molekül yer değiştirme grafiği 

Rezonans tüpü modeli düşünüldüğünde, rezonans dalgasının tüpün içerisinde 

yer aldığı, tüpün kapalı tarafında gidecek yerleri olmadığı için moleküllerin fazla 

hareket etmediği, açık uçlarda ise çok fazla hareket ettikleri bilinmektedir. Yarı açık 

tüp şeklinde modellenen insan ses yolu düşünüldüğünde ise ilk üç formant frekansı 

bu yarı-açık tüpün içerisinde şekil 2.9’da görüldüğü gibi yer almaktadır. 

Ağız içindeki üç formant frekansı için de dudaklarda açılım (antidote) olduğu 

dikkat çekmektedir. Dudaklarda bir daralma olduğunda (ör. dudaklar 

yuvarlaklaştırıldığında), tüm ünlü formantlarının aynı uzunluğa sahip ancak 

daralması olmayan bir tüpe göre daha düşük oldukları görülmektedir. Dolayısı ile 

açık ucunda daralma meydana gelen bir tüpün bütün formant frekansları, ucunda 

daralma olmayan silindir şekilindeki bir tüpe göre (şekil 2.3) azalmaktadır. 

açılım 

düğüm

açılım

düğüm
açılım açılım
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Şekil 2.9 Yarı açık tüp içerisindeki formant frekansları 

Tüpün açık ucunda hava moleküllerinin ne durumunda olduklarına bakılacak 

olursa, açılımda bir molekülün diğer bir moleküle çarpmadan önce hareket etmesi 

gereken uzun bir mesafe bulunduğu görülmektedir. Molekülün bu hareketi 

gerçekleştirmesi ses dalgasının iletiminin sağlanması için gereklidir. Şekil 2.10’da da 

görüldüğü gibi, molekülün yoluna engel çıktığı için normalde olduğundan daha uzun 

mesafe katetmesi gerekmektedir. 

Moleküllerin daha fazla yol alması gerektiğinden titreşimleri bir tam döngü 

kadar daha uzun sürecektir. Bu da dalga periyodunun artması anlamına gelmektedir.  

f = 1/T (3) 

(3)’deki denklemde de görüldüğü gibi, frekans (f) ile periyot (T) arasında ters 

orantı vardır; yani periyot arttıkça frekans azalmaktadır. Dolayısıyla bir molekül yer 

açılım 
düğüm

düğüm

düğüm

düğüm

düğümdüğüm 

açılım açılım

açılım açılımaçılım 

gırtlakdudaklar Birinci formant frekansı

İkinci formant frekansı

Üçüncü formant frekansı
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değiştirme açılımında (antinode) meydana gelen daralma ilgili formant 

frekansını azaltacaktır. 

 
Şekil 2.10 Tüpün açık ucundaki moleküllerin hareketi 

Düğümde ise molekülün alacağı mesefa önemli değildir, çünkü zaten 

moleküller birbirlerine çok yakındır. Bu da titreşim tepkisinin artmasına ve titreşimin 

daha hızlı oluşmasına yol açmaktadır. Ses dalgalarının katı madde içinde gazlardan 

daha hızlı hareket etmesinin nedeni de budur. Titreşimlerin daha hızlı meydana 

gelmesi nedeni ile dalga periyodu azalacak ve dolayısıyla formant frekansı 

yükselecektir. Dolayısıyla bir molekül yer değiştirme düğümünde (node) 

meydana gelen daralma ilgili formant frekansını yükseltecektir. Ayrıca, daralma 

daha kapalı ise formant frekansı üzerindeki azaltma/arttırma etkisi daha da 

artmaktadır. Bunun nedeni, ek daralma ile açılımda molekülün alması gereken 

mesafenin daha da artması, düğümde moleküllerin daha da bitişmesi, dolayısıyla 

titreşimlere daha da hızlı tepki vermesidir (Sanders, 2009). 

Burada bahsedilen kurallar daralma kuramının temel kurallarıdır. Bu 

kuralların yardımıyla belirli bir ses yolu biçimlenmesinde hangi tür formant 

frekanslarının oluşabileceği ve oluşan bu frekansların diğer ses yolu 

biçimlenmelerinde oluşanlar ile arasındaki benzerlik/farklar tahmin edilebilmektedir. 

Nicemsel olarak net ölçüm yapılamamakla birlikte, daralma kuramı yardımı ile 

nispeten karmaşık eklemlemelerdeki formant frekansları (üçüncü, dördüncü veya 

daha yüksek formant frekansları dahil)  niteliksel olarak tanımlanabilmektedir. 

Daralma kuramının etkin olarak kullanılabilmesi için ses yolu coğrafyasının 

formant frekanslarının yarattığı düğüm ve açılımlarla ne şekilde örtüştüğünün 

bilinmesi gereklidir. Şekil 2.11 ses yolundaki birinci formant frekansını 
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göstermektedir; dikey gölgeli alanlar ses yolunun bazı önemli eklemleyicilerini 

göstermekte, yatay çizgiler ise ses dalgasını düğüm ve açılımlarına yakınlık 

bakımından kısımlara ayırmaktadır. 

 

 

Şekil 2.11 Birinci formant frekansı  

Bölüm 2.5.1.1’de verilen (1)’deki formül ile tek şekilli bir tüpün birinci 

formant frekansının 500 Hz olacağı hesaplanmıştı. Dilin devinimine göre arka dil 

ünlüsü olan [a] ve onun değişkesi [α]’nın sesletimlerinde dil ağızın arka kısmında 

öbeklenir ve böylece bir düğüme (node) daha yakın olan yutakta bir daralma oluşur.  

Bu daralma da F1 in 500 Hz’in üstüne çıkmasına sebep olur. [α]’nın [a]’dan daha 

geride olduğu için söz konusu daralma [α] için daha fazladır. Bu nedenle [α]’nın 

[a]’dan daha yüksek bir F1 değerinin olması beklenmektedir. Ayrıca [a] sesletiminde 

açılıma yakın bir daralma olduğu için, bu daralma da [a] F1 değerinin daha da 

azalmasına sebep olacaktır. 

Ön dil ünlüsü olan [i]’nin sesletiminde dil ucu ön damak ön kısmına doğru 

yükseltilir, bu da şekil 2.11’de görüldüğü gibi bir açılıma (antinode) yakın daralma 

oluşturur. Ayrıca dil öne hareket ettiği için de yutakta bir genişleme meydana gelir. 

Ses yolunda meydana gelen bu her iki değişim de (açılıma yakın daralma, düğüme 

yakın genişleme) [i] F1 değerinde azalma yaratır. 

Buraya kadar anlatıldığı şekilde, yukarıda birinci formant frekans değerleri için 

verilen örneklerden yola çıkarak daralma kuramı diğer formant frekanslarının 

nicemsel olarak olmasa da niteliksel olarak hesaplanmasında kullanılmaktadır. 

Aşağıda, şekil 2.12 ve 2.13’de verilen ses yolu, ses dalgası ve eklemleyici 

dişardı damak yutak gırtlakdudaklar 
küçük 
dil 

yumuşak 
damak 
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eşleştirmelerinden faydalanılarak ve daralma kuramı kuralları kullanılarak ikinci ve 

üçüncü formant frekansları için de ünlü değerlerinde meydana gelen 

artma/azalmalar, referans F2 ve F3 değerlerine dayanarak ve diğer ünlülerle 

karşılaştırmalı olarak hesaplanabilmektedir (Sanders, 2009; Johnson, 2003:107-111). 

 

 

 

 

 

Şekil 2.12 İkinci formant frekansı 

 

Şekil 2.13 Üçüncü formant frekansı 

Daralma kuramı ile ilgili olarak yukarıda bahsedilen daralmalar her durum için 

ses yolunda sesletim esnasında oluşan aktif bir daralma anlamına gelmemektedir. 

Daralma kuramı ünlü formant frekanslarını şekil 2.3’de gösterilen, silindir şeklindeki 

bir tüpün yapısında meydana gelen sapmalardan yola çıkarak tahmin eden bir 

kuramdır. Burada söz konusu olan sapmalar, konuşma üretimi esnasında ses yolu 

üzerindeki eklemleyicilerin hareketi neticesinde meydana gelen sapmalar olabileceği 

gibi, ses yolu anatomisinden kaynaklanan, ses yolunda bir eylem olmasa bile sabit 

olarak mevcut bulunan daralmalar da olabilmektedir. Örneğin ingilizce “cat” ([kæt]) 

sözcüğündeki [æ] ünlüsünün sesletimi esnasında çekilen röntgen görüntüleri 

incelendiğinde aktif bir ses yolu daralmasına rastlanmamıştır. Ancak  F1  ve F2 

dişardı damak yutak gırtlak dudaklar 
küçük 

dil 
yumuşak 
damak 

dişardı damak yutak gırtlak dudaklar 
küçük 
dil 

yumuşak 
damak 



 

27 
 

değerleri, ses yolunun bu kısmında, model tüpte olduğu gibi bir tek şekillilik 

düşünüldüğünde bekleneceğinden daha yüksektir. Çünkü ses yolunun bu kısmında 

hava moleküllerinin hızının minimuma düştüğü bir düğüm oluşmaktadır. Dolayısı ile 

[æ]’nin sesletiminde meydana gelen “daralma” ses yolunda meydana gelen aktif bir 

daralma hareketinden değil ses yolu anatomisinin özelliğinden kaynaklanmaktadır 

(Johnson, 2003:110). 

 

2.6.  Konuşucu Özelliklerinin Akustik Karşılıkları 

Konuşma, onu üreten kişiye ait bilgiler de dahil olmak üzere bir çok türde bilgi 

taşımaktadır. Genellikle, sadece birkaç sözcüğü duyulan bir konuşucu hakkında 

birkaç özellik birden çıkarsanabilir. Çoğunlukla cinsiyet, yaş, ruhsal durum, dil 

artalanı ve hatta beden sağlığı hakkında bile doğruya yakın tahminlerde bulunulabilir 

(Kent ve Read, 2002).  

 

2.6.1. Cinsiyet ve yaş 

Peterson ve Barney tarafından yapılan bir çalışma (1952), erkek, kadın ve 

çocuklara ait ünlülerin akustik verilerinde belirgin bir şekilde değişiklikler olduğunu 

ortaya koymuştur.  

 

2.6.1.1.  Erkeklerin konuşma özellikleri 

Akustik sesbilgisi üzerine yapılan ilk çalışmalar, büyük bir ölçüde yetişkin 

erkek konuşucular üzerinde yoğunlaşmıştır. Bu yoğunlaşmanın sosyal ve teknik 

etkenler gibi birkaç nedeni bulunmaktadır. Özellikle son zamanlarda akustik 

sesbilgisi çalışmaları kadınları ve çocukları da içerecek şekilde genişletilmiştir. Bu 

çalışmada bahsedilen kuramların tamamı erkek konuşucu verilerine dayanarak 

oluşturulmuş olan kuramlardır. Kadın ve çocuk konuşmalarına ait modeller de 

genellikle bu kuramlara dayanılarak oluşturulmuşlardır. Yetişkin erkek verilerine 

dayalı konuşma üretimi akustik kuramından faydalanılarak kadın ve çocuk 

konuşuculara ait özelliklerin çıkarılabileceği genelde hakim olan görüş olmuştur. 
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Tüpün boyunun değişmesi ile rezonans frekanslarının değişeceği bilindiğinden kadın 

ve çocuklara göre bu model yeniden ölçeklendirildiğinde erkeklere ait veriler 

kullanılarak kadın ve çocuklara ait veri elde edilebileceği düşünülmüştür. Ancak 

kadın ve çocuk konuşmalarında hem kuram hem de inceleme aşamasında dikkat 

edilmesi gereken bazı özel durumlar mevcuttur (Kent ve Read 2002, 190-191).  

 

2.6.1.2.  Kadınların konuşma özellikleri 

Kadınlara ait konuşmaların akustik analizinde karşılaşılan sorunlardan bir 

tanesi toplam frekans analiz aralığıdır. Genellikle, belirli bir akustik özellik için 

frekans değeri erkeklerde rastlanandan % 20 kadar daha yüksek değerlerde 

olmaktadır. Kadınların ses yolları, genelde, erkeklerinkinden daha kısa olduğu için, 

kadınların formant frekansları daha yüksektir. F1 – F2 düzlemindeki geniş ünlü 

dağılımının sebebinin anatomik kökenli olduğu kadar davranışsal olduğu da öne 

sürülmektedir (Diehl ve ark., 1996). Diehl ve ark.’na göre, kadınların ünlülerindeki 

daha büyük dağılım ünlü tanımadaki harmonik örnekleme sorununun giderilmesine 

yardımcı olmaktadır. Yani, kadınlar daha yüksek temel frekansa (F0) sahip 

olmalarından dolayı spektral harmonikleri daha geniş aralıklıdır ve bu geniş aralık 

formant değerlerinin yerlerinin belirlenmesini güçleştirmektedir (Kent ve Read, 

2002:191). 

Kadınların kısa ses yolları diğer seslerin üretimini de etkilemektedir. Kadınların 

çıkardığı sürtünücü sesler genellikle erkeklerin çıkardıklarından daha yüksek spektral 

enerji bölgelerine sahiptir (Whiteside, 1998). Kadınların konuşmasındaki frekans 

değerlerindeki bu yukarıya doğru kayma, özellikle yüksek frekans bileşenli sesler 

için dikkate alınmalıdır. Kadınların sürtünücü ve patlamalı ses üretimlerine ait veri 

azdır. Bu alandaki detaylı veri çoğunlukla erkek konuşmaları üzerinde 

yoğunlaşmıştır. 8 kHz’lik bir frekans aralığı erkeklerdeki sürtünücü enerjinin analizi 

için yeterli olmasına rağmen, bu aralık kadınlardaki sürtünücü enerjiyi temsil 

etmekte yetersiz kalmaktadır. Bu nedenle, kadınların ürettiği sürtünücüler üzerinde 

bir çalışma yapılmak istendiğinde spektral analizin frekans aralığını erkek 

konuşucular için gereken aralığın daha üzerine çıkarmakta fayda vardır (Kent ve 

Read, 2002). 
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2.6.1.3.  Çocukların konuşma özellikleri 

Çocukların yetişkinlerden daha kısa ses telleri ve ses yolları bulunmasından 

dolayı, nispeten daha yüksek temel frekansa ve formant frekanslarına sahip olmaları 

beklenmektedir. Bu ifade genellikle doğrudur, ancak çocukların belirli bir konuşma 

özellikleri aralığına sahip bir topluluk oldukları unutulmamalıdır. Bütün çocukları bir 

grupta toplamak herhangi bir faydalı genelleştirmeyi göz ardı edecek bir heterojenlik 

riski taşımaktadır. Bir ilk genelleme olarak, ergenlik çağı öncesi çocukların 

konuşmalarının ergen konuşmasında gözlemlenenden daha yüksek temel frekans ve 

formant frekansı özelliği taşıdığı söylenebilir. Ergenlik sonrasında durum, özellikle 

erkek çocuklarda, belirgin bir şekilde değişmektedir. Ergenliğe erişmiş erkeklerde 

rastlanan “ses değişikliği” ünlü temel frekansında önemli bir düşüş yaratmaktadır. 

Buna ek olarak, erkeklerin ses yolları belirgin bir şekilde uzamakta ve bu da formant 

frekanslarında düşüşe yol açmaktadır (Kent ve Read, 2002:195).  

Yüksek bir F0’a sahip olmalarının yanı sıra, çocuklar konuşma ve ses 

özelliklerinde büyük ölçüde değişkenlik sergileyebilirler. Örneğin, geniş aralıklarda 

değişim gösteren temel frekans değerlerine sahip bir konuşma üretimi, nefes nefese 

kalma veya gırtlaksılaşma durumları ve beklenmeyen genizsileşmeler gibi. Bu olası 

karmaşıklıkların ışığında, burada dikkat çekilenler gibi özelliklerden etkilenebilecek 

ayrıntılı analizler yapmadan önce konuşma örneklerinin bir gözden geçirilmesi 

faydalı olacaktır. Genellikle, çocukların konuşma örüntülerinin incelenmesinde kadın 

konuşmasına ait analiz parametresi değerleri erkek konuşması değerlerinden daha 

uygun olmaktadır (Kent ve Read, 2002:196). 

Lee ve ark. (1999) erkek ve kız çocukları arasındaki F0 farklarının 12 yaştan 

itibaren istatistiksel olarak anlamlı olduğunu gözlemlemişlerdir. Formant 

frekanslarından belirlenebilen cinsiyet farklılıkları 7-8 yaşlarında ortaya çıkmaya 

başlamaktadır. 12 ila 15 yaşlar arasındaki erkeklerdeki ortalama F0 değişimi belirgin 

bir durumdadır. Örneğin Lee ve ark. bu yaşlar arasındaki erkeklerin temel 

frekanslarında % 78’lik bir düşüş tespit etmişlerdir. 15 yaş sonrasında önemli bir 

değişikliğe rastlanmamıştır ki, bu da bu yaşa gelindiğinde ses değişikliğinin tam 

olarak sonlandığının bir göstergesidir (Busby ve Plant, 1995; Hollien ve ark., 1994; 

Kent, 1995). 
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2.6.1.4.  Yaşlanmanın konuşma üzerindeki etkileri 

Genellikle ileri yaşlardaki konuşmalar, dinleyenler tarafından kolaylıkla 

anlaşılabilir bazı değişimler geçirebilir. Çoğunlukla sadece sesinden bir konuşucunun 

yaşını tahmin etmek olasıdır. Yapılan çalışmalar yaşlanmanın sesi (Linville, 1996, 

2000; Linville ve Fisher, 1985), formant frekanslarını (Endres ve ark. 1971; Rastatter 

ve Jacques, 1990) ve konuşma üretimi hareket kontrol özelliklerini (Weismer ve 

Liss, 1991) etkileyebildiğini göstermektedir. 

 

2.6.2. Cinsiyet ve vücut yapısı 

Konuşucuların cinsiyetleri, ünlü sesletimlerinin küçük bir parçası üzerinde 

temel frekans ve formant frekanslarına bakılarak tespit edilebilmektedir 

(Bachorowski ve Owren, 1999). Bu iki bilgi türü (F0 ve formant frekansları)  birlikte 

kullanıldığında konuşucu cinsiyet sınıflandırması mükemmele yakın bir biçimde 

yapılabilmektedir. Bu iki bilgi kaynağının erkekler ile kadınlar arasındaki konuşma 

anatomisi büyüklük farklarını temsil etmesi beklenmektedir. Bu alanda bir başka 

araştırma sorusu bu bilgi kaynaklarının belirli bir cinsiyet grubu içerisindeki 

konuşucuların vücut büyüklüklerinin belirlenmesinde kullanılıp 

kullanılamayacağıdır. Vandommelen ve Moxness (1995) dinleyiciler tarafından 

yapılan konuşucu ağırlık ve boy değerlendirmelerinin genel olarak yanlış olduğunu 

ortaya koymuşlardır. Bunun yanında, farklı akustik ölçümler (temel frekans, formant 

frekansları ve 1kHz’in altındaki enerji gibi) ile vücut yapısı arasında bir ilişki 

bulamamışlardır. 

 

2.7. Sesbilgisi uygulama alanlarından biri olarak adli konuşucu tanıma 

Suçla ilgili adli bilim incelemeleri, gittikçe artan bir biçimde, suçluların, 

arkalarında bıraktıkları benzersiz izlere dayanarak teşhis edilmelerine dayanmaktadır 

(Saferstein 2001: 62-65). Parmak izleri bu amaca yönelik olarak uzun zamandan beri 

kullanılmaktadır. Bunun yanında, modern inceleme teknikleri bir bireyin DNA 

biçimindeki genetik makyajını, bir suça karışıp karışmadığının saptanmasında 
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kullanabilmektedir. Gittikçe artan sayıda adli bilim olayı, suçlunun kaydedilmiş bir 

ses biçimi halindeki izini içermektedir (Nolan 1991, Künzel 1995). Bazen suç öğesi 

taşıyan bir konuşma, örneğin bir fidye talebi veya bomba ihbarında olduğu gibi, 

telefon hattı üzerinden kaydedilmiş biçimde ortaya çıkmaktadır. Böyle bir durumda 

bir sesbilgisi uzmanı “adli konuşucu tanıma” (ATK) işlemi icra etmektedir. Yani, suç 

öğesi taşıyan kayıttaki konuşmayı, suçluyu saptamak ya da şüpheliyi elemek amacı 

ile şüpheliden alınmış olan konuşma kayıtları ile karşılaştırmaktadır (French 1994, 

Malkoç 2001). 

Günlük yaşamda konuşucular tanıdıkları sesleri veya sadece birkaç kez 

duydukları sesleri kolaylıkla ayırt edebilmektedirler (Nolan 1997: 744, Rose 2002: 

10, Rose ve Duncan 1995, Foulkes ve Barron 2000). Gözlemlere dayanarak, bireyin 

insan sesini bir DNA kadar benzersizmiş gibi algıladığı söylenebilir. Ancak insan 

sesinin benzersiz olduğu kanıtlanamamıştır ve konuşucu kimliğini % 100 kesinlikte 

saptayabilecek bir ölçüt henüz mevcut değildir (French 1990: 62, Nolan 1997: 755, 

Nolan 2001). Nüfusun genelinde konuşma özelliklerinin dağılımı hakkında yapılmış 

araştırma ve oluşturulmuş veri tabanı bulunmayışı adli konuşucu tanıma 

incelemelerini önemli bir ölçüde sınırlandırmaktadır. Sesbilgisel delil bulunduran 

davalar genellikle hassas ve tartışmaya açıktır. Bu nedenle sesbilgisi uzmanlarının 

yaptıkları çalışmalarda mümkün olduğunca geniş ve ayrıntılı bir veri tabanı 

kullanabiliyor olmaları oldukça önemlidir. 

Yukarıda belirtildiği gibi, bireylerin duydukları insan seslerini kolaylıkla ayırt 

edebiliyor olması akla kişilerin bir parmakizi veya DNA örneğinde olduğu gibi bir 

“ses izi” taşıyıp taşımadıkları sorusunu getirmektedir. Bununla birlikte, her bireyin 

kendine özgü bir “ses izi” bulunduğu görüşü kolay kanıtlanabilir bir görüş değildir; 

çünkü bir parmak izi veya bir bireyin DNA dizisi gibi sabit bir modelin aksine, insan 

sesi oldukça fazla değişken etkiye maruzdur (Nolan 1991: 486; 1997: 748-749). Bir 

konuşucunun konuşma organları, bireyin ürettiği konuşma çıktısı üzerinde belirli bir 

değişim yaratmakla birlikte (Nolan 1983: 27-28, 59, Rose 2002: 300-302, Stevens 

1971), bireyin konuştuğu kişi ile tanışıklık durumuna, durumun resmiyetine, artalan 

gürültü düzeyine ve benzeri etkilere göre konuşucuların ses algıları değişmektedir. 

Konuşucular, seslerine ait esnekliklerini farklı duygular ifade etme ve hatta ses taklit 
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etme amaçlı kullanabilmektedir. Konuşucunun sesi, sağlık durumuna bağlı olarak, 

örneğin soğuk algınlığı veya boğaz rahatsızlığı gibi durumlarda da değişmektedir 

(Braun 1995, Rose 2002: 299-300). Bu değişkenlik kaynaklarının hepsi konuşucu 

tanımayı daha da karmaşık bir hale getirmektedir (French 1994: 178-179, Nolan 

1997: 748, Nolan 2001, Rose 2002: bl.10).  

 

2.7.1. Sesbilgisi ve konuşucu tanıma ilişkisi  

Konuşucu tanıma yaklaşımlarının karşısındaki önemli bir yöntemsel sorun 

konuşucu nüfusuna yönelik bir verinin genellikle bulunmayışıdır. Sesbilgisel 

çalışmaların çoğu, kullanılan tekniğe bağlı olarak, en fazla 5 ila 10 adet konuşucu 

içermektedir (Fant, Kruckenberg ve Nord 1991: 521, Westbury ve ark. 1998). Adli 

ya da toplumdilbilimsel akustik çalışmalar ise ancak 30 adet konuşucuya kadar 

çıkabilmektedir (Nolan 1997: 767). Konuşucu nüfusu ile ilgili bu tarz bir istatistik 

verinin bulunmayışı iki anlama gelmektedir: 

• Herhangi bir sesbilgisel değişkenin, bir bireyin belirli bir konuşucu 

nüfusunun içerisinden teşhis edilmesine ne dereceye kadar katkıda bulunacağı yeterli 

ölçüde bilinememektedir.  

• Bu tarz bir konuşucu ayırt edici özelliğin, özellikle adli koşullar 

altında da muhafaza edilip edilmediği bilinmemektedir.  

 

2.7.1.1.  “Konuşucu Alanı” Kavramı 

Çok boyutlu bir “konuşucu alanı” kavramı kuramsal olarak tartışılmakla 

birlikte (Nolan 1991: 486-487, 1997: 746; Rose 2002: 10-16, Rose 2003: 3053-3059) 

geniş bir konuşucu nüfusu için denenmemiştir. “Konuşucu alanı”, konuşucunun 

kendi konuşmasındaki değişimlere olduğu kadar konuşucular arasındaki değişimlere 

de açıklık getirmek amacı ile Nolan (1991) tarafından ortaya atılmış olan bir 

kavramdır. Bir konuşucu, belirli bir sesbilgisel değişke için belirli bir aralıkta 

konuşma değerleri üretebilmektedir ve bu değer aralıkları ile farklı konuşuculara ait 

değer aralıklarının çakışması olağandır (Nolan 1983: 59-60, Nolan 1997: 748, Rose 
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2002: 12). Nolan’ın çok boyutlu “konuşucu alanı”, konuşucuların birbirlerine göre 

farklılıklar gösterdiği birkaç sesbilgisel boyuttan meydana gelmektedir. Seslerin 

benzersiz olduğu varsayımı doğru ise, her bir konuşucu bu çok boyutlu alanın 

benzersiz bir bölgesine göre sınıflandırılabilir. Bütün bireyler için benzersiz alanlar 

oluşturabilmek amacı ile, her bir konuşucunun ürettiği değerleri en azından bir 

değişkede bir diğerinden ayırabilmek için yeterli sayıda sesbilgisel değişkeye ihtiyaç 

vardır. Bu tür bir tasarım çok sayıda değişke gerektirmektedir ve ayrıca bu değişkeler 

düşük konuşucu kaynaklı (within-speaker) ve yüksek konuşucular arası (between-

speakers) değişim sergilemelidir. Farklı konuşma değişkelerinin bu amaca yönelik 

faydaları olduğu gösterilmiş olup ortalama temel frekans (French 1990: 44-48; Wolf, 

1972: Braun, 1995; Boss 1996), belirli zaman noktalarında yapılan formant frekansı 

ölçümleri (Bachorowski ve Owren, 1999; Kinoshita, 2001: bölüm 4-6; Nolan, 1983: 

bölüm 3; Paliwal 1984), duraksama işaretlerinin görünüşü (Foulkes ve ark., 2003; 

Pätzold ve Simpson 1995), süre ile ilgili özellikler (van den Heuvel ve ark.,1994) ve 

tonlama özellikleri (Nolan 2002a) bu değişkeler arasında yer almaktadır. Ancak bu 

tür değişkelerin bir bileşkesinin büyük bir konuşucu nüfusu içerisinde kişi ayırımı 

yapmadaki etkinliği henüz değerlendirilmemiştir.  

Yukarıdaki paragrafta bahsedilen değişkenler bu çalışmada anlatılmak istenen 

“değişmez”ler arasında yer almaktadır. Türkçede daha çok formant frekansları ile 

ilgili yapılan çalışmalar bulunmaktadır. Bu çalışmalar (Selen, 1979; Ergenç, 1989; 

Kılıç, 2000; Türk ve ark., 2004; Davutoğlu 2010) özellikle Türkçedeki ünlü 

dizgesinin saptanmasına yoğunlaşmış, konuşucuya özgülük konusundaki araştırmalar 

ise sınırlı sayıda ve alanda kalmıştır (Malkoç, 2001). Bu çalışma, işte bu nedenlerden 

ötürü, büyük bir konuşucu nüfusu içindeki tüm konuşucuları ya da tamamına 

yakınını ayırt edebilmenin ne derecede mümkün olduğunu ve hangi değişkenlerin en 

önemli olduğunu incelemeyi amaçlamaktadır. 

Yukarıda sayılan değişkenlerle ilgili çalışmalarda ve alanyazın taramasında 

ratlanmamış olan enerji bölgesi oranları da bu çalışmada incelenecektir. Bu amaçla 

ünlülerin sesletiminde meydana gelen enerjinin düşük bölümünün yüksek bölümüne 

oranı her konuşucu için hesaplanacaktır. Bunun yanında konuşucuya özgülük 

açısından, aşağıda, uygulama bölümünde daha geniş açıklaması yapılan, temel ve 
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formant frekans değerlerinin çarpıklık (skewness) ve basıklık (kurtosis) değerleri de 

incelenecektir. 

 

2.7.1.2.  Eklemleyici-akustik devingen özelliklerin nicemlenmesi 

 Konuşucular arası farklar üzerine yapılan araştırmaların çoğu konuşma 

özelliklerinin anlık örnekleri veya ortalaması üzerinde yoğunlaşmıştır ( Nolan 2002b: 

81-82), ancak bunlar konuşucuları benzersiz bir şekilde karakterize etmek için yeterli 

değildir. Kişinin konuşma organlarının hareketlerini yansıtmalarından dolayı, 

devinimsel özellikler daha ayrıntılı konuşucuya özgülük taşıma eğilimindedir. Eğer 

konuşma, konuşma organlarının ulaşabileceği bir hedefler serisi olarak düşünülürse, 

farklı konuşucuların konuşmaları, bu hedeflere ulaşıldığında, aynı veya benzer 

akustik özellikler sergilese bile bu hedefler arasında hareket etmede kişiye özgü 

değişiklikler gözlemlenmesi olasıdır (Mc Dougalll 2006).   

 Mc Dougall, yaptığı deneylerde formant frekanslarının devinimsel 

özelliklerinin konuşucuya özgülüğün belirlenmesine katkıda bulunduğunu 

göstermiştir (Mc Dougalll 2002, 2003, 2004a, 2004b). Konuşucunun konuşma 

yoluna ve her bir sesin oluşturulmasında konuşma organlarının aldığı biçime göre 

belirlenmeleri nedeni ile formant frekansları konuşucu tanıma ile oldukça yakından 

ilgilidir (Nolan 2002b: 78, Nolan ve Grigoras 2005). Mc Dougall, bir ses veya sesler 

dizisi hedefleri arasındaki geçişlere eşlik eden formant şekillerinde önemli ölçüde 

konuşucuya özgü bilginin bulunduğunu, hem Avustralya İngilizcesindeki /aı/ ikili 

ünlüsü üzerinde yaptığı çalışmalarda (Mc Dougalll 2002, 2003, 2004b), hem de 

İngiliz İngilizcesindeki ünlü-/r/-ünlü dizileri üzerindeki çalışmalarında (Mc Dougalll 

2004a) göstermiştir.  

 

2.7.2.  Adli Konuşucu Tanıma Yöntemlerinin Sesbilgisi ile İlişkisi  

Adli olaylarda iki veya daha fazla ses kaydının aynı kişi tarafından üretilip 

üretilmediğinin bilinmesine yönelik talepler sürekli artmaktadır. AKT (Adli 

Konuşucu Tanıma) hem şüpheliler arasından suçlunun tespitinde hem de suçsuz 

olanların aklanmasında etkin bir araç olarak kullanılabilmektedir (Rose 2002: 18).  
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İşitsel ve akustik yöntemlerin kullanıldığı AKT uzunca bir süredir 

kullanılagelen bir işlemdir. Almanya İçişleri Bakanlığı Kriminal Laboratuvarı (BKA-

Bundeskriminalamt) 1980 yılında bu işlemi ilk uygulayan kurumlardan biridir 

(Künzel 1995: 79). İlk adli sesbilgisi uygulamaları konferansı 1989’da, İngiltere’de 

yapılmıştır. Uzun bir geçmişe sahip olmasına karşın, AKT’nın neleri içerdiği, uygun 

metodolojinin ne olduğu, neleri başarabileceği ve sınırlamalarının neler olduğuna 

dair kanun uygulayıcı kurumların, adli meslek sahiplerinin ve sesbilgisi uzmanları ile 

dilbilimcilerin kafasında bir çok soru işareti bulunmaktadır. Örneğin Avustralya 

Temyiz Mahkemesinin 1995 tarihli raporunda (Hayne ve Crockett, 1995: 2,3) 

konuşucu tanıma işleminin bilimselliğinde algılanan bazı zayıflıklar açık bir şekilde 

listelenmiştir (Rose, 1996). 

AKT adli sesbilgisinin bir parçasıdır. Adli sesbilgisi ise sesbilgisi konularının 

bir uygulama alanıdır. Konuşucu profili çıkarma (sadece ses kaydının elde 

bulunduğu durumlarda suçlunun aksanı, sosyo-ekonomik durumu, ait olduğu alt dil 

grubu gibi özelliklerinin tespit edilmesi), işitme şahitliği (ear witness / voice line-

ups) (Malkoç 2001: 28), içerik tespiti (kayıt kalitesi kötü olduğunda ne 

konuşulduğunun tespit edilmesi) ve kurgu tespiti (tape authentication – bir konuşma 

kaydı üzerinde sonradan oynama yapılıp yapılmadığının tespiti) gibi alt alanları 

içermektedir (French 1994: 170; 182–4; Nolan 1997:746).  

AKT ilgili olarak gözönünde bulundurulması gereken hususlar şunlardır: 

• Ses örnekleri karşılaştırması oldukça karmaşık bir işlemdir. 

• Karşılaşılan olayların büyük bir çoğunluğunda, adli konuşma 

örneklerinin ve de dolayısıyla adli sesbilgisi delilinin ağırlığını değerlendirmek 

amacı ile uygulanması gereken en uygun yöntem bir tür olasılık hesabı işlemidir. Bu 

işlemde, inceleme konusu ses örneklerinin aynı kişiden alındığı varsayıldığında 

örnekler arasında farklar gözlenmesi olasılığının ve ayrıca, ses örneklerinin farklı 

kişilerden alındığı varsayıldığında farklar gözlenmesi olasılığının hesaplanması 

gerekmektedir. Bu nedenle, bu yöntem doğası gereği olasılığa dayalı olduğundan % 

100 tanıma veya % 100 eleme sonucu vermeyecektir. 
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• Ses örnekleri arasındaki farkları değerlendirmede genellikle rastlanan 

iki sorun bulunmaktadır: 

o Hem aynı konuşucudan hem de farklı konuşuculardan 

kaynaklanan seslerdeki ayırt edici değişimler 

o Adli konuşma örnekleri üzerindeki kontrolün değişken ve de 

genellikle zayıf olması 

• Konuşma örnekleri hem akustik hem de işitsel olarak 

karşılaştırılmalıdır; ayrıca dilbilimsel ve dilbilimsel olmayan özellikleri açısından da 

karşılaştırılmalıdır. 

• AKT sadece bir tek değil, konuşma bilimi ile ilgili birden fazla farklı 

alanda uzmanlık gerektirmektedir. Bu alanlar arasında dilbilimin, akustiğin ve 

istatistiğin alt alanları yer almaktadır. Bunlar sonuçların adli olarak ne şekilde 

yorumlanması gerektiği bilgisinin doğru bir şekilde verilebilmesi için gereken 

uzmanlık alanlarıdır (Rose 2002: 19). 

Adli bağlamda konuşucu tanıma genellikle seslerin karşılaştırılması ile ilgilidir. 

Belki de en yaygın rastlanan işlem bir suçluya ait bir veya birden fazla ses örneğinin, 

bir şüpheliye ait bir veya birden fazla ses örneği ile karşılaştırılması işlemidir. Sesler 

insanlar için çok önemlidir. Onlar dış dünya ile sürekli iletişim kurulmasına imkan 

veren araçlardır. Bu iletişim esnasında sesler sadece fikirleri değil duyguları ve 

özellikle kişiliği de dış dünyaya taşırlar (Rose 2002: 20). Konuşma dilinin her bir 

sesletimi sadece kendi mesajını taşımaz; aksan, ses tonu ve alışagelmiş ses kalitesi 

yolu ile belirli bir sosyal/bölgesel gruba aidiyetin, bireysel fiziksel ve psikolojik 

kimliğin ve o anki ruh halinin duyulabilir bir bildirimidir de aynı zamanda. (Laver 

1994:2). 

Sesler fazlasıyla karmaşıktır ve kısmen onların bu karmaşıklıkları ile, 

kullanıldıkları gerçek dünya arasındaki etkileşim adli sesbilgisel yöntemde bazı iç 

sınırlamalara yol açmaktadır (Rose 2002: 21). İnsan sesi, sadece seslerden bir araya 

gelmiş bir ses dizisinden ibaret değildir ve yapı itibarı ile oldukça karmaşıktır. 

Tasarlanan dilbilgisel mesaja ek olarak oldukça fazla bilgi taşır; konuşucunun 
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cinsiyeti, ruh hali veya sağlık durumu gibi. Bu bilgilerin bir kısmı AKT açısından 

potansiyel öneme sahiptir. Ancak, insan sesinin taşıdığı farklı bilgi türleri farklı 

kanallarda gönderilmeyip dilbilimsel mesaj içinde, diğer bilgilerle tümleşik halde 

bulunmaktadır (Malkoç 2001: 14). Konuşmadaki her yerde rastlanan değişimi 

yorumlamak ve konuşma örneklerinin karşılaştırılabilirliğini değerlendirmek için bu 

tümleşikliğin nasıl meydana geldiğinin bilinmesi gerekmektedir. 

AKT, konuşmalardan elde edilen kayıtlar üzerinde yapılmaktadır. Diğer 

konuşma dışı sesler de, ör. kahkaha veya çığlık gibi, bazen adli olarak önem taşısa da 

(Hirson, 1995), AKT’da  kullanılan seslerin çoğu konuşma örnekleridir. Konuşma, 

insanı üst düzeyde simgeleyen, dil adı verilen iletişim sisteminin ana aracıdır. Bir 

sesin işlevlerinden bir tanesi, belki de ana işlevi, konuşucunun düşüncelerini 

dilbilimsel biçimde taşıyarak dili gerçekleştirmektir. Konuşma, dilin duyulabilir hale 

gelmiş biçimidir (Rose 2002). 

Bunun yanında, adli sesbilgisi uzmanları sesleri karşılaştırırken veya 

tanımlarken genellikle dilbilimsel birimleri, özellikle ünlü veya ünsüz gibi konuşma 

seslerini kullanırlar. İki ses örneğindeki, ör. [e] sesinin, farklı olduğunu veya [t] 

sesinin her iki örnekte de konuşucuya özgü bir şekilde sesletildiğini 

gözlemleyebilirler. Bu nedenle konuşma seslerinin yapısı ve ne şekilde 

tanımlandıklarının da belirli bir ölçüde bilinmesi gerekmektedir. 

AKT uzmanlarının bilmesi gereken konulardan bir tanesi de sesbirim bilgisidir 

(phonemics). Sesbirim bilgisi konuşma seslerinin bir dilde işlevsel olarak ne şekilde 

yer aldıkları ile ilgilidir. Ayrıca, konuşma seslerinin adli amaçlı tanımlarında 

genellikle kabul gören kavramsal çerçevedir. Sesbirim bilgisi, gerçek konuşma 

seslerini, anlam ayırt etme işlevi taşıyan ve sesbirim adı verilen soyut seslerin 

gerçekleşmiş biçimleri olarak kabul eder. Dolayısı ile “kar” sözcüğündeki ünlü ile 

“kor” sözcüğündeki ünlü Türkçe için farklı ses birimleri oluşturmaktadır çünkü bu 

iki ünlü arasındaki sesbilgisel fark (düz-yuvarlak), içinde bulundukları sözcükler 

arasındaki anlam farkını meydana getirmektedir. Öncelikle konuşma sesleri arasında 

karşılaştırma yapma imkanı sağlaması nedeni ile sesbirim bilgisi AKT için olmazsa 

olmazlardandır. Bu sayede, ör. aynı sesbirimden oluşmaları nedeni ile iki konuşma 

sesinin örnekler arasında potansiyel olarak karşılaştırılabilir olduklarını 
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söyleyebilmekteyiz. Bu da bizim, yine aynı sebepten ötürü örneğin “kar” 

sözcüğündeki ünlü ile “far” sözcüğündeki ünlü arasında akustik ve sesbilimsel bir 

karşılaştırma yapabilmemize imkan sağlamaktadır (Rose 2002: 22-23). 

 

2.7.3. Adli Konuşucu Tanımada Farklı Yaklaşımlar 

AKT için yaygın olarak kullanılan yaklaşımlar arasında işitsel/algısal yaklaşım, 

işitsel/enstrümental (cihaza dayalı) yaklaşım ve otomatik yaklaşım yer almaktadır. 

İştsel analiz olarak da bilinen işitsel/algısal yaklaşım yöntemleri temel 

olarak ses kayıtlarının eğitimli sesbilgisi uzmanları tarafından dikkatlice 

dinlenmesine dayanmaktadır. Bu uzmanlar, konuşma örneklerinde algıladıkları 

farkları sesler arasındaki benzerliğin derecesini hesaplamak için kullanmaktadır. Bu 

analizle ilgili ilk yaklaşımlar arasında ağız/lehçe özellikleri, konuşma kusurları ve ses 

kalitesi gibi özellikler yer almaktayken bu ölçütler sorgulanmış ve ciddi eleşirilere 

maruz kalmıştır (Künzel, 1998). Bu özellikler konuşucu tanıma için yetersiz olmakla 

birlikte sadece konuşucu profili çıkarmada faydalı olmaktadır. Bu farklara ek olarak 

konuşucular konuşma hızlarında, tonlama duraksamalarında, konuşma organları 

kullanımlarında ve diksiyonlarında da farklar göstermektedir. Ayrıca bürün öğeleri 

gibi parçalar üstü ses birimlere ait üst seviye özellikler de konuşucu kimliğine ait 

göstergelerdir (Malkoç 2001: 67-81). Bu yaklaşım kullanılarak iki ses örneğinin 

görece bir benzerlik olasılığı tespit edilebilir. İşitsel/algısal yaklaşımın burada 

açıklananlar gibi sınırlamaları bulunmaktadır ve bu yaklaşım esasen ilgilenilen 

özellikleri çıkarmada kullanılmaktadır. Çıkarılan bu özellikler daha sonra 

işitsel/enstrümental yaklaşım kullanılarak incelenmektedir. 

İşitsel/enstrümental yaklaşım ortalama temel frekans, konuşma hızı, perde 

görünümü (pitch contour), spektral enerji gibi farklı parametrelerin akustik 

ölçümlerini içermektedir. Bu parametrelerin ortalamaları ve değişimleri 

karşılaştırılmaktadır.  

Otomatik konuşucu tanıma yöntemlerinin AKT uygulamalarına 

uyumlandırıldığı durumlarda karşımıza adli otomatik konuşucu tanıma yaklaşımı 

çıkmaktadır. Otomatik konuşucu tanımada, konuşucunun sesinin akustik 
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parametrelerine ait istatistiksel modeller ile şüpheli konuşma kaydındaki akustik 

parametrelere ait modeller karşılaştırılmaktadır. İnceleme konusu kayıttan çıkarılan 

konuşucuya bağlı özellikler ile şüpheliye ait konuşma kaydından çıkarılan 

konuşucuya bağlı özellikler arasındaki, konuşucuyu  model alan nicemlenmiş 

benzerlik derecesi, bulgunun değerlendirilmesi amacı ile hesaplanmaktadır. 

(Drygajlo ve ark., 2003). Adli otomatik konuşucu tanıma (AOKT) sistemlerinde bu 

tür bir bulgunun önem derecesi, şüpheli konuşucunun sesinin istatistiksel modelinde 

ve potansiyel bir konuşucu topluluğundaki seslerin istatistiksel modellerinde 

inceleme konusu kayda ait özelliklerin gözlemlenmesine ait görece olasılık olarak 

hesaplanır. Bu da, sesler arasında bir karşılaştırma yapan ve inceleme konusu sesin, 

başka kaynaklardan olma olasılığı da göz önünde bulundurularak, belirli bir 

kaynaktan olma olasılığının ne kadar yüksek olduğunu belirleyen bir konuşucu 

tanıma sistemine karşılık gelmektedir.  

Konuşucu tanımanın, insanları seslerine dayanarak ayırt etme işini yapan bir 

çok farklı işlemi kapsayan genel bir terim olduğu söylenebilir. Yorumun görece 

olasılıklara dayalı olduğu işitsel/algısal yaklaşımdan elde edilen sonuçlar, yorumun 

görece ve istatistiksel olasılıklara dayalı olduğu işitsel/enstrümental yaklaşımdan 

elde edilen sonuçlar ve yorumun istatistiksel olasılıklara dayalı olduğu otomatik 

yaklaşımdan elde edilen sonuçlar tümleşik bir bulgu ağırlığı yorumu oluşturmak için 

hep birlikte kullanılabilir. (Majewski ve Basztura, 1996; Meuwly, 2000). 

Bu çalışmada, kuramsal çerçeve içerisinde bahsedilen “konuşma üretimi 

akustik kuramı”, “ünlü üretimi kaynak süzgeç” kuramı ve “daralma kuramı” temel 

alınarak, inceleme konusu değişkenler içinde hangilerinin ne ölçüde konuşucuya 

özgülük taşıdığı saptanmaya çalışılacaktır.  
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3. UYGULAMA 

3.1. Yöntem ve Verilerin Toplanması 

Tüm ölçünlü Türkçe konuşucuları araştırmanın evrenini, 40 adet, 20-45 yaşları 

arasında erkek ve kadın ölçünlü Türkçe konuşucusu da araştırmanın örneklemini 

oluşturmaktadır.  

Örneklemi oluşturan deneklerin seçiminde ölçünlü dil konuşucusu olmalarına, 

konuşma organlarında sıkıntı yaratabilecek rahatsızlık geçirmemiş olmalarına dikkat 

edilmiştir. Ek-1’de bulunan demografik bilgi formu kayıt öncesinde tüm deneklerce 

doldurulmuştur. Elde edilen demografik veriler incelendiğinde deneklerin büyük bir 

çoğunluğunun Ankara, İstanbul, İzmir, Bursa, Düzce, Mersin, Kocaeli ve Eskişehir 

illerinde yaşadıkları görülmektedir. Coğrafi bölge olarak dağılıma bakıldığında ise 

Marmara, İç Anadolu ve Ege bölgesinin ön plana çıktığı görülmektedir. Deneklerin 

çalışmaya uygunluk açısından ölçünlü dil konuşucusu olup olmadıklarının 

belirlenmesinde her ne kadar 0-7 yaş arasında yaşadıkları şehir/bölge ölçüt alındı ise 

de en son karar, kayıtlar dinlendikten sonra verilmiştir. Bu aşamada örneğin, Doğu 

Anadolu Bölgesinde yaşayan bir denek aksansız ölçünlü dil konuştuğu görülerek 

çalışma kapsamına alınmış, Marmara Bölgesinde yaşayan bir denek ise 

konuşmasındaki aksan nedeni ile kapsam dışı bırakılmıştır. Bu nedenle hangi 

deneğin ölçünlü dil konuşucusu olduğunun saptanması bütün kayıtlar dinlendikten 

sonra yapılmıştır. 

Kayıtların tamamı Ankara Üniversitesi Dilbilim Bölümünde yapılmıştır. Kayıt 

başlangıcında deneklerin rahatlamalarını ve kayıt ortamına uyum sağlamalarını 

sağlamak amacı ile kısa bir söyleşi yapılmış, ne için ses kayıtlarının alınacağı ve 

kaydın nasıl yapılacağı anlatılmıştır. Daha sonra Ek-2’de bulunan kayıt metni 

verilmiş ve okumaları istenmiştir. Kayıt metni sonunda yer alan ve sesbilgisel olarak 

dengeli tümceler içeren paragraf iki tekrar okutulmuştur. Doğal konuşma kaydının, 

denekler arasında karşılaştırmaya imkan sağlanması açısından, mümkün olduğu 

kadarı ile aynı sözcükleri içermesi arzu edildiğinden tüm deneklerden okudukları 

paragrafta anlatılan öyküyü metine bakmadan özetlemeleri istenmiştir. 
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Kayıtlar mono olarak, 16 bit çözünürlükte ve 11025 örnekleme hızında, 

windows pcm wav formatında, sayısal ortamda yapılmıştır. Deneklere Shure marka 

yaka mikrofonu verilmiş ve mikrofon, Shure marka, T4N-CC model alıcı cihaz 

kullanılarak doğrudan bilgisayara bağlanmıştır. Bilgisayarda bulunan Cool Edit Pro 

2.0 yazılımı üzerinden kayıt başlatılmış ve gerçek zamanlı sayısal kayıt yapılmıştır.  

Kayıtlar tamamlandıktan sonra Cool Edit programı kullanılarak aynı ses 

çevresinde bulunan 8 adet ünlüden her konuşucu için beşer adet örnek 

işaretlenmiştir. Seçilen ses çevreleri ünlü+ünsüz, ünsüz+ünlü ve ünlü+ünsüz+ünlü 

biçimindedir (örneğin, “as”, “sa”, “asa”, “es”, “se”, “ese”, vb. gibi) (Ek-2). 

Konuşucuların alınan bu ünlülere ait temel frekans değerleri Praat 5.2.03 

programı kullanılarak hesaplanmıştır. Her konuşucudan alınan 8 ünlünün 5’er adet 

farklı örneğine ait 21 adet noktada frekans ölçümü yapılmış ve her noktadaki F0, F1, 

F2, F3 ve F4 değerleri ölçülmüştür. Örneğin, bir konuşucuya ait 5 farklı [a] ünlüsü 

alınmış ve bu 5 farklı [a] ünlüsüne ait toplam 21'er adet F0 , F1 , F2 , F3 ve F4 değeri 

hesaplanmıştır. Bu işlem her konuşucunun her ünlüsüne ait 5'er adet örnek için aynı 

şekilde tekrar edilmiştir. Bu şekilde ölçülmüş olan frekans değeri sayısı 40 erkek, 40 

kadın konuşucudan alınan 8 ünlü için toplam 67.200 adettir. 

İnceleme kapsamında formant frekanslarının bulunduğu çalışmalara 

bakıldığında, genellikle ilk üç veya 4 formant frekansının ölçümünün yapıldığı 

görülmektedir (Battaner ve ark., 2003; Goldstein, 1976; Heuvel ve ark., 1993; 

Heuvel, 1996; Hillenbrand ve ark., 1995;   Miller, 1989; Peterson ve Barney, 1952; 

Sambur, 1975; Pols ve ark. 1973; Wolf, 1972). Ayrıca ünlü belirleyiciliğinin önemli 

ölçüde ilk iki veya üç formantla ilgili olduğu (Hillenbrand ve Gayvert, 1993), daha 

üst formantların ise sadece kişiye özgülükle ilgili olup konuşma seslerine 

dayanmadıkları bilinmektedir (Battaner ve ark., 2003; Sambur, 1975). Bu nedenle bu 

çalışmada da ilk dört formant frekansı ve temel frekans (F0) inceleme kapsamına 

alınmıştır. 
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Hesaplanan değerlerin tamamı istatistiksel incelemelerinin yapılması ve 

konuşucu kaynaklı veya konuşucular arası değişimlerinin incelenmesi amacı ile 

SPSS 18.0 programına aktarılmıştır. İstatistiksel veri incelemesi ve grafikleri SPSS 

programı kullanılarak yapılmıştır.  

Frekans değerlerinin çarpıklık ve basıklık değerlerinin hesaplanması her ünlü 

için ayrı ayrı yapılmıştır. Çarpıklık (skewness), frekans değerleri dağılım grafiği 

oluşturulduğunda, değerlerin tepe noktaları birleştirilerek oluşturulan grafiğin sağa 

veya sola çarpık oluşu ile ilgilidir (Şekil 3.1). Basıklık (kurtosis) ise aynı grafiğin 

yukarı doğru sivri veya aşağı doğru basık oluşu ile ilgilidir (Şekil 3.2). 

 
Şekil 3.1 Negatif (sol) ve pozitif (sağ) çarpık dağılım (skewness). 

 
Şekil 3.2 Basıklık (Kurtosis) (yukarıdan aşağıya doğru leptokurtic (sivri), mesokurtic 

(normal) ve platokurtic (basık) dağılım). 

Her konuşucunun her ünlüsü için alınmış olan yirmi birer adet frekans değeri 

yedişerli üçer gruba ayrılmış, bu grupların ayrı ayrı çarpıklık/basıklık değerleri 

hesaplanmış ve her konuşucunun her ünlüsü için üçer adet çarpıklık ve basıklık 

değeri hesaplanmıştır. Her konuşucu (kadın/erkek) için, 8 ünlü ve 5 adet frekans 
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değerine ait toplam 19.200 adet veri elde edilmiştir. Elde edilen veriler istatistiksel 

inceleme için SPSS programına aktarılmıştır. 

Ünlülerin sesletimleri esnasında meydana gelen enerjinin hesaplanması ve 

düşük enerji kısmı ile yüksek enerji kısmının oranlanması için MATLAB r2009b 

programı kullanılmıştır. Enerji oranlarının hesaplanması için MATLAB’da özel bir 

program (mfile) yazılmıştır. Bu özel program vasıtası ile inceleme konusu ünlülere 

ait ses sinyallerinin 512 örneklik pencereleri oluşturulmuş, bu pencerelerde ses 

sinyallerine hızlı fourier dönüşümü (FFT) uygulanmış, daha sonra pencere iki kısma 

bölünmüş, iki kısmın ayrı ayrı enerjileri hesaplanmış ve son olarak bu iki kısım 

enerjisinin oranları hesaplanmıştır. Bu şekilde her konuşucuya ait her ünlü için ikişer 

adet olmak üzere kadın/erkek konuşucular için toplam 1280 adet enerji oranı değeri 

elde edilmiştir. Elde edilen enerji oranları inceleme için SPSS programına 

aktarılmıştır. 

Yukarıda anlatılan şekilde oluşturulan bütün değerlerle ilgili olarak bu çalışma 

için oluşturulmuş olan veri örnekleminin araştırma evrenini teslim edip etmediğine, 

yapılan incelemelerin ve hesapların istatistiksel olarak önemli olup olmadığına dair 

bütün incelemeler SPSS programında yapılmıştır.  

Sonuç olarak ünlülere ait, F0, F1, F2, F3, F4 (temel ve formant frekans değerleri);  

S0, S1, S2, S3, S4 (temel ve formant frekans değerlerine ait çarpıklık değerleri);  K0, 

K1, K2, K3, K4 (temel ve formant frekans değerlerine ait basıklık değerleri) ve enerji 

oranı olmak üzere, 16 değişkene ait toplam 88.580 değer üzerinde inceleme 

yapılmıştır. Ayrıca, çarpıklık ve basıklık değerlerinin pozitif/negatif değerlerde 

olması nedeni ile pozitif/negatifliğin etkisini değerlendirmek amacı ile aynı 

değerlerin mutlak değerleri ve 3 ile toplanmış değerleri de incelemeye dahil 

edilmiştir. Bu değerlerin de eklenmesi ile toplam 36 değişkenin incelemesi 

yapılmıştır. 
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3.2.  Ünlü Dizgesi İncelemesi 

 
Şekil 3.3 Erkek konuşuculara ait F1 ve F2 dağılım grafiği 

Bir dile ait ünlülerin gösterimi ile ilgili olarak en faydalı yöntem, bir grup 

konuşucu tarafından sesletilmiş olan her bir ünlünün birinci ve ikinci formant 

frekanslarının ortalama değerlerini gösteren bir grafik oluşturmaktır. Bu grafik aynı 

zamanda, uygun ölçeklendirme yapılmak sureti ile dilin ağız içindeki yaklaşık 

konumunun gösteriminde de kullanılabilir  (Ladefoged, 2001:39).  

Bu amaçla, çalışmada kullanılmak üzere oluşturulan ses kayıtlarında, seslem 

içerisinde sesletilmiş olan ünlülerden konuşucu başına 5 adet ünlü alınmış, ses 

bulaşmasını önlemek için bu ünlülerin ortasındaki farklı aralıklardan, Praat programı 

kullanılarak formant değerleri ölçümü yapılmıştır. Ünlü orta noktasından ölçüm 

yapıldığında ünlünün kendisinden önce gelen ünsüzden etkilenme olasılığının çok 

zayıf olması nedeni ile ölçümlerde orta bölgeler kullanılmıştır (Ladefoged ve 

Maddieson, 1996:287) Yapılan ölçümler neticesinde F1 – F2 dağılım grafiği 

oluşturulmuştur (Şekil 3.3).  

[i] ünlüsü sesletildiğinde dil üst damağa doğru yükselir. Sesletim yapmadan, 

dilin bu pozisyonu korunurken ağızdan nefes alındığında, soğuk havanın dil ile ağız 

tavanı arasındaki dar boşluktan akışı hissedilebilir. [u] ünlüsü sesletildiğinde aynı 

işlem tekrarlanırsa dilin yine yukarıda olduğu ancak soğuk hava akışının ağzın daha 

arka kısmında olduğu hissedilir. [a] ünlüsünün sesletiminde ise dil ağız içerisinde 
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çok aşağıda yer almaktadır. [a] sesletilirken ağız içi görüntülendiğinde ağzın çok 

açık, dil gövdesinin ise ağzın çok arka kısmında toplandığı görülebilir. 

 

Yukarıda bahsedilen bu dil konumlanmalarının formant  frekans değerleri ile 

ilişkisine bakıldığında [i]’nin düşük F1 değerinde, [a]’nın yüksek F1 değerinde ve 

[u]’nun yine düşük F1 değerinde olduğu görülmektedir. Diğer ünlüler de, bu 

bağlamda, [i] ile [a] F1 değerleri arasında, farklı değerlerde yer almaktadır. [i], [a] ve 

[u]’nun formant frekans değerlerindeki bu durumun yukarıdaki paragrafta anlatılan 

dil konumlanmasının tam tersi olduğu ortaya çıkmaktadır. Yani [i] ve [u]’da dil 

yukarıda iken F1 değeri düşük, [a]’da ise dil aşağıda iken F1 değeri yüksektir. Bu 

durumda ünlü formantları ile birlikte dilin ağız içindeki yaklaşık konumlanışını da 

gösteren bir grafik oluşturmak istendiğinde F1 ölçeğini düşük değerler yukarıda, 

yüksek değerler aşağıda olacak şekilde ters çevirmek gerekecektir. 

 
Şekil 3.4 Erkek konuşuculara ait F1 ve F2 dağılım grafiği (F1 ters eksende) 

Bu durumda şekil 3.4’deki grafik ortaya çıkmaktadır . Grafiğe bakıldığında [i] 

F2 değerinin yüksek, [u] F2 değerinin ise düşük olduğu görülmektedir. Dil [i] 

sesletiminde ağızın ön tarafında, [u] sesletiminde ise arka tarafında yer almaktadır.  

Ünlü dörtgeni ağız ön tarafı solda, arka tarafı da sağda olacak şekilde 

çizilmektedir. Bu gösterimi şekil 3.4’deki grafikte de sağlayabilmek için yukarıdaki 

grafikteki x ekseninde yer alan F2 değerlerini ters çevirmek, yani sağda küçük 

değerler, solda büyük değerler olacak şekilde yerleştirmek gerekmektedir. Bu 

durumda aşağıdaki grafik ortaya çıkmaktadır (Şekil 3.5): 
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Şekil 3.5 Erkek konuşuculara ait F1 ve F2 dağılım grafiği (F2 ters eksende) 

[i] sesletiminde dilin ağız ön tarafında toplanmış durumda olduğu yüksek F2 

değerinden anlaşılmaktadır. [u] sesletiminde ise dil daha arkada olduğundan daha 

düşük F2 değerine sahiptir. Ancak dil [a] sesletiminde [u]dan daha arkada yer 

aldığından [a]’nın normalde [u]’dan daha düşük F2 değerine sahip olması 

beklenirken daha yüksek F2  değerine sahip olduğu görülmektedir. Bu durum F2’nin 

sadece dilin ön/arka konumlanışı ile ilgili olmadığını göstermektedir. [u]’nun F2 

değerindeki bu fazla düşüşün nedeni dudak yuvarlaklığındaki artıştır. Dudaklar [u] 

sesletiminde [a] sesletiminde olduğundan daha fazla birbirine yakındır. (Ladefoged, 

2003:131). Şekil 3.5’deki grafikteki ünlülerin konumları, yukarıda bahsedilmiş olan 

ölçek uyumlama yöntemi neticesinde ünlü dörtgenindeki konumlarına yaklaşık 

olarak yerleştirilmiş olmaktadır. Dolayısı ile deneysel ve görsel yöntemler 

kullanılarak ünlü dörtgenine yerleştirilmiş olan ünlüler, ortalama ölçüm değerleri de 

kullanılarak ünlü dörtgenine yerleştirilmiş olmaktadır (Şekil 3.6). 
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Şekil 3.6 Erkek konuşuculara ait ölçümsel ünlü dörtgeni 

Yukarıda bahsedilen işlem adımları kadın konuşucular için de tekrar 

edildiğinde kadın konuşuculara ait ölçümsel ünlü dörtgeni oluşturulabilir (Şekil 3.7).  

Şekil 3.7 Kadın konuşuculara ait ölçümsel ünlü dörtgeni 

40 adet erkek, 40 adet kadın konuşucuya ait formant frekans değerlerine dayalı 

olarak yukarıda oluşturulmuş olan ünlü dörtgenlerine bakıldığında, her iki grafikte de 

ünlülerin ağız içerisindeki çıkış yerlerinin erkeklerde ve kadınlarda birbirine çok 
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yakın olduğu görülmektedir. Kadınların ses yollarının erkeklerinkinden daha kısa 

olmasından kaynaklanan fark grafiklerdeki formant değerlerinde görülmektedir. Bu 

nedenle kadınlara ait grafikte F1 ve F2 değerleri daha yüksek çıkmıştır. 

Oluşturulan ünlü dörtgenlerine bakıldığında ön dil ünlüleri olan [i,e,ü,ö] 

dörtlüsünden [i-e] çiftinin önde, [ü-ö] çiftinin ise ortaya yakın bölgede olduğu 

görülmektedir. Buradaki ayırım Ladefoged’in yukarıda belirtilmiş olan, F2’nin dudak 

yuvarlıklığıyla olan ilişkisini destekler durumdadır. Aynı zamanda düz ön dil ünlüsü 

özelliği de taşıyan [i-e] çiftinin, yuvarlak ön dil ünlü çifti [ü-ö] çiftine göre daha önde 

çıkmasının nedeni, [ü-ö] ünlü çiftinin çıkış yerine göre orta dil ünlüsü özelliği 

taşımaları değil, dudak yuvarlaklığı nedeni ile bu ünlü çiftinin F2 değerlerinde düşme 

meydana gelmesidir.  

[ı] ise düz ünlü olması nedeni ile dudak yuvarlaşması kaynaklı F2 değerinde 

düşüş yaşamadığı için bulunduğu yer itibarı ile orta dil ünlüsü olarak 

değerlendirilmektedir. Bu bulgu Selen’in [ı]’nın orta dil ünlüsü görünümü taşıdığı 

görüşünü destekler niteliktedir (Selen 1979). 

Ölçüme dayalı olarak ünlülerin yerlerinin belirlenmesi ve ünlü dörtgeninin 

ölçümsel olarak oluşturulması çabaları sırasında başka yöntemler de 

kullanılmaktadır. İlk iki formant frekans değerinin algısal olarak hassaslık taşıyan 

ölçeklere dönüştürülmesi de bu çabalar arasında yer almaktadır. Bu yöntemde 

kullanılan ölçekler ağırlıklı Bark ölçeği (Zwicker, 1962) ve eş-dörtgensel bant 

genişliği (ERB: equal rectangular bandwidth) ölçeğidir (Moore, 2003). 

Formant frekanslarına dayalı ölçek doğrusal (linear) bir ölçektir. Bark ve ERB 

ölçekleri ise doğrusal olmayan (non-linear) ölçeklerdir. Sesin insan kulağı tarafından 

yapılan gerçek analizine yakın bir özellik taşıyor olduğu düşünüldüğü için, Bark 

ölçeği bu doğrusal olmayan ölçeklerden daha etkin olanıdır. Bark’a dönüştürülmüş 

formant frekansları doğrusal formant frekansları yerine sıklıkla kullanılmaktadır 

(Kent ve Read. 2002).  Bark ölçeği 24 kritik duyma seviyesinden (critical band of 

hearing) meydana gelmekte ve özellikle psikoakustik alanında, ünlülerin insanlar 

tarafından algılandığı sınırların belirlenmesi çalışmalarında sıklıkla kullanılmaktadır.  
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Yukarıda bahsettiğimiz diğer doğrusal olmayan ERB  ölçeği ile Bark ölçeği 

arasındaki temel fark Bark ölçeğinin 500 Hz’in altındaki frekanslarda doğrusal 

olması, ERB ölçeğinin ise bu frekans değerlerinde doğrusal ile logaritmik dönüşüm 

arası frekans değerleri vermesidir. Bu düşük frekans değerlerinde ERB ölçeği Bark 

ölçeğinden daha fazla frekans çözünürlüğüne (yani daha küçük bant genişliğine) 

sahip değerler vermektedir. ERB ve Bark arasındaki bu fark konuşma tonlaması 

açısından, ünlü formant analizi için olduğundan daha fazla öneme sahiptir. ERB 

ölçeğinin avantajı düşük frekans değerlerinde Bark ölçeğinden daha belirleyici 

olmasıdır; ancak yüksek frekans değerlerinde Bark ölçeği ile karşılaştırılabilir 

düzeydedir. Dolayısı ile ERB ölçeği formant frekansı incelemeleri için Bark ölçeği 

ile aynı avantajları sunmakta ancak tonlama için daha belirleyici inceleme 

sağlamaktadır (Kent ve Read. 2002). 

Türkçe ünlüler üzerinde daha önceden yapılmış ünlü dizgesi saptanmasına 

yönelik başka sesbilgisel çalışmalar da mevcuttur. Bu çalışmalarda, ERB ölçeği 

kullanımına rastlanmamakla birlikte, Bark ölçeği kullanımına rastlanmaktadır (Kılıç, 

2000). Bu çalışma 5 erkek konuşucu üzerinde yapılmış ve ünlüler yalın halleri ile 

sesletilmiştir. Elde edilen formant frekans değerleri Traunmüller formülü 

(Traunmüller, 1990) kullanılarak Bark değerlerine çevirilmiş ve F1 – F0 ve F3 – F2  

değerleri hesaplanmıştır. F1 – F0 değerleri y-eksenine, F3 – F2 değerleri x-eksenine 

yerleştirilerek ünlü dörtgeni ölçümsel olarak oluşturulmuştur.  Bark ölçeğine dayalı 

bu grafik, bu çalışmada oluşturulan frekans değerlerine dayalı ünlü dörtgeni ile 

karşılaştırıldığında ünlülerin konumlarının her iki grafikte de çok yakın yerlerde 

olduğu görülmektedir. Bu bulgudan yola çıkarak, Bark ölçeği veya formant frekans 

değerleri kullanımının Türkçedeki ünlülerin ünlü dörtgenindeki yerlerinin ölçümsel 

olarak belirlenmesinde önemli bir fark oluşturmadığı söylenebilir.  

Türkçe ünlüler üzerinde yapılan benzeri bir çalışmada formant frekans 

değerleri kullanılmış ve kadın (14 kişi), erkek (15 kişi) ve çocuklar (15 erkek, 8 kız) 

için ortalama formant frekansları saptanmıştır (Türk ve ark., 2004). Çalışmada ünlü 

dörtgeni oluşturulmamış ancak kadın, erkek ve çocuklar için ortalama frekans 

değerleri ortaya konmuştur. Bu çalışmadaki 40 kadın, 40 erkek üzerinde yapılan 
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inceleme sonuçları, bu çalışmadaki sonuçlarla karşılaştırıldığında, ortalamaların 

birbirine yakın olduğu görülmektedir. 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

Şekil 3.8 Bark ölçeği ve frekans değeri ölçeği karşılaştırması (Bark ölçeği grafiği 
(Kılıç,2000)’den alınmıştır.) 

Çok yakın tarihli bir başka çalışmada ise ölçünlü Türkçedeki ünlüler, özellikle 

sesbirimsel değişkelerinin (allophone) saptanması amacı ile incelenmiştir 

(Davutoğlu, 2010). Davutoğlu da çalışmasında formant frekans değerlerini ölçek 

olarak almıştır. Çalışmada esas amaç ünlülerin sesbirimsel değişkelerinin 

belirlenmesi olduğu için kadın ve erkek konuşucular için ortalama frekans saptaması 

yapılmamıştır. Ancak bu çalışmada oluşturulan karşılaştırma tablosunda kullanılmak 

üzere Davutoğlu’nun çalışmasında verilen her ünlüye ait sesbilimsel değişke frekans 

değerlerinin ortalamaları alınarak ortalama ünlü formant frekans değerleri 

hesaplanmıştır. 

Türkçedeki ünlülerin formant frekans değerlerine göre dizgelerinin saptanması 

amacıyla yapılan bu çalışma neticesinde aşağıdaki tablo elde edilmiştir (Tablo 3.1). 

Tabloda Türkçedeki tüm ünlüler için, ölçünlü dil konuşucusu kadın ve erkeklere ait 

F0, F1, F2, F3 ve F4 değer aralıkları, ortalamaları ve standart sapmaları görülmektedir. 
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  F0(Hz) F1(Hz) F2(Hz) F3(Hz) F4 Hz) 

a 

Ortalama Kadın 237 819 1317 3060 4187 
Erkek 140 654 1165 2701 3698 

Minimum Kadın 226 726 1203 2807 3920 
Erkek 131 589 1069 2545 3514 

Maksimum Kadın 249 905 1446 3244 4413 
Erkek 150 709 1259 2890 3910 

St.Sapma Kadın 6,74 51,07 69,47 115,66 131,59 
Erkek 5,89 32,26 58,55 101,33 118,44 

e 

Ortalama Kadın 228 578 2251 3076 4332 
Erkek 137 468 1865 2598 3730 

Minimum Kadın 218 482 2033 2872 3970 
Erkek 123 424 1750 2456 3521 

Maksimum Kadın 241 670 2386 3233 4604 
Erkek 151 513 1974 2779 3946 

St.Sapma Kadın 7,09 59,23 97,81 95,38 175,03 
Erkek 6,89 25,95 58,09 79,37 110,86 

ı 

Ortalama Kadın 227 482 1601 2945 4278 
Erkek 141 392 1444 2547 3800 

Minimum Kadın 216 429 1489 2785 4080 
Erkek 133 351 1312 2380 3560 

Maksimum Kadın 242 542 1705 3072 4448 
Erkek 151 426 1622 2802 4079 

St.Sapma Kadın 7,68 32,99 62,75 77,28 103,18 
Erkek 5,71 22,24 82,14 124,70 146,17 

i 

Ortalama Kadın 234 404 2508 3287 4319 
Erkek 142 310 2131 2933 3777 

Minimum Kadın 220 338 2278 3061 4018 
Erkek 134 273 2011 2757 3594 

Maksimum Kadın 250 478 2670 3471 4534 
Erkek 151 343 2241 3124 4032 

St.Sapma Kadın 9,88 39,41 112,85 117,78 142,34 
Erkek 5,02 20,61 62,46 102,63 120,50 

o 

Ortalama Kadın 235 561 980 2991 3875 
Erkek 141 477 984 2795 3610 

Minimum Kadın 221 485 866 2797 3717 
Erkek 131 424 870 2630 3419 

Maksimum Kadın 250 640 1118 3191 4055 
Erkek 151 529 1095 3002 3845 

St.Sapma Kadın 8,43 44,66 69,54 107,31 97,56 
Erkek 6,23 29,78 65,69 104,81 113,01 

ö 

Ortalama Kadın 215 554 1572 2739 4023 
Erkek 132 461 1449 2480 3540 

Minimum Kadın 201 475 1409 2547 3849 
Erkek 123 410 1348 2321 3384 

Maksimum Kadın 229 634 1718 2886 4196 
Erkek 143 514 1594 2738 3736 

St.Sapma Kadın 8,46 47,29 88,20 91,02 93,31 
Erkek 5,60 28,46 63,71 112,89 93,54 
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  F0(Hz) F1(Hz) F2(Hz) F3(Hz) F4 Hz) 

u 

Ortalama Kadın 242 436 1026 2908 3926 
Erkek 145 383 1068 2764 3611 

Minimum Kadın 230 372 865 2648 3750 
Erkek 136 342 931 2532 3379 

Maksimum Kadın 256 503 1289 3189 4148 
Erkek 156 434 1242 2994 3858 

St.Sapma Kadın 7,93 37,28 122,88 146,94 116,93 
Erkek 5,97 25,34 85,13 128,58 146,86 

ü 

Ortalama Kadın 235 417 1865 2662 3789 
Erkek 143 332 1751 2468 3416 

Minimum Kadın 221 354 1713 2505 3611 
Erkek 134 284 1646 2295 3257 

Maksimum Kadın 251 468 1989 2819 3976 
Erkek 153 368 1889 2733 3600 

St.Sapma Kadın 8,75 33,99 73,08 84,18 104,66 
Erkek 5,51 23,71 70,26 120,74 100,93 

 
Tablo 3.1 Ünlülere ait formant frekans değerleri 

Yukarıdaki tablonun oluşturulmasında konuşuculara okutulan ünlü+ünsüz, 

ünsüz+ünlü ve ünlü+ünsüz+ünlü biçiminde alınan ses kayıtlarındaki ünlüler 

kullanılmıştır. Aynı ses çevrelerinin seçildiği çalışmada, konuşucu başına her ünlü 

için 5 adet örnek alınmıştır. Ünlülerin ses kaydı üzerinde işaretlenmesinde ve 

ayrıştırılan ünlülerin her konuşucu için ayrı dosyalar halinde birleştirilme işleminde 

CoolEdit Pro 2.1 yazılımı kullanılmıştır. Bu şekilde her konuşucu için her ünlüden 5 

örneğin yer aldığı 8 adet ses dosyası oluşturulmuştur. Daha sonra bu ses dosyaları 

Praat programı kullanılarak incelenmiş ve temel frekans (F0) ile formant frekansları 

(F1, F2, F3 ve F4)  hesaplanmıştır. Hesaplanan değerler MS Excel programına 

aktarılmış ve yukarıda bahsi geçen tablo ve grafikler oluşturulmuştur. 

Yukarıdaki tablo ölçünlü Türkçe konuşucusu kadın ve erkek konuşucular için 

temel frekans ile formant frekans aralıklarını ve bu değerlerin standart sapmasını 

göstermektedir. Hem yapılan ölçümlere dayalı olarak oluşturulmuş olan ünlü 

dörtgeni hem de yukarıdaki frekans değerleri tablosu Türkçedeki ünlülerin ölçümsel 

olarak tanımlanması amacına hizmet etmektedir.  

Türkçede ünlü formant frekanslarına göre ünlü dizgesi saptanmasına yönelik 

yukarıda bahsedilen çalışmalarda elde edilen verilerle, bu çalışmada elde edilen 

veriler erkek konuşucular için karşılaştırıldığında tablo 3.2’deki görünüm ortaya 

çıkmaktadır. 
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  F0 (Hz) F1 (Hz) F2 (Hz) F3 (Hz) 

[a] 

Selen (1979)  800 1400   
Kılıç (2000) 132 664 1081 2577 
Türk ve ark. (2004)  596 1382 2690 
Davutoğlu (2010)  615 1274   
  140 654 1165 2701 

[e] 

Selen (1979)  400 1800   
Kılıç (2000) 131 526 1772 2525 
Türk ve ark. (2004)  486 1834 2614 
Davutoğlu (2010)  519 1759   
  137 468 1865 2598 

[ı] 

Selen (1979)  320 2000   
Kılıç (2000) 145 355 1482 2405 
Türk ve ark. (2004)  537 1578 2722 
Davutoğlu (2010)  392 1557   
  141 392 1444 2547 

[i] 

Selen (1979)  400 1200   
Kılıç (2000) 151 278 2275 2570 
Türk ve ark. (2004)  347 2079 2879 
Davutoğlu (2010)  340 2000   
  142 310 2131 2933 

[o] 

Selen (1979)  1200 2800   
Kılıç (2000) 132 432 811 2587 
Türk ve ark. (2004)  468 1065 2695 
Davutoğlu (2010)  498 1038   
  141 477 984 2795 

[ö] 

Selen (1979)  400 1400   
Kılıç (2000) 141 427 1548 2346 
Türk ve ark. (2004)  527 1526 2558 
Davutoğlu (2010)  462 1419   
  132 461 1449 2480 

[u] 

Selen (1979)  400 800   
Kılıç (2000) 149 295 786 2226 
Türk ve ark. (2004)  323 955 2420 
Davutoğlu (2010)  385 1037   
  145 383 1068 2764 

[ü] 

Selen (1979)  280 1700   
Kılıç (2000) 155 279 1715 2288 
Türk ve ark. (2004)  372 1633 2369 
Davutoğlu (2010)  345 1540   
  143 332 1751 2468 

 
Tablo 3.2 Türkçe ölçünlü dil ünlüleri ile erkekler üzerinde yapılan çalışmalardaki 

formant frekans ölçüm değerleri karşılaştırması 

Koyu ile yazılmış olan değerler bu çalışmada elde edilmiş olan değerlerdir. 

Erkek konuşucu tablosundaki en çarpıcı husus Selen’in yaklaşık olarak 13 sene önce, 

cetvel kullanarak hesaplamış olduğu formant frekansı değerlerinin, [o] ünlüsü hariç 

diğer ünlülerde diğer çalışmalardaki değerlere yakın hesaplanabilmiş olduğudur. Bu 

tablodaki diğer ortalama değerlerin birbirine yakın olduğu görülmektedir. Diğer bir 

dikkat çeken husus da bu çalışmada elde edilen değerler ile Davutoğlu’nun 
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çalışmasındaki [a], [ı], [ö], [u] ve [ü] F1 değerleri ile [ö] ve [u] F2  değerlerinin çok 

yakın çıkmış olmasıdır. Hatta [ı] F1  değerleri aynı, [ö] F1 değerleri ise neredeyse 

aynı çıkmıştır. 

Bugüne kadar yapılan bu çalışmaların hepsinde kadın konuşuculardan veri 

alınmadığı görülmektedir. Kadın konuşuculardan da veri alınmış olan çalışmalardaki 

değerlerin karşılaştırıldığı tablo aşağıdadır (Tablo 3.3). 

Kadın konuşucu tablosunda da değerler genel olarak birbirine yakın çıkmıştır 

ancak bazı yerlerde fark dağılımı erkek konuşucu tablosundakinden daha fazladır 

(Koyu ile yazılmış olan değerler bu çalışmada elde edilmiş olan değerlerdir). Bunun 

nedeninin, tabloda bu çalışmada elde edilen verilerle karşılaştırılan diğer iki 

çalışmada kadın konuşucu sayısının az olmasından kaynaklandığı düşünülmektedir. 

Farklı çalışmalardan alınan bu değerlerin, hem erkek hem de kadın konuşucular 

için birbirine yakın çıkmış olması Türkçe ünlü dizgesinin saptanmasında doğru yolda 

olunduğunun bir göstergesidir. Bu çalışmanın Türkçe ölçünlü dil üzerinde yapılan 

diğer sesbilgisel çalışmalar içerisinde hem erkek hem de kadın olarak en fazla 

konuşucuya sahip olmasından, aynı konuşucuya ait bir ünlünün 5 farklı ses 

çevresinden örneklenmiş olmasından ve bu 5 farklı sesin üzerinde 21 adet noktada 

formant frekansı ölçümü yapılarak bu değerlerin ortalamalarının alınmasından ötürü 

kendisinden önceki diğer çalışmaları daha ileriye götürücü ve doğrulayıcı nitelikte 

bir çalışma olduğu görülmektedir. Karşılaştırma tabloları incelendiğinde bu çalışma 

sonucu elde edilen verilerin diğer çalışmalardaki değerlere yakın çıkmış olması 

bahsedilen bu bütünleyici niteliğin bir göstergesidir. Ayrıca diğer çalışmalarda, ünlü 

dizgesinin daha doğru bir şekilde saptanabilmesi için daha geniş katılımlı bir veri 

tabanı kullanılan bir çalışma yapılmasına gerek olduğu çalışma sonucu olarak 

vurgulanmaktadır. Bu çalışmada bu beklentinin karşılandığı düşünülmektedir. 
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F1 

(Hz) 
F2 

(Hz) 
F3 

(Hz) 

[a] 
Türk ve ark. (2004) 698 1464 2743 
Davutoğlu (2010) 665 1405   
 819 1317 3060 

[e] 
Türk ve ark. (2004) 508 1476 2654 
Davutoğlu (2010) 547 2048   
 578 2251 3076 

[ı] 
Türk ve ark. (2004) 839 1798 2846 
Davutoğlu (2010) 439 1766   
 482 1601 2945 

[i] 
Türk ve ark. (2004) 511 1990 2980 
Davutoğlu (2010) 398 2347   
 404 2508 3287 

[o] 
Türk ve ark. (2004) 585 1110 2443 
Davutoğlu (2010) 526 1063   
 561 980 2991 

[ö] 
Türk ve ark. (2004) 506 1222 2218 
Davutoğlu (2010) 500 1663   
 554 1572 2739 

[u] 
Türk ve ark. (2004) 546 1292 2513 
Davutoğlu (2010) 433 1107   
 436 1026 2908 

[ü] 
Türk ve ark. (2004) 433 1729 2541 
Davutoğlu (2010) 416 1812   
 417 1865 2662 

 
Tablo 3.3 Türkçe ölçünlü dil ünlüleri ile kadınlar üzerinde yapılan çalışmalardaki 

formant frekans ölçüm değerleri karşılaştırması 
 

3.3. Değişkenlerin İncelenmesi  

 

3.3.1. Temel Frekans ve Formant Frekansları 

 

3.3.1.1.  Kadın Konuşucular 

 

3.3.1.1.1.  İstatistik İncelemeler 

Frekans değerlerinden hangilerinin en fazla kişiye özgülük taşıdığının 

saptanması için bu değerlerin konuşucunun kendi değerleri içindeki (konuşucu 

kaynaklı/”within speaker” ya da “intra-speaker”) ve diğer konuşucuların değerleri ile 

arasındaki (konuşucular arası/“between-speaker” ya da “inter-speaker”) değişimlere 
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bakılması gerekmektedir. Söz konusu bu değişim ANOVA (değişim analizi/“analysis 

of variance”) istatistik testi kullanılarak yapılabilmektedir. ANOVA konuşucular 

arası değişimle konuşucu kaynaklı değişimi karşılaştırarak bütün konuşuculara ait 

değerlerin ortalamaları arasında fark olup olmadığını test etmektedir. 

Anova testi sonucunda konuşucu kaynaklı değişim, konuşucular arası değişime 

orantılanmakta ve alanyazındaki çoğu kaynakta F-oranı (F-ratio) olarak adlandırılan 

bir değer hesaplanmaktadır (Tablo 3.4). Bu değer, belirli bir özelliğin ne derecede 

konuşucuya özgü olduğunun saptanması amacı ile farklı çalışmalarda kullanılmıştır 

(Campbell, 1997; Furui, 1989;  Goldstein, 1976; Heuvel, 1996; Pols ve ark. 1973; 

Wolf, 1972). Bir değişkenin (ör. F0) F-oranının büyük olması, o değişkene ait 

değerlerin konuşucu kaynaklı değişiminin, konuşucular arası değişimden daha az 

olması anlamına gelmekte, bu da o değişkenin konuşucuya özgülük taşıdığını ifade 

etmektedir. 

 

  
[a] [e] [ı] [i] 

F-oranı Önem F-oranı Önem F-oranı Önem F-oranı Önem 
F0 137,815 ,000 148,818 ,000 148,885 ,000 48,562 ,000 

F1 33,068 ,000 12,839 ,000 29,433 ,000 30,123 ,000 

F2 32,559 ,000 16,864 ,000 65,886 ,000 47,442 ,000 

F3 81,503 ,000 58,396 ,000 63,114 ,000 46,306 ,000 

F4 69,343 ,000 31,884 ,000 116,032 ,000 40,249 ,000 

  [o] [ö] [u] [ü] 
F0 117,299 ,000 96,924 ,000 148,424 ,000 106,806 ,000 
F1 30,877 ,000 23,733 ,000 20,341 ,000 20,258 ,000 
F2 34,884 ,000 38,968 ,000 23,270 ,000 68,655 ,000 
F3 71,108 ,000 42,831 ,000 34,841 ,000 41,642 ,000 
F4 53,412 ,000 66,268 ,000 45,480 ,000 50,682 ,000 

Tablo 3.4 Değişim Analizi sonunda elde edilen F-oranları (df=39; p< 0,01) 

Anovada yapılan F-testi “normal dağılıma sahip farklı değişkenlere ait 

ortalamalar arasında fark bulunmamaktadır” sıfır varsayımını (null hypothesis) test 

etmektedir. p değerinin 0,01’den az olması bu varsayımın reddedildiği, yani farklı 

değişkenlere ait ortalamaların araştırma konusu nüfusun % 99'u için birbirlerinden 

farklı olduğu anlamına gelmektedir. Ayrıca, tablodaki sıfıra yakın p değeri, 
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değişkenlerin ortalamaları arasındaki bu farkın istatistiksel olarak anlamlı olduğunu 

göstermektedir.  

Kadın konuşuculara ait ünlüler için F0’ın, formant frekanslarına göre daha fazla 

konuşucuya özgülük taşıdığı görülmektedir. F-oranlarına bakıldığında F0 en fazla 

ayırt ediciliği sırası ile [ı], [e] ve [u] için göstermektedir. F-oranları değişkenler 

içinde hangi değişken(ler)in en fazla ayırt edicilik taşıdığını göstermekte ancak bu 

ayırt ediciliğin derecesini vermemektedir. Ayırt edicilik derecesinin saptanması için  

ayırt edici analiz (discriminant analysis) yapılması gerekmektedir.     

Kadın konuşuculara ait değişkenler üzerinde yapılan ayırt edici analizde grup 

ortalamalarının eşitliği ile ilgili olarak yapılan testte F0’ın “Wilk’s Lambda” 

değerlerinin tüm değişkenler içinde en düşük değerlere sahip olduğu görülmektedir 

(Tablo 3.5). Buradaki Wilk’s Lambda değerinin sıfıra yakın olması o değişken için 

güçlü bir grup farklılığı (yani ayırt edicilik) bulunduğu, bire yakın olması ise diğer 

gruplarla arasında grup ortalamaları açısından fark olmadığı anlamına gelmektedir. 

İstatiksel incelemelerde grup olarak adlandırılan kavram, bu çalışmadaki deney 

tasarımında konuşuculara karşılık gelmektedir. Bu bağlamda her grup bir 

konuşucuya karşılık gelmektedir. 

 

 [a] [e] [ı] [i] [o] [ö] [u] [ü] 
F0  0,130 0,121 0,121 0,297 0,149 0,175 0,121 0,161 
F1  0,383 0,614 0,411 0,405 0,399 0,464 0,502 0,503 
F2  0,387 0,548 0,237 0,302 0,370 0,345 0,469 0,230 
F3  0,201 0,259 0,245 0,307 0,224 0,324 0,371 0,330 
F4  0,228 0,391 0,150 0,338 0,277 0,236 0,311 0,288 

Tablo 3.5 Grup ortalamalarının eşitliği (Wilk’s Lambda) testleri (df=39; p < 0,01). 

Dolayısı ile grup farkları açısından çoğunlukla sıfıra yakın olmaları nedeni ile 5 

değişken de değişen ölçülerde grup farklılığına sahiptirler. Ayrıca önem 

derecelerinin tamamı 0,01’den az olduğu için grup farkları istatiksel olarak 

anlamlıdır. Burada en düşük değerler temel frekans değerlerinde olup [ı], [e] ve [u] 

ünlülerine aittir. 



 

58 
 

Ayırt edici analizin en sonunda değişkenlerin ünlülere göre sınıflandırma 

oranları verilmektedir. Bu oranlar bu çalışmadaki değişkenler olan F0-F4’ün ayrı ayrı, 

hangi ünlü için hangi oranda sınıflandırıcı etki yarattıklarını göstermektedir (Şekil 

3.9). 

 

 
Şekil 3.9 F0 – F4  değişkenlerinin sınıflandırma oranları. 

 Çalışmada 40 kadın konuşucu bulunduğundan dolayı, herhangi bir değişkene 

ait frekans değerinin belirli bir kadın konuşucuya şans eseri ait olma olasılığı 1/40, 

yani % 2,5’dir. Şekil 3.9’da ünlülerin ayırt edici analizde hesaplanan tahmin 

modellerini öngörü, yani bu modellere göre konuşucuları sınıflandırma oranları, 

frekans değerlerine göre ayrı ayrı  % 7 ile % 17 arasında değişmektedir. Bu da 

ünlülerin değişkenlere dayalı olarak konuşucuları tahmin etmeleri olasılığının şans 

olgusunun üzerinde olduğunu göstermektedir. Frekans değerlerinin tümleşik 

etkilerine bakıldığında (Şekil 3.9, toplam değerler) sınıflandırma oranının % 60'lara 

çıktığı görülmektedir. 

 

 
3.3.1.1.2. Ortalama frekans değerlerine göre yayılım grafikleri (scatter 

plots) 

 Sınıflandırma oranlarının konuşucuları ayırt etmede ne ölçüde belirleyici 

olduklarının saptanması için yayılım grafiklerinden (scatter plots) 

faydalanılmaktadır. Yayılım grafiklerinde bir eksende bir değişken, diğer eksende de 
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diğer bir değişken olacağı için çalışmada kullanılmış olan 5 adet frekans değerinin 

(F0 – F4 ) herhangi ikisinin birleşik sınıflandırma oranı etkisi söz konusu olacaktır. 

Tek değişkenin söz konusu ünlü için yarattığı sınıflandırma etkisi ile iki değişkenin 

aynı ünlü için yarattığı tümleşik sınıflandırma etkisi farklı olacağından, sınıflandırma 

oranı en yüksek değişken çiftinin saptanması gerekmektedir. 5 adet değişken için 10 

adet çift meydana gelmektedir: 

F0F1 / F0F2 / F0F3 / F0F4 / F1F2 / F1F3 / F1F4 / F2 F3 / F2F4 / F3F4   

Bu saptama yapılırken şekil 3.9'daki grafikten faydalanılarak her ünlü için 

sınıflandırma oranı en yüksek iki değişken seçildiğinde en yüksek sınıflandırma 

oranı (dolayısı ile yüksek konuşucu sınıflandırma sergileyen bir yayılım grafiği) 

oluşması; en düşük iki değişken seçildiğinde ise en düşük sınıflandırma oranı 

oluşması beklenmektedir. Şekil 3.9 bu bağlamda incelendiğinde [a] ve [e] için F0F3;  

[ı], [o], [ö] ve [u] için F0 F4; [i] ve [ü] için F0F2 en yüksek değerli değişken çiftleri; 

[a], [e], [ı], [o], [ö] ve [u] için F1F2; [i] için F1F4 ve [ü] için F1F3 en düşük değerli 

değişken çiftleri olmaktadır. 

 

Şekil 3.10 Değişken çiftlerinin sınıflandırma oranları. 

 

Şekil 3.10'da 10 farklı değişken çiftinin ayrı ayrı sınıflandırma oranları ve 5 

değişkenin (F0 – F4)  tümleşik sınıflandırma oranları her ünlü için ayrı ayrı 
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görülmektedir. Şekil 3.9 ile 3.10 karşılaştırıldığında iki farklı nokta göze 

çarpmaktadır: 

1. En yüksek ve en düşük sınıflandırma oranlarına sahip değişken çiftlerinde 

bazı ünlülerde farklar bulunmaktadır: 

[ı] için en düşük değerli çift şekil 3.9'da F1F2 iken şekil 3.10'da F0 F1 

olmaktadır. 

[i] için en yüksek değerli çift F0 F2 iken F0 F4 ; en düşük değerli çift ise F1 F4 

iken F2 F3 olmaktadır. 

Benzer farkların [ö] ve [u] için de meydana geldiği, geri kalan dört ünlüde ([a], 

[e], [o], [ü]) bir fark oluşmadığı görülmektedir. 

2. Her iki grafikteki, ünlülere göre tümleşik değişken toplam sınıflandırma 

oranları farklıdır. 

Bahsedilen bu iki nokta da değişkenlerin tek başına yarattıkları sınıflandırma 

etkileri ile tümleşik yarattıkları etkiler arasında doğrusal bir ilişki olmadığını 

göstermektedir. Örneğin şekil 3.9'da [i] için ayrı ayrı etkileri açısından en yüksek 

sınıflandırma oranına sahip olan F0 ve F2 tümleşik etkileri hesaplandığında ikinci 

yüksek değer olmaktadır. Benzer şekilde, şekil 3.9'da [ı] için değişkenlerin ayrı ayrı 

sınıflandırma oranları toplandığında [ı] sınıflandırma oranı açısından üçüncü en 

yüksek değere (% 60,5) sahip iken, şekil 3.10'da bulunan ve [ı]'ya göre 5 değişkenin 

tümleşik sınıflandırma oranı olarak hesaplanmış olan toplam değer (%75,4) [ı]'nın en 

yüksek sınıflandırma oranına sahip ünlü olduğunu göstermektedir. 

Yukarıda bahsedilen iki nokta, değişkenlerin tümleşik olarak yarattıkları 

sınıflandırma etkilerinin daha yüksek olduklarını göstermektedir. Bu nedenle, 

yayılım grafiklerinde değişken çiftleri şekil 3.10'daki değerler göz önüne alınarak 

oluşturulmuştur. Farklı değişken çiftlerinin ünlülere göre tümleşik olarak meydana 

getirmiş oldukları sınıflandırma oranı etkisinin konuşucuları ayırt etmede ne ölçüde 

belirleyici olduklarının görülebilmesi için şekil 3.10'da en yüksek ve en düşük 

sınıflandırma oranına sahip değişken çiftleri seçilmiştir. 
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Şekil 3.11 [ı] için F0 – F4 ve [ö] için F1 – F3 yayılım grafikleri (ortalama frekans 

değerlerine göre) 

En düşük sınıflandırma oranına sahip olan [ö]'nün en düşük değeri taşıyan F1F3 

dağılım grafiğine bakıldığında, 40 kadın konuşucuya ait ortalama değerlerin genelde 

birbirine çok yakın olduğu, bir öbeklenme meydana geldiği görülmektedir (şekil 

3.11). Yüksek sınıflandırma oranına sahip [ı]'nın en yüksek değeri taşıyan F0F4 

yayılım grafiğine bakıldığında ise ortalama değerlerin dağılım gösterdiği, tek bir 

noktada öbeklenmeyip farklı alanlara yayıldığı görülmektedir. 23 ile 34 ve 12 ile 5 

numaralı konuşucular dışında, genel olarak tüm konuşucular ayrık bir yayılım 

göstermektedir. Bu durum yüksek F-oranlarına (tablo 3.4) ve sınıflandırma 

oranlarına (şekil 3.10) sahip F0 ve F4 'ün, yüksek sınıflandırma oranına sahip [ı] 

ünlüsü için önemli ölçüde konuşucuya özgülük taşıdığını göstermektedir. 

Şekil 3.10'daki tüm değişken çiftleri içinde en yüksek ve en düşük 

sınıflandırma oranına sahip değişken çiftleri olan F0F3 ve F1F2 çiftlerine bakıldığında 

bunların sırası ile [a] ve [u] ünlülerine ait oldukları görülmektedir. Yayılım 

grafiklerine bakıldığında ise [a] için konuşucuların F0 F3 değerlerine göre ayırt 

edilebildiği, [u] için ise konuşucuların belirli bir bölgede öbeklendiği görülmektedir. 
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Şekil 3.12 [a] için F0 – F3 ve [u] için F1 – F2 yayılım grafikleri (ortalama frekans 

değerlerine göre) 

 

3.3.1.1.3. Bütün frekans değerlerine göre yayılım grafikleri 

Şekil 3.11 ve 3.12'deki yayılım grafikleri konuşucuların ortalama frekans 

değerleri temel alınarak oluşturulmuştur. Konuşuculara ait farklı değerlerin farklı 

konuşuculara ait ortalama değerle aynı yerde veya bu ortalama değer civarında 

bulunabileceği de gözönüne alındığında, sadece ortalama değerleri temel alan bir 

yayılım grafiği oluşturulması tek başına yeterli olmamaktadır. Bu nedenle 40 kadın 

konuşucunun, incelemede kullanılan tüm frekans değerleri (konuşucu başına 21 adet) 

kullanılarak yayılım grafikleri oluşturulmuştur (Şekil 3.13 ve 3.14). 

[ı] için F0 F4 yayılım grafiğine bakıldığında aynı konuşuculara ait frekans 

değerlerinin belirli alanlarda toplandığı, o konuşucuya ait bir tür doğal “konuşucu 

alanı” oluştuğu görülmektedir (Şekil 3.13). Bu durum şekil 3.11'deki ortalama 

frekans değerlerine göre yapılmış olan [ı]'ya ait grafikteki durumla benzerlik 

göstermektedir. 

[ö] için F1F3 grafiğine bakıldığında ise birkaç konuşucuya ait olanlar dışında 

bütün frekans değerlerinin karmaşık olarak ortaya yakın bir bölgede toplandığı, 

konuşucuların formant frekans değerlerine göre ayırt edilemediği görülmektedir. Bu 

da şekil 3.11'deki ortalama frekans değerlerinin temel alındığı durumla paralellik 

göstermektedir. 
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[a] ve [u] ünlülerine ait en yüksek ve en düşük sınıflandırma oranına sahip 

değişken çiftlerinin sırası ile F0F3 ve F1F2 olduğu görülmektedir (şekil 3.14).  

 

 

Şekil 3.13 [ı] için F0 – F4 ve [ö] için F1 – F3 yayılım grafikleri (tüm frekans 
değerlerine göre) 

Şekil 3.14'e bakıldığında [a] için F0F3 değişken çiftinin konuşucuların ayırt 

edilmesinde etkin olduğu, [u] için F1F2 değişken çiftinin yayılım grafiğinde ise 10 ve 

11 numaralı konuşucular dışında konuşucuların bir bölgede öbeklendiği 

görülmektedir. 
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Şekil 3.14 [a] için F0 – F3 ve [u] için F1 – F2  yayılım grafikleri (tüm frekans 
değerlerine göre) 

 

3.3.1.1.4.  İncelemeler sonucunda elde edilen bulgular 

Yukarıda yapılan, istatistiksel olarak önem taşıyan incelemeler neticesinde 

kadın konuşuculara ait değişkenlerin kişiye özgülükleri ile ilgili olarak şu saptamalar 

yapılmıştır: 

• F0 incelenen değişkenler arasında genel olarak en yüksek kişiye 

özgülük taşıyan değişkendir (Tablo 3.4).  

• F0’dan sonra en yüksek F-oranına sahip diğer iki değişken F4 ve F3’dür 

(Tablo 3.4). 

•  F0’dan sonra gelen en yüksek F-oranı F4’e aittir (Tablo 3.4).  

• Genel olarak F1 ve F2 en düşük F-oranına sahip değişkenlerdir (Tablo 

3.4). 

• [ı] ve [a] ünlüleri, sırası ile en yüksek sınıflandırma oranına sahip 

ünlülerdir (Şekil 3.10). 

• [ö] ve [e] ünlüleri en düşük sınıflandırma oranına sahiptir (Şekil 3.10). 
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• F0  ve F4 özellikle [ı] ve [a] için istatistiksel olarak anlamlı bir şekilde 

yüksek oranda kişiye özgülük taşımaktadır (Şekil 3.10). 

• En yüksek kişiye özgülük gösteren değişken [a] ünlüsüne ait F0 'dır 

(% 16,9) (Şekil 3.9). 

• En düşük kişiye özgülük gösteren değişken [e] ünlüsüne ait F1 'dir (% 

7,5) (Şekil 3.9). 

• Değişkenlerin tümleşik olarak kişiye özgülüğe etkisi açısından en yüksek 

ayırt ediciliğe [a]'ya ait F0F3 (% 43,6), en düşük ayırt ediciliğe ise [u]'ya ait F1F2 (% 

17,6) sahiptir (Şekil 3.10). 

Kadın konuşuculara ait F0 ve F4 frekans değerlerinin en fazla kişiye özgülük ve 

sınıflandırma etkisi yarattığı ünlüler istatistiksel olarak anlamlı bir şekilde [a] ve 

[ı]'dır. Bu ünlülerin, kadınların konuşma yolunun tüp rezonans modeline en yakın 

şekli aldığında seslettiği ünlüler olması dikkat çekicidir. Bu durum, kadınların 

konuşma yolu şekli tüp rezonans modeline yaklaştığında kişiye özgülüğün arttığı, 

eklemleyicilerin devreye girmesi ile konuşma yolunun tüp rezonans modelinden 

uzaklaştığında ise azaldığını göstermektedir. Sınıflandırma etkisinin en düşük olduğu 

[ö] ve [e] sesletimleri düşünülecek olursa [ö]'de dudakların yuvarlatılmasının, [e]'de 

ise dilin öne doğru öbeklenmesinin konuşma yolunu tüp rezonans modelinden 

uzaklaştıran etkiler olduğu görülmektedir.Bu etkiler de bu ünlülerin sesletiminde 

meydana gelen frekans değerlerinin konuşucuya özgülük oranını azaltmaktadır. 

 

3.3.1.2.  Erkek Konuşucular 

 

3.3.1.2.1.  İstatistik İncelemeler 

Erkek konuşuculara ait, ANOVA sonucunda elde edilen F-oranları aşağıdadır  

(Tablo 3.6). Tüm p değerleri 0,01’den az çıktığı için Anova neticesinde elde edilen 

F-oranları istatistiksel olarak anlamlıdır. 
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[a] [e] [ı] [i] 

F-oranı Önem F-oranı Önem F-oranı Önem F-oranı Önem 

F0 300,083 ,000 204,278 ,000 333,805 ,000 569,256 ,000 
F1 76,884 ,000 35,494 ,000 30,204 ,000 34,970 ,000 
F2 27,943 ,000 66,211 ,000 11,244 ,000 88,410 ,000 
F3 68,104 ,000 59,801 ,000 35,088 ,000 62,597 ,000 
F4 47,089 ,000 59,410 ,000 60,338 ,000 51,756 ,000 

 [o] [ö] [u] [ü] 
F0 302,197 ,000 309,278 ,000 385,114 ,000 438,837 ,000 
F1 53,876 ,000 24,383 ,000 106,516 ,000 35,055 ,000 
F2 529,577 ,000 85,404 ,000 271,797 ,000 53,829 ,000 
F3 99,652 ,000 43,975 ,000 90,956 ,000 70,831 ,000 
F4 82,574 ,000 90,926 ,000 59,866 ,000 128,660 ,000 

Tablo 3.6 Değişim Analizi sonucunda elde edilen F-oranları (df=39; p  < 0,01) 

Erkek konuşucularda da, kadın konuşucularda olduğu gibi, genel olarak F0 ’ın 

en fazla F-oranı değerlerine sahip olduğu, dolayısıyla en fazla ayırt 

edicilik/konuşucuya özgülük taşıdığı görülmektedir. F0  en yüksek F-oranını [i] 

ünlüsü için taşımaktadır (569,256). Tablodaki ikinci en yüksek F-oranını ise F2  [o] 

için taşımaktadır (529,577); tablodaki en düşük F-oranı F2’nin [ı] için taşıdığı 

değerdir (11,244). Bu da F2’nin [o] için yüksek derecede,  [ı] için düşük derecede 

konuşucuya özgülük taşıdığı anlamına gelmektedir. Tablodaki 8 en düşük F-oranı 

değerinin 5 tanesi F1’e aittir. Bu da F1’in en düşük konuşucuya özgülük derecesine 

sahip olduğu anlamına gelmektedir.  

Erkek konuşuculara ait değişkenler üzerinde yapılan ayırt edici analizde 

(discriminant analysis) elde edilen Wilks’ Lambda değerlerinde, F-oranlarında elde 

edilen sonuçlarla paralellik bulunduğu görülmektedir (Tablo 3.7). F0 [o] ünlüsü hariç 

diğer bütün ünlüler için en güçlü grup farklılık derecesine sahiptir. [o] için, en güçlü 

grup farklılığı sergileyen değişken ise F2’dir. Diğer yandan, F2’nin [ı] için en düşük 

grup farklılığına sahip olduğu görülmektedir. Önem derecelerinin tamamı 0,01’den 

az oldukları için grup farkları istatiksel olarak anlamlıdır.  

Bu noktada diğer dikkat çeken bir husus da buradaki F0 Wilks’ Lambda 

değerlerinin kadın konuşucuların değerlerinden daha fazla sıfıra yakın olması ve F-

oranlarının da kadın konuşuculardan daha yüksek çıkmış olmasıdır. Bu da F0’ın 
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erkek konuşucularda kadın konuşucularda olduğundan daha fazla konuşucuya 

özgülük taşıdığını göstermektedir. 

  [a] [e] [ı] [i] [o] [ö] [u] [ü] df  Önem 
(Sig.) 

F0 0,064 0,091 0,058 0,035 0,064 0,062 0,051 0,045 39 0,000
F1 0,211 0,366 0,404 0,370 0,276 0,457 0,161 0,369 39 0,000
F2 0,423 0,237 0,646 0,188 0,037 0,194 0,070 0,276 39 0,000
F3 0,231 0,255 0,369 0,247 0,171 0,318 0,184 0,225 39 0,000
F4 0,303 0,257 0,254 0,284 0,199 0,184 0,255 0,138 39 0,000

Tablo 3.7 Grup ortalamalarının eşitliği (Wilks’ Lambda) testleri (df=39; p < 0,01). 

Ayırt edici analizin en sonunda değişkenlerin ünlülere göre sınıflandırma 

oranları verilmektedir. Bu oranlar bu çalışmadaki değişkenlerden olan F0-F4’ün ayrı 

ayrı, hangi ünlü için hangi oranda sınıflandırıcı etki yarattıklarını göstermektedir 

(Şekil 3.15).  

Şekil 3.15 F0–F4  değişkenlerinin sınıflandırma oranları. 

  

Erkeklerde de 40 konuşucu olması nedeni ile şans olgusu % 2,5’dir. Şekil 

3.15’de ünlülerin ayırt edici analizde hesaplanan tahmin modellerini öngörü, yani bu 

modellere göre konuşucuları sınıflandırma oranları, frekans değerlerine göre ayrı ayrı  

% 7 ile % 21 arasında değişmektedir. Bu da ünlülerin değişkenlerin ayrı ayrı 

etkilerine dayalı olarak konuşucuları tahmin etme olasılığının şans olgusunun 

üzerinde olduğunu göstermektedir. Frekans değerlerinin tümleşik etkilerine 

[a] [e] [ı] [i] [o] [ö] [u] [ü]
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bakıldığında ise sınıflandırma oranının % 70'lere çıktığı görülmektedir (Şekil 3.15, 

toplam değerler). Ayrıca, genel olarak erkeklere ait ünlülerin sınıflandırma 

oranlarının kadınlara oranla daha yüksek olduğu da dikkat çeken bir saptamadır. 

 
3.3.1.2.2. Ortalama frekans değerlerine göre yayılım grafikleri (scatter 

plots) 

Sınıflandırma oranlarının konuşucuları ayırt etmede ne ölçüde belirleyici 

olduklarının saptanması için erkek konuşucularda da kadın konuşucularda olduğu 

gibi yayılım grafiklerinden faydalanılmıştır. Sınıflandırma oranı en yüksek değişken 

çiftinin saptanması için, şekil 3.15'deki grafikten faydalanılarak her ünlü için en 

yüksek iki değişken seçildiğinde, en yüksek sınıflandırma oranı, en düşük iki 

değişken seçildiğinde ise en düşük sınıflandırma oranı beklenmektedir. Şekil 3.15 bu 

bağlamda incelendiğinde [a], [e], [ı], [o] ve [ü] için F0 F4; [i] ve [u] için F0F3, [ö] için 

F0F2 en yüksek değerli değişken çiftleri; [a] için F2F3, [e], [ı], ve [ü] için  F1F2; [i] 

için F1F4, [o] ve [ö] için F1F3 , [u] için F2F4 en düşük değerli değişken çiftleri 

olmaktadır. 

 

 
Şekil 3.16 Değişken çiftlerinin sınıflandırma oranları. 

Yayılım grafiklerinde bir eksende bir değişken, diğer eksende de diğer bir 

değişken olacağı için çalışmada kullanılmış olan 5 adet frekans değerinin (F0 – F4 ) 

herhangi ikisinin birleşik sınıflandırma oranı etkisi söz konusu olacaktır. Tek 
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değişkenin söz konusu ünlü için yarattığı sınıflandırma etkisi ile iki değişkenin aynı 

ünlü için yarattığı tümleşik sınıflandırma etkisi farklı olacağından, sınıflandırma 

oranı en yüksek değişken çiftinin saptanması amacı ile 5 adet değişken için toplam 

10 adet çiftin meydana getirdiği sınıflandırma oranları hesaplanmıştır (Şekil 3.16). 

Şekil 3.16'da 10 farklı değişken çiftinin ayrı ayrı sınıflandırma oranları ve 5 

değişkenin (F0 – F4)  tümleşik toplam sınıflandırma oranları her ünlü için ayrı ayrı 

görülmektedir. Şekil 3.15 ile 3.16 karşılaştırıldığında iki farklı nokta göze 

çarpmaktadır: 

1. En yüksek ve en düşük sınıflandırma oranlarına sahip değişken çiftlerinde 

bazı ünlülerde farklar bulunmaktadır: 

[a] için en düşük değerli çift şekil 3.15'de F2F3 iken şekil 3.16'da F1F2 

olmaktadır. 

[e] için en yüksek değerli çift F0F4 iken F0F3 olmaktadır. 

[ı], [i] ve [o]'da [a]'da olduğu gibi en düşük değerli çift değişmekte, en büyük 

değerli çiftte bir değişiklik olmamaktadır. 

[ö], [u] ve [ü]'de ise bir fark oluşmadığı görülmektedir. 

2. Her iki grafikteki, ünlülere göre tümleşik değişken toplam sınıflandırma 

oranları, kadınlarda olduğu gibi, farklıdır. 

Bahsedilen bu iki nokta da değişkenlerin tek başına yarattıkları sınıflandırma 

etkileri ile tümleşik yarattıkları etkiler arasında, yine kadınlarda olduğu gibi, 

doğrusal bir ilişki olmadığını göstermektedir. Örneğin şekil 3.15'de değişkenlerin 

ayrı ayrı sınıflandırma oranları toplandığında [ü] sınıflandırma oranı açısından 5inci 

en yüksek değere (% 70,6) sahip iken, şekil 3.16'da bulunan ve [ü]'ye göre 5 

değişkenin tümleşik sınıflandırma oranı olarak hesaplanmış olan toplam değer 

(%82,1) [ü]'nün en yüksek sınıflandırma oranına sahip ünlü olduğunu 

göstermektedir. 

Yukarıda bahsedilen iki nokta, değişkenlerin tümleşik olarak yarattıkları 

sınıflandırma etkilerinin daha yüksek olduklarını göstermektedir. Bu nedenle, 

yayılım grafiklerinde değişken çiftleri şekil 3.16'daki değerler göz önüne alınarak 

oluşturulmuştur. Farklı değişken çiftlerinin ünlülere göre tümleşik olarak meydana 

getirmiş oldukları sınıflandırma oranı etkisinin konuşucuları ayırt etmede ne ölçüde 

belirleyici olduklarının görülebilmesi için şekil 3.16'da en yüksek ve en düşük 

sınıflandırma oranına sahip değişken çiftleri seçilmiştir. 
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Şekil 3.17'deki değişken çiftlerine bakıldığında, en yüksek sınıflandırma 

oranına sahip [ü]'nün en yüksek değişken çifti değeri olan F0F4 yayılımının, en düşük 

sınıflandırma oranına sahip [ı]'nın en düşük değerli F2F3 yayılımına göre daha fazla 

konuşucu ayırt edici olduğu ancak, bu ayırt ediciliğin beklenenden az olduğu 

görülmektedir. [ü]'nün yayılım grafiğinde de [ı]'nınkinde olduğu gibi belirgin bir 

öbek oluşmuştur. 

Şekil 3.18'deki [ü]'ye ait F0F2 ve F0F3 yayılım grafiklerine bakıldığında ise 

konuşucuya özgülük belirtisi yayılımın, en yüksek değerli F0F4'e göre daha fazla 

olduğu görülmektedir. F0F2 ve F0F3,  F0F4'den sonra gelen en yüksek iki değişken 

çiftidir (Şekil 3.16). Daha düşük sınıflandırma değerlerine sahip olmalarına rağmen, 

yayılım grafiklerinde bu iki çiftin daha yüksek konuşucu ayırt edici özelliğe sahip 

olmasının değişken çiftlerinin tümleşik etkileri arasındaki ilişkinin doğrusal bir ilişki 

olmamasından kaynaklandığı düşünülmektedir. 

 
Şekil 3.17 [ü] için F0F4 ve [ı] için F2F3 yayılım grafikleri (ortalama frekans 

değerlerine göre) 
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Şekil 3.18 [ü] için F0F2 ve F0F3 yayılım grafikleri (ortalama frekans değerlerine göre) 

 

Şekil 3.16'daki grafiğe göre en yüksek sınıflandırma oranına sahip değişken 

çifti [i]'nin F0F2 çiftidir. En düşük sınıflandırma oranına sahip [ı] F2F3 değeri şekil 

3.17'de kullanıldığı için, en yüksek-en düşük değerli değişken çifti karşılaştırması 

için şekil 3.16'da ikinci en düşük sınıflandırma oranına sahip olan ve [ı] ile neredeyse 

aynı sınıflandırma oranında olan [u]'nun en düşük değerli çifti F2F4 kullanılmıştır 

(Şekil 3.19). Erkekler için en yüksek sınıflandırma oranına sahip [i] F0F2 çiftinin, en 

düşük orana sahip [u] F2F4 çiftine oranla daha fazla ayırt edicilik taşıdığı yayılım 

grafiğinde de açık olarak görülmektedir. 

 
Şekil 3.19 [i] için F0F2 ve [u] için F2F4 yayılım grafikleri (ortalama frekans 

değerlerine göre) 
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3.3.1.2.3.  Bütün frekans değerlerine göre yayılım grafikleri 

Şekil 3.20 [ü] için F0F4 ve [ı] için F2F3 yayılım grafikleri (bütün frekans değerlerine 
göre) 

Şekil 3.17'deki ortalama frekans değerlerine göre oluşturulmuş olan yayılım 

grafikleri ile şekil 3.20'deki bütün frekans değerlerine göre oluşturulmuş yayılım 

grafikleri karşılaştırıldığında, bütün değerlere göre yayılım grafiğinin konuşucuya 

özgülük açısından daha belirgin bir F0F4 dağılımı sergilediği görülmektedir. Şekilde 

de görüldüğü gibi F2F3 yayılımı belirgin bir öbek meydana getirirken, F0 F4 tam tersi 

bir yayılım sergilemiştir. 
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Şekil 3.21 [ü] için F0F2 ve F0F3 yayılım grafikleri (bütün frekans değerlerine göre) 

 

 

 

 

 

Şekil 3.22 [i] için F0 F2  ve [u] için F2 F4 yayılım grafikleri (bütün frekans 
değerlerine göre) 
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Şekil 3.18'deki ortalama değerlere göre yayılım grafiklerinde olduğu gibi, şekil 

3.21'deki grafikler de yüksek konuşucuya özgülük taşımaktadırlar. Şekil 3.16'da da 

görüldüğü gibi, en yüksek sınıflandırma oranına sahip olan [ü]'nün sırası ile en 

yüksek değerli üç değişken çifti olan F0 F4 , F0 F2 ve F0 F3 'ün diğer değişken 

çiftlerine göre daha yüksek ayırt edicilik taşıdığı yayılım grafiklerinde de 

görülmektedir. 

Yine, şekil 3.19'daki ortalama değerler kullanılarak oluşturulan yayılım 

grafiklerindeki görünüme benzer şekilde, en yüksek değerli değişken çifti ([i] için F0 

F2) ile ikinci en küçük değerli değişken çiftinin ([u] için F2 F4) bütün frekans 

değerlerine göre oluşturulmuş olan yayılım grafiğinde de bu iki değişken çifti 

arasında oldukça belirgin bir konuşucuya özgülük farkı ortaya çıkmıştır (Şekil 3.22). 

 

 
3.3.1.2.4.  İncelemeler sonucunda elde edilen bulgular 

Yukarıda yapılan, istatistiksel olarak önem taşıyan incelemeler neticesinde 

erkek konuşuculara ait değişkenlerin kişiye özgülükleri ile ilgili olarak şu saptamalar 

yapılmıştır: 
 

• [o] hariç bütün ünlüler için F0 en yüksek kişiye özgülük taşıyan 

değişkendir. [o] için ise en yüksek kişiye özgülük taşıyan değişken F2'dir (Tablo 

3.6). 

• F0 'dan sonra en yüksek değerli kişiye özgülük taşıyan değişken, değişik 

ünlüler için farklı değişkenler olmaktadır (Tablo 3.6). 

• Beş ünlü (e, i, o, ö, ü) için en düşük kişiye özgülük taşıyan değişken 

F1, 2 ünlü için (a, u) F4 ve 1 ünlü (ı) için F2 'dir (Tablo 3.6). 

• [ü] ve [a] ünlüleri, sırası ile en yüksek sınıflandırma oranına sahip 

ünlülerdir (Şekil 3.16) 

• [u] ve [ı] ünlüleri, sırası ile en düşük sınıflandırma oranına sahip 

ünlülerdir (Şekil 3.16) 

• F0 ve F4 özellikle [ü] ve [a] için istatistiksel olarak anlamlı bir şekilde 

yüksek oranda kişiye özgülük taşımaktadır (Şekil 3.16). 

• En yüksek kişiye özgülük gösteren değişken [i] ünlüsüne ait F0 'dır 

(% 21,0) (Şekil 3.15). 
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• En düşük kişiye özgülük gösteren değişken [ö] ünlüsüne ait F1 'dir 

(% 7,6) (Şekil 3.15). 

• Değişkenlerin tümleşik olarak kişiye özgülüğe etkisi açısından en yüksek 

ayırt ediciliğe [i]'ye ait F0F2 (% 51,8), en düşük ayırt ediciliğe ise [ı]'ya ait F2F3 (% 

22,9) sahiptir (Şekil 3.16). 
 

[a] kadınlarda olduğu gibi erkeklerde de ikinci en yüksek sınıflandırma 

derecesine sahip ünlüdür. Erkeklerde en yüksek sınıflandırma oranı değerlerine sahip 

ünlünün [ö] olması, konuşma yolunun tüp modeline olan yakınlığı ile ilgili 

kadınlarda saptadığımız bulgunun erkekler için geçerli olmadığını göstermektedir. 

Kadınlarda en yüksek sınıflandırma oranına sahip [ı]'nın erkeklerde en düşük orana 

sahip olması da kadınlar için yapılan söz konusu saptamanın erkekler için 

yapılamayacağını göstermektedir. 

Kadınlarla erkeklere ait bulgular incelendiğinde diğer dikkat çekici bulgu da 

erkek konuşucuların F-oranlarının ve sınıflandırma oranlarının kadınlardan 

daha yüksek çıkmasıdır. Hem erkeklerde, hem kadınlarda en fazla ayırt edici 

değişken olan F0 'ın F oranı ortalaması kadınlarda 119,19 iken erkeklerde bu oran 

355,36'ya yükselmektedir. Aynı şekilde kadınlarda  sınıflandırma oranı ortalaması 

% 67,35 iken erkeklerde % 77,06'ya yükselmektedir. İstatiksel olarak anlamlı olduğu 

saptanmış olan bu veriler erkek konuşuculara ait ilgili frekans değişkenlerinin 

kadınlara göre daha yüksek kişiye özgülük taşıdığını göstermektedir. 

 

 
3.3.2.  Çarpıklık ve Basıklık 

 

3.3.2.1.  Erkek Konuşucular 

 

3.3.2.1.1.  Çarpıklık 

Çarpıklık değerleri, frekans değerlerinden farklı olarak negatif ve pozitif 

değerlere sahiptir. Negatif ve pozitifliğin konuşucuya özgülüğü ne ölçüde 

etkileyebileceğini görmek için öncelikle değerler olduğu gibi, yani pozitif/negatif 

halleri ile alınmıştır. 
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F0 F4 frekans değerlerinin istatistiksel dağılımlarına ait çarpıklık ve basıklık 

değerleri her konuşucu için üç değer olacak şekilde  ayrı ayrı hesaplanmıştır. 

İstatiksel önem derecesi olarak p<0,05 alınmıştır. Yapılan ANOVA neticesinde 

bütün ünlüler içinde [ı] F3, [i] F2, ve [ü] F2 ve F3 'e ait çarpıklık değerlerine ait 

konuşucuya özgülük derecelerinin istatiksel olarak önemli olduğu saptanmıştır. 

İstatiksel olarak önemli olduğu saptanan bu çarpıklık değerleri, tüm değerler içinde 

en yüksek F oranına sahip değerlerdir (Tablo 3.8).  

 

 

 

 

 

 

 
Tablo 3.8 [ü] için pozitif/negatif değerli çarpıklığa ait Değişim Analizi  

Bu yüksek F-oranının konuşucuların birbirinden ayırt edilmesinde ne kadar 

belirleyici olduğunun görülmesi için yayılım grafiğinden faydalanılmıştır (Şekil 

3.23). Konuşuculara ait değerler dikkatli incelendiğinde, konuşucuların tamamına 

yakınında üç çarpıklık değerinin çok farklı yerlerde çıktığı görülmektedir. Örneğin 

22 numaralı konuşucunun çarpıklık değerlerine bakıldığında, çarpıklık değerlerinin 

konuşucu ayırt edici nitelik taşımadıkları net olarak görülmektedir. 

 Kareler Toplamı df Kare ortalaması F oranı Önem
F0 Çarpıklık Gruplar arası 23,439 39 ,601 ,864 ,688

Grup içi 55,657 80 ,696
Toplam 79,096 119

F1 Çarpıklık Gruplar arası 35,296 39 ,905 ,911 ,620
Grup içi 79,517 80 ,994
Toplam 114,813 119

F2 Çarpıklık Gruplar arası 46,286 39 1,187 1,659 ,029
Grup içi 57,243 80 ,716
Toplam 103,529 119

F3 Çarpıklık Gruplar arası 37,895 39 ,972 1,663 ,028
Grup içi 46,750 80 ,584
Toplam 84,645 119

F4 Çarpıklık Gruplar arası 33,528 39 ,860 ,826 ,742
Grup içi 83,242 80 1,041
Toplam 116,770 119
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Şekil 3.23 [ü] için pozitif/negatif değerli çarpıklığa ait F2 F3  yayılım grafiği  

Çarpıklık değerlerinin mutlak değerleri alınarak ANOVA  yapıldığında sadece 

[o] F3 ve [u] F0 değerleri istatiksel olarak anlamlı sonuç vermektedir. Konuşucuya 

özgülük derecesi açısından incelenmek üzere [u] F0 ile, istatiksel olarak anlamlı 

sonuç taşımasa da, sonraki en yüksek F-oranına sahip F4 'ün yayılım grafiği 

oluşturulmuştur (Tablo 3.9, Şekil 3.24). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tablo 3.9 [u] için mutlak değerli çarpıklığa ait Değişim Analizi  

Yayılım grafiğine bakıldığında konuşucuların tamamına yakınında üç çarpıklık 

değeri de farklı noktalarda çıkmıştır. 24 numaralı konuşucunun değerlerine örnek 

 df F Önem
Gruplar Aras ı 16,476 39 ,422 1,602 ,038
Grup içi 21,095 80 ,264
Toplam 37,571 119
Gruplar Aras ı 14,550 39 ,373 1,258 ,193
Grup içi 23,733 80 ,297
Toplam 38,283 119
Gruplar Aras ı 22,158 39 ,568 1,149 ,296
Grup içi 39,562 80 ,495
Toplam 61,720 119
Gruplar Aras ı 12,531 39 ,321 1,048 ,420
Grup içi 24,532 80 ,307
Toplam 37,064 119
Gruplar Aras ı 16,064 39 ,412 1,344 ,133
Grup içi 24,523 80 ,307
Toplam 40,587 119

Kareler 
Toplam ı

Kare 
ortalamas ı

F0 Çarpıklık 
Mutlak Degeri

F1 Çarpıklık 
Mutlak Degeri

F2 Çarpıklık 
Mutlak Degeri

F3 Çarpıklık 
Mutlak Degeri

F4 Çarpıklık 
Mutlak Degeri



 

78 
 

olarak bakıldığında çarpıklık mutlak değerlerinin de konuşucuya özgülük açısından 

belirleyici sonuçlar vermediği görülmektedir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 3.24 [u] için mutlak değerli çarpıklığa ait F0 F4  yayılım grafiği.  

Mutlak değerler içinde diğer anlamlı istatistik sonuç veren [o] ünlüsü F3 

çarpıklığı için de yukarıda belirtilen işlemler yapıldığında aynı sonuç ortaya 

çıkmaktadır (Tablo 3.10, şekil 3.25). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tablo 3.10 [o] için mutlak değerli çarpıklığa ait Değişim Analizi  

 

 df F Önem

Gruplar Aras ı 16,885 39 ,433 ,903 ,631
Grup içi 38,377 80 ,480
Toplam 55,262 119
Gruplar Aras ı 14,093 39 ,361 1,177 ,267
Grup içi 24,568 80 ,307
Toplam 38,661 119
Gruplar Aras ı 11,188 39 ,287 1,057 ,408
Grup içi 21,708 80 ,271
Toplam 32,896 119
Gruplar Aras ı 16,471 39 ,422 1,563 ,047
Grup içi 21,614 80 ,270
Toplam 38,086 119
Gruplar Aras ı 6,257 39 ,160 ,592 ,964
Grup içi 21,678 80 ,271
Toplam 27,934 119

Kareler 
Toplamı

Kare 
ortalamas ı

F0 Çarpıklık 
Mutlak Degeri

F1 Çarpıklık 
Mutlak Degeri

F2 Çarpıklık 
Mutlak Degeri

F3 Çarpıklık 
Mutlak Degeri

F4 Çarpıklık 
Mutlak Degeri
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Şekil 3.25 [o] için mutlak değerli çarpıklığa ait F1 F3  yayılım grafiği  

Negatif çarpıklık ve basıklık değerlerinin mutlak değerleri alınınca 

konuşuculara ait değerler arasındaki fark kaybolmaktadır. Örneğin, bir konuşucunun 

-2,5, diğer konuşucunun 5,5 çarpıklık değerinde olduğu varsayıldığında aradaki fark 

8 olmaktadır. Ancak mutlak değer alındığında bu fark 3'e düşmekte, böylece 

konuşucular arası veya konuşucu kaynaklı fark gerçekte olduğundan daha az 

olmaktadır.  

 

 

 

 

 

 

Tablo 3.11 [ü] için 3 ile toplanmış çarpıklık değerlerine ait Değişim Analizi  
 

 df F Önem

Gruplar Aras ı 23,439 39 ,601 ,864 ,688
Grup içi 55,657 80 ,696
Toplam 79,096 119
Gruplar Aras ı 35,296 39 ,905 ,911 ,620
Grup içi 79,517 80 ,994
Toplam 114,813 119
Gruplar Aras ı 46,286 39 1,187 1,659 ,029
Grup içi 57,243 80 ,716
Toplam 103,529 119
Gruplar Aras ı 37,895 39 ,972 1,663 ,028
Grup içi 46,750 80 ,584
Toplam 84,645 119
Gruplar Aras ı 33,528 39 ,860 ,826 ,742
Grup içi 83,242 80 1,041
Toplam 116,770 119

Kareler 
Toplam ı

Kare 
ortalaması

F0 Çarpıklık 
Artı 3

F1 Çarpıklık 
Artı 3

F2 Çarpıklık 
Artı 3

F3 Çarpıklık 
Artı 3

F4 Çarpıklık 
Artı 3
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Bu etkiyi ortadan kaldırmak amacı ile en küçük değere eklendiğinde bütün 

negatif değerleri pozitife dönüştürecek bir sayı saptanmış ve negatif/pozitif bütün 

değerlere aynı sayı eklenmiştir. Bu sayı hem erkek hem de kadın çarpıklık ve 

basıklık değerleri için 3'dür. 

Şekil 3.26 [ü] 3 ile toplanmış çarpıklık değerlerine ait F2F3  yayılım grafiği  

Tablo 3.11'de istatiksel olarak anlamlı çıkan iki değer olan F2 ve F3 'ün Şekil 

3.26'daki yayılım grafiğine bakıldığında durumun değişmediği, değerlerin 3 ile 

toplanmasının da konuşucuya özgülük açısından bir fayda sağlamadığı 

görülmektedir. Örnek olarak 36 numaralı konuşucunun durumu gösterilmiştir. 

 

3.3.2.1.1.1. İncelemeler sonucunda elde edilen bulgular 

• Pozitif/negatif değerler için, bütün ünlüler içinde [ı] F3, [i] F2, ile [ü] 

F2 ve F3 'e ait çarpıklık değerlerine ait konuşucuya özgülük derecelerinin istatiksel 

olarak önemli olduğu saptanmıştır.  

• İstatiksel olarak önemli olduğu saptanan bu çarpıklık değerleri diğer 

çarpıklık değerleri içinde  en yüksek F-oranına sahip değerlerdir (Tablo 3.8). 
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• Çarpıklık değerlerinin mutlak değerleri alınarak ANOVA  

yapıldığında sadece [o] F3 ve [u] F0 değerleri istatiksel olarak anlamlı sonuç 

vermektedir. 

• Üç ile toplanan çarpıklık değerlerine ANOVA yapıldığında [ü] F2 ve 

F3 değerleri istatistiksel olarak anlamlı çıkmaktadır.  

• Pozitif/negatif, mutlak ve üçle toplanmış değerlerin hepsi için yayılım 

grafiklerine bakıldığında konuşucuların tamamına yakınında her konuşucuya ait üç 

çarpıklık değeri çok farklı yerlerde çıkmaktadır. 

 

3.3.2.1.2.  Basıklık  

Erkeklerin basıklık değerleri de çarpıklık değerlerinde olduğu gibi konuşucuya 

özgülük açısından bir fark sergilememektedir.  

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
Tablo 3.12 [ı] için pozitif/negatif değerli basıklığa ait Değişim Analizi  

 

 

 df F Önem

F0 Basıklık Gruplar Aras ı 235,292 39 6,033 1,136 ,310
Grup içi 424,720 80 5,309
Toplam 660,012 119

F1 Basıklık Gruplar Aras ı 166,529 39 4,270 ,991 ,500
Grup içi 344,661 80 4,308
Toplam 511,190 119

F2 Basıklık Gruplar Aras ı 118,457 39 3,037 ,632 ,942
Grup içi 384,568 80 4,807
Toplam 503,025 119

F3 Basıklık Gruplar Aras ı 282,641 39 7,247 2,014 ,004
Grup içi 287,814 80 3,598
Toplam 570,455 119

F4 Basıklık Gruplar Aras ı 174,026 39 4,462 1,707 ,022
Grup içi 209,181 80 2,615
Toplam 383,207 119

Kareler 
Toplamı

Kare 
ortalaması
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Şekil 3.27 [ı] için pozitif/negatif değerli basıklığa ait F3 F4  yayılım grafiği  

Tablo 3.12'deki istatistiksel olarak anlamlı iki değer olan F3 ve F4 'e ait şekil 

3.27'deki yayılım grafiğine bakıldığında, örneğin 2 numaralı konuşucuya ait üç 

değerin çok farklı yerlerde çıktığı görülmektedir. 

 

 

 

 

 

 

Tablo 3.13 [a] için mutlak değerli basıklığa ait Değişim Analizi  

Basıklık mutlak değerlerinde sadece [a] F3 'e ait basıklık değeri istatistiksel 

olarak anlamlı çıkmıştır (Tablo 3.13). 

 df F Önem
Gruplar Arası 61,635 39 1,580 ,826 ,743
Grup içi 153,141 80 1,914
Toplam 214,776 119
Gruplar Arası 56,779 39 1,456 ,953 ,556
Grup içi 122,220 80 1,528
Toplam 178,999 119
Gruplar Arası 64,259 39 1,648 ,905 ,628
Grup içi 145,692 80 1,821
Toplam 209,951 119
Gruplar Arası 70,360 39 1,804 1,642 ,031
Grup içi 87,907 80 1,099
Toplam 158,267 119
Gruplar Arası 52,250 39 1,340 ,846 ,714
Grup içi 126,660 80 1,583
Toplam 178,909 119

Toplam ı ortalamas ı
F0 Basıklık 

Mutlak Degeri

F1 Basıklık 
Mutlak Degeri

F2 Basıklık 
Mutlak Degeri

F3 Basıklık 
Mutlak Degeri

F4 Basıklık 
Mutlak Degeri
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F3 'den sonra gelen en yüksek basıklık değerine sahip F1 ile yayılım grafiğine 

bakıldığında konuşucuya özgülük açısından önemli bir bulguya rastlanmamıştır 

(Şekil 3.28). 

Şekil 3.28 [a] için mutlak değerli basıklığa ait yayılım grafiği 

19 ve 33 numaralı konuşucuların 3 değerinin de ayrı ayrı noktalarda çıktığı 

görülmektedir. 

Üç ile toplanmış basıklık değerlerine bakıldığında da aynı durum söz 

konusudur. [a]'nın  üç ile toplanmış basıklık değerleri içinde sadece F3 istatiksel 

olarak anlamlıdır (Tablo 3.14) 

 

 

 

 

 

Tablo 3.14 [a] 3 ile toplanmış basıklık değerlerine ait değişim analizi.  

 df F Önem

Gruplar Arası 149,516 39 3,834 ,765 ,821
Grup içi 401,083 80 5,014
Toplam 550,599 119
Gruplar Arası 148,554 39 3,809 1,124 ,324
Grup içi 271,137 80 3,389
Toplam 419,691 119
Gruplar Arası 150,797 39 3,867 ,837 ,727
Grup içi 369,704 80 4,621
Toplam 520,501 119
Gruplar Arası 167,820 39 4,303 1,561 ,047
Grup içi 220,533 80 2,757
Toplam 388,353 119
Gruplar Arası 120,173 39 3,081 ,853 ,704
Grup içi 289,044 80 3,613
Toplam 409,217 119

Kareler 
Toplamı

Kare 
ortalaması

F0 Basıklık  
Artı 3

F1 Basıklık  
Artı 3

F2 Basıklık  
Artı 3

F3 Basıklık 
Artı 3

F4 Basıklık  
Artı 3
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F1 ile F3 'ün yayılım grafiğine bakıldığında değerlerin yine çok ayrı noktalarda 

çıktığı görülmektedir (Şekil 3.29). 

 

Tablo 3.29 [a] 3 ile toplanmış basıklık değerlerine ait değişim yayılım grafiği. 

 
3.3.2.1.2.1. İncelemeler sonucunda elde edilen bulgular 

• Pozitif/negatif değerlerde [ı] için F3 ve F4 değerleri istatistiksel olarak 

anlamlıdır (Tablo 3.12). 

• Basıklık mutlak değerlerinde sadece [a] F3 'e ait basıklık değeri 

istatistiksel olarak anlamlı çıkmıştır (Tablo 3.13). 

• Üç ile toplanmış basıklık değerlerine bakıldığında [a]'nın  üç ile 

toplanmış basıklık değerleri içinde sadece F3 istatiksel olarak anlamlıdır (Tablo 

3.14). 

• Yayılım grafiklerine bakıldığında konuşucuya ait değerler farklı 

yerlerde çıkmıştır. 

 
 

3.3.2.2.   Kadın Konuşucular 

Kadın konuşucularda da, hem çarpıklık hem de basıklık değerlerinde erkek 

konuşucularda rastlanan durum ortaya çıkmaktadır. Negatif/pozitif, mutlak ve 3 ile 
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toplanmış değerlerin her üçünde de konuşucuların değerleri farklı noktalarda 

çıkmaktadır (Tablo 3.15 – 3.20; Şekil 3.30 – 3.35).  

 

3.3.2.2.1. Çarpıklık 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tablo 3.15 [a] negatif/pozitif çarpıklık değerlerine ait değişim analizi. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Şekil 3.30 [a] negatif/pozitif çarpıklık değerlerine ait F0 F1 yayılım grafiği. 

 df F Önem

F0 Çarpıklık Gruplar aras ı 39,126 39 1,003 1,294 ,165
Grup içi 62,010 80 ,775
Toplam 101,136 119

F1 Çarpıklık Gruplar aras ı 45,511 39 1,167 1,709 ,022
Grup içi 54,626 80 ,683
Toplam 100,137 119

F2 Çarpıklık Gruplar aras ı 36,976 39 ,948 1,147 ,298
Grup içi 66,115 80 ,826
Toplam 103,091 119

F3 Çarpıklık Gruplar aras ı 42,320 39 1,085 1,124 ,325
Grup içi 77,265 80 ,966
Toplam 119,585 119

F4 Çarpıklık Gruplar aras ı 37,785 39 ,969 1,043 ,427
Grup içi 74,306 80 ,929
Toplam 112,091 119

Kareler 
toplamı

Kare 
ortalamas ı
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Tablo 3.16 [a] mutlak çarpıklık değerlerine ait değişim analizi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
Şekil 3.31 [a] mutlak çarpıklık değerlerine ait F2 F4 yayılım grafiği. 

 

 

 df F Önem

Gruplar aras ı 14,023 39 ,360 1,218 ,226
Grup içi 23,609 80 ,295
Toplam 37,632 119
Gruplar aras ı 12,439 39 ,319 1,054 ,412
Grup içi 24,202 80 ,303
Toplam 36,641 119
Gruplar aras ı 19,283 39 ,494 1,933 ,007
Grup içi 20,467 80 ,256
Toplam 39,750 119
Gruplar aras ı 17,134 39 ,439 1,084 ,372
Grup içi 32,409 80 ,405
Toplam 49,543 119
Gruplar aras ı 16,648 39 ,427 1,428 ,090
Grup içi 23,920 80 ,299
Toplam 40,569 119

Kareler 
toplam ı

Kare 
ortalamas ı

F0 Çarpıklık 
Mutlak Degeri

F1 Çarpıklık 
Mutlak Degeri

F2 Çarpıklık 
Mutlak Degeri

F3 Çarpıklık 
Mutlak Degeri

F4 Çarpıklık 
Mutlak Degeri



 

87 
 

 
Tablo 3.17 [ö] 3 ile toplanmış çarpıklık değerlerine ait değişim analizi. 

 

Şekil 3.32 [ö] 3 ile toplanmış çarpıklık değerlerine ait F1 F4 yayılım grafiği. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 df F Önem

Gruplar aras ı 33,030 39 ,847 ,872 ,676
Grup içi 77,670 80 ,971
Toplam 110,701 119
Gruplar aras ı 45,940 39 1,178 1,372 ,117
Grup içi 68,665 80 ,858
Toplam 114,604 119
Gruplar aras ı 30,557 39 ,784 ,818 ,753
Grup içi 76,655 80 ,958
Toplam 107,211 119
Gruplar aras ı 33,939 39 ,870 ,963 ,541
Grup içi 72,260 80 ,903
Toplam 106,199 119
Gruplar aras ı 70,280 39 1,802 1,957 ,006
Grup içi 73,668 80 ,921
Toplam 143,949 119

Kareler 
toplamı

Kare 
ortalaması

F0 Çarpıklık 
Artı 3

F1 Çarpıklık 
Artı 3

F2 Çarpıklık 
Artı 3

F3 Çarpıklık 
Artı 3

F4 Çarpıklık 
Artı 3
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3.3.2.2.1.1. İncelemeler sonucunda elde edilen bulgular 

• [a] negatif/pozitif çarpıklık değerlerinde sadece F1 istatiksel olarak 

anlamlıdır (Tablo 3.15). 

• [a] mutlak çarpıklık değerlerinde F2 istatistiksel olarak anlamlıdır 

(Tablo 3.16). 

• [ö] 3 ile toplanmış çarpıklık değerlerinde F4 istatistiksel olarak 

anlamlıdır (Tablo 3.17). 

• Yayılım grafiklerinin tamamında aynı konuşucuya ait üç farklı 

çarpıklık değeri de her üç tür değer için farklı yerlerde çıkmıştır. 

 

3.3.2.2.2. Basıklık 

 

Tablo 3.18 [a] negatif/pozitif basıklık değerlerine ait değişim analizi. 

 

 

 df F Önem

F0 Basıklık Gruplar aras ı 128,156 39 3,286 1,009 ,475
Grup içi 260,602 80 3,258
Toplam 388,758 119

F1 Basıklık Gruplar aras ı 144,148 39 3,696 1,025 ,452
Grup içi 288,582 80 3,607
Toplam 432,730 119

F2 Basıklık Gruplar aras ı 206,193 39 5,287 1,750 ,018
Grup içi 241,664 80 3,021
Toplam 447,857 119

F3 Basıklık Gruplar aras ı 198,339 39 5,086 ,968 ,534
Grup içi 420,398 80 5,255
Toplam 618,737 119

F4 Basıklık Gruplar aras ı 203,751 39 5,224 1,283 ,173
Grup içi 325,855 80 4,073
Toplam 529,606 119

Kareler 
toplam ı

Kare 
ortalamas ı
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Şekil 3.33 [a] negatif/pozitif basıklık değerlerine ait F2 F4 yayılım grafiği. 

 

Tablo 3.19 [a] mutlak basıklık değerlerine ait değişim analizi. 

 

 

 df F Önem

Gruplar aras ı 45,000 39 1,154 ,708 ,883
Grup içi 130,445 80 1,631
Toplam 175,445 119
Gruplar aras ı 48,146 39 1,235 1,057 ,409
Grup içi 93,476 80 1,168
Toplam 141,622 119
Gruplar aras ı 73,641 39 1,888 1,785 ,015
Grup içi 84,617 80 1,058
Toplam 158,258 119
Gruplar aras ı 59,862 39 1,535 ,616 ,952
Grup içi 199,425 80 2,493
Toplam 259,287 119
Gruplar aras ı 99,397 39 2,549 1,963 ,006
Grup içi 103,887 80 1,299
Toplam 203,284 119

Kareler 
toplamı

Kare 
ortalamas ı

F0 Bas ıklık 
Mutlak Degeri

F1 Bas ıklık 
Mutlak Degeri

F2 Basıklık 
Mutlak Degeri

F3 Bas ıklık 
Mutlak Degeri

F4 Basıklık 
Mutlak Degeri
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Şekil 3.34 [a] mutlak basıklık değerlerine ait F2 F4 yayılım grafiği. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tablo 3.20 [ö] 3 ile toplanmış basıklık değerlerine ait değişim analizi. 

 

 df F Önem

Gruplar aras ı 112,763 39 2,891 ,609 ,955
Grup içi 379,817 80 4,748
Toplam 492,579 119
Gruplar aras ı 173,819 39 4,457 1,076 ,383
Grup içi 331,404 80 4,143
Toplam 505,222 119
Gruplar aras ı 139,757 39 3,584 ,868 ,682
Grup içi 330,250 80 4,128
Toplam 470,007 119
Gruplar aras ı 157,255 39 4,032 1,066 ,396
Grup içi 302,554 80 3,782
Toplam 459,809 119
Gruplar aras ı 330,476 39 8,474 2,074 ,003
Grup içi 326,843 80 4,086
Toplam 657,319 119

Kareler 
toplam ı

Kare 
ortalaması

F0 Basıklık Artı 
3

F1 Basıklık Artı 
3

F2 Basıklık Artı 
3

F3 Basıklık Artı 
3

F4 Basıklık 
Artı 3
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Şekil 3.35 [ö] 3 ile toplanmış basıklık değerlerine ait F1 F4 yayılım grafiği. 

 
3.3.2.2.2.1. İncelemeler sonucunda elde edilen bulgular 

• [a] negatif/pozitif basıklık değerlerinde F2 istatiksel olarak anlamlıdır 

(Tablo 3.18). 

• [a] mutlak basıklık değerlerinde F2 ve F4 istatiksel olarak anlamlıdır 

(Tablo 3.19). 

• [ö] 3 ile toplanmış basıklık değerlerinde F4 istatiksel olarak anlamlıdır 

(Tablo 3.20). 

• Yayılım grafiklerinin tamamında aynı konuşucuya ait üç farklı 

basıklık değeri de her üç tür değer için farklı yerlerde çıkmıştır. 

 

3.3.3.  Enerji Oranları 

3.3.3.1.  Kadın Konuşucular 

Kadın konuşuculara ait hesaplanmış olan enerji oranları incelendiğinde, enerji 

oranının [ı], [o] ve [ü] için istatistiksel olarak anlamlı ölçüde kişiye özgülük taşıdığı 

ve bu ünlülerin en yüksek F oranlarına sahip olduğu görülmektedir (Tablo 3.21). 
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Tablo 3.21 Ünlülerin enerji oranlarına göre değişim analizi. 

Enerji oranlarına göre sınıflandırma oranlarına bakıldığında [o]'nun en yüksek 

sınıflandırma oranına sahip olduğu görülmektedir (Şekil 3.36). 

Şekil 3.36 Enerji oranlarına göre ünlülerin sınıflandırma oranları (Kadın 
konuşucular). 

 

Sınıflandırma oranları, % 2,5 olan şans olgusundan yüksektir. 

Konuşucu ayırt edebilme açısından, istatistiksel olarak anlamlı olan ünlülerin 

yayılım grafikleri oluşturulmuştur. F oranı en yüksek olan [ı] ve [o]'ya ait yayılım 

grafiğinde enerji oranı değerlerinin belirli bir bölgeye toplandığı, konuşucu başına iki 

adet olan enerji oranlarının ayrı ayrı noktalarda çıktığı görülmektedir (Şekil 3.37). 
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Şekil 3.37 Enerji oranlarına göre [ı] [o] yayılım grafiği. 

Her ne kadar [o] ve [ı] en yüksek F oranına sahip olsalar da ve bu yüksek F 

oranları istatistiksel olarak anlamlı da olsa enerji oranlarının kadın konuşucular için 

kişi ayırt etmede faydalı sonuçlar vermediği görülmektedir. 

 

3.3.3.1.1. İncelemeler sonucunda elde edilen bulgular 

• Enerji oranlarının [ı], [o] ve [ü] için istatistiksel olarak anlamlı ölçüde 

kişiye özgülük taşıdığı ve bu ünlülerin en yüksek F oranlarına sahip olduğu 

saptanmıştır (Tablo 3.21). 

• Sınıflandırma oranlarına bakıldığında [o] en yüksek sınıflandırma 

oranına sahip ünlüdür (Şekil 3.35). 

• F-oranı en yüksek olan [ı] ve [o]'ya ait yayılım grafiğinde enerji oranı 

değerleri belirli bir bölgeye toplanmış, konuşucu başına iki adet olan enerji oranları 

ayrı ayrı noktalarda çıkmıştır. 
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3.3.3.2.  Erkek Konuşucular 

Erkek konuşucularda, [ı] ve [ö]'nün istatiksel olarak önemli bir şekilde en 

yüksek F oranlarına sahip oldukları görülmektedir (Tablo 3.22). Sınıflandırma 

oranlarına bakıldığında bu iki ünlünün en yüksek sınıflandırma oranına sahip 

oldukları görülmektedir (Şekil 3.38). 

Tablo 3.22 Ünlülerin enerji oranlarına göre değişim analizi. 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 3.38 Enerji oranlarına göre ünlülerin sınıflandırma oranları (Erkek 
konuşucular). 
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En yüksek sınıflandırma oranına ve en yüksek F-oranına sahip bu iki ünlüye ait 

enerji oranları için yayılım grafiği oluşturulduğunda, kadın konuşucularda olduğu 

gibi, değerlerin bir bölgede toplandığı ve bir konuşmacıya ait iki enerji oranının 

farklı noktalarda çıktığı görülmektedir (Şekil 3.39). 

 

Şekil 3.39 Enerji oranlarına göre [ı] [ö] yayılım grafiği. 

Yayılım grafiğinde de görüldüğü üzere, enerji oranlarının erkek konuşucular 

için de anlamlı kişiye özgülük sonuçları vermediği görülmektedir. 

 

 

3.3.3.2.1. İncelemeler sonucunda elde edilen bulgular 

• [ı] ve [ö] istatiksel olarak önemli bir şekilde en yüksek F-oranlarına 

sahiptir (Tablo 3.22).  

• Sınıflandırma oranlarına bakıldığında bu iki ünlü en yüksek 

sınıflandırma oranına sahiptir (Şekil 3.37). 
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• En yüksek sınıflandırma oranına ve en yüksek F oranına sahip bu iki 

ünlüye ait enerji oranları için yayılım grafiği oluşturulduğunda değerler belirli bir 

bölgede toplanmış ve bir konuşucuya ait iki enerji oranı farklı noktalarda çıkmıştır 

(Şekil 3.38). 
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4. SONUÇ VE TARTIŞMA 

4.1.  Sonuç 

Türkçe ölçünlü dilde sesbilgisel olarak konuşucuya özgü değişmezliğin ne 

oranda gerçekleştiğinin saptanmasını ve ünlü dizgesinin daha geniş bir veri tabanına 

dayalı olarak saptanmasını amaçlayan bu çalışmada, 40 erkek ve 40 kadın 

konuşucudan ses kaydı alınmıştır. Ses kayıtları alınırken Ek-2’de yer alan kayıt 

metni kullanılmış ve deneklerin tüm ünlüleri farklı ses çevrelerinde sesletmeleri 

istenmiştir. Oluşturulan ses kayıtlarından her konuşucu için ünlü başına 5 adet örnek 

alınmıştır. Dolayısı ile her konuşucu için toplam 40 adet ses (8 ünlü, her ünlüden 5 

farklı örnek) inceleme kapsamına alınmıştır. Bu sesler “Cool Edit Pro” programı 

kullanılarak bölütlendikten sonra Praat programında temel frekans ve formant 

frekansları hesaplanmıştır. Daha sonra her konuşucunun 5 adet aynı ünlüsüne ait 

frekans değerleri içerisinden, ortalama değerlere yakın 21 adet frekans değeri 

alınmıştır. Kişinin her ünlüsüne ait alınan bu 21 adet değer hem konuşucu kaynaklı 

ve konuşucular arası farkların, hem de bu değerlerin istatistiksel dağılımının, 

çarpıklık ve basıklık açısından incelenmesi amacı ile kullanılmıştır. 

Ünlüler üzerine yapılmış çalışmalarda formant frekanslarının hem ünlü 

dizgesinin saptanmasında hem de konuşucuya özgülüğün saptanmasında kullanıldığı 

görülmektedir. Bu durumla ilgili saptamalar konuşma üretimi akustik kuramı ve 

daralma kuramının anlatıldığı ikinci bölümde ele alınmış ve konuşma yolu 

anatomisinde meydana gelen değişimlerin konuşma frekans değerlerini hangi şekilde 

etkilediği ortaya konmuştur. Kişilerin konuşma yolu boyutları ve anatomileri farklı 

olduğundan meydana gelen frekans değerlerinin de farklı olması beklenmektedir. 

Ancak konuşma doğası gereği, konuşmadaki değişimlere neden olan bir çok etken 

bulunmaktadır. Bu etkenlerin neler olduğu özellikle ikinci bölümde, adli konuşucu 

tanıma ile ilgili bölümde ayrıntılı olarak anlatılmıştır.  

Frekans değerleri ile konuşma yolu anatomisi arasındaki söz konusu yakın 

ilişki nedeni ile bu çalışmada incelenen değişkenler arasındaki 5 adet değişkeni temel 

frekans (F0) ve ilk 4 formant frekansı (F1, F2, F3, F4) oluşturmaktadır. Araştırma 
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sorularından bir tanesinin, frekans değerlerinin istatistiksel dağılımına ait çarpıklık 

ve basıklık değerlerinin kişiye özgülük taşıyıp taşımadığı olması nedeni ile bu 

frekans değerlerinin her biri için her konuşucuya ait çarpıklık ve basıklık değerleri, 

çalışmanın ikinci değişken grubunu oluşturmuştur. Her frekans dağılımı için bir 

basıklık, bir de çarpıklık değeri oluşacağından 5 adet çarpıklık (S0, S1, S2, S3, S4), 5 

adet de basıklık (K0, K1, K2, K3, K4) değişkeni inceleme kapsamına alınmıştır. 

Çarpıklık ve basıklık değerleri, istatistiksel dağılımın sağa yada sola, yukarı yada 

aşağı olmasından dolayı pozitif ve negatif değerlere sahiptir. Pozitif ve negatifliğin, 

konuşuculara ait ortalamaları istenmeyen şekilde etkileyebileceği gözününde 

bulundurularak bu değerlerin mutlak değerleri alınarak mutlak değerler de inceleme 

kapsamına alınmıştır. Ancak mutlak değer alındığında konuşucu ortalamaları 

arasındaki fark azalmakta olup bu da hem konuşucu kaynaklı farkı, hem de 

konuşucular arası farkı azaltmakta veya tamamen ortadan kaldırmaktadır. Bu 

istenmeyen etkiyi ortadan kaldırmak için bütün negatif değerleri pozitif değere 

çevirecek bir değer tespit edilmiş ve tüm negatif/pozitif değerler bu değer ile 

toplanmış, toplama sonucunda elde edilen bu yeni değerler incelemede kullanılmıştır. 

Tüm negatif değerleri pozitif değere çevirmek için kullanılan değer hem erkek hem 

de kadın konuşucular için 3’tür. 

Son olarak, yine konuşma anatomisi ile yakın ilişkisi olması nedeni ile bir 

ünlünün sesletimi esnasında meydana gelen enerjinin farklı frekans bölgelerindeki 

kısımlarının oranı da bir değişken olarak incelemeye dahil edilmiştir.  

Çarpıklık/basıklık ve enerji oranı değişkenleri, temel ve formant frekans 

değerlerinin aksine alanyazında üzerinde inceleme yapılmış değişkenler değildir. 

Ancak, bu çalışmanın başlangıcında söz konusu bu değişkenlerin de kişiye özgülük 

taşıyabileceği varsayım olarak öne sürülmüş ve bu varsayım denenmiştir. 

Konuşucuya özgülüğün varolabilmesi için aynı konuşucuların farklı 

zamanlardaki konuşmaları arasındaki konuşucu kaynaklı fark, farklı konuşucuların 

konuşmaları ile arasındaki konuşucular arası farktan daha az olmalıdır. Bu bağlamda, 

elde edilen ses kayıtları kullanılarak konuşucuların farklı konuşmaları arasındaki 

farklar ile farklı konuşucuların konuşmaları ile aradaki fark ayrıntılı olarak 

incelenmiş, aradaki farkların istatiksel olarak anlamlı olup olmadığı saptanmıştır. 
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İstatistiksel anlamda “grup” olarak adlandırılıan konuşucuların, ortalamaları 

arasındaki farkların istatistiksel incelemeleri SPSS programı kullanılarak yapılmıştır. 

Çalışmanın diğer bir amacı da Türkçe ölçünlü dil için daha geniş veri tabanına 

dayalı bir ünlü dizgesi oluşturmaktır. Bu amaca yönelik olarak çalışmada mevcut 40 

kadın ve 40 erkek konuşucunun tüm ünlülerine ait frekans değerlerinin (F0, F1, F2, F3, 

F4) en yüksek/en düşük değerleri, ortalamaları ve standart sapmaları hesaplanmış, 

daha önce Türkçe üzerine yapılmış olan benzer çalışmalardaki verilerle 

karşılaştırılmıştır. Ayrıca elde edilen bu verilere dayanarak Türkçe ölçünlü dil için 

yapılmış olan ölçümlere dayanan ünlü dörtgeni oluşturulmuştur. 

Çalışmanın konuşucuya özgülükle ilgili 3.3. bölümü sonucunda elde edilen 

bulgular şunlardır: 

Kadın konuşucular: 

Frekans değerleri: 

• F0 incelenen değişkenler arasında genel olarak en yüksek kişiye 

özgülük taşıyan değişkendir (Tablo 3.4).  

• F0’dan sonra en yüksek F-oranına sahip diğer iki değişken F4 ve F3’dür 

(Tablo 3.4). 

•  F0’dan sonra gelen en yüksek F-oranı F4’e aittir (Tablo 3.4).  

• Genel olarak F1 ve F2 en düşük F-oranına sahip değişkenlerdir (Tablo 

3.4). 

• [ı] ve [a] ünlüleri, sırası ile en yüksek sınıflandırma oranına sahip 

ünlülerdir (Şekil 3.10). 

• [ö] ve [e] ünlüleri en düşük sınıflandırma oranına sahiptir (Şekil 3.10). 

• F0  ve F4 özellikle [ı] ve [a] için istatistiksel olarak anlamlı bir şekilde 

yüksek oranda kişiye özgülük taşımaktadır (Şekil 3.10). 

• En yüksek kişiye özgülük gösteren değişken [a] ünlüsüne ait F0 'dır 

(% 16,9) (Şekil 3.9). 

• En düşük kişiye özgülük gösteren değişken [e] ünlüsüne ait F1 'dir (% 

7,5) (Şekil 3.9). 
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• Değişkenlerin tümleşik olarak kişiye özgülüğe etkisi açısından en 

yüksek ayırt ediciliğe [a]'ya ait F0F3 (% 43,6), en düşük ayırt ediciliğe ise [u]'ya ait 

F1F2 (% 17,6) sahiptir (Şekil 3.10). 

Çarpıklık: 

• [a] negatif/pozitif çarpıklık değerlerinde sadece F1 istatiksel olarak 

anlamlıdır (Tablo 3.15). 

• [a] mutlak çarpıklık değerlerinde F2 istatistiksel olarak anlamlıdır 

(Tablo 3.16). 

• [ö] 3 ile toplanmış çarpıklık değerlerinde F4 istatistiksel olarak 

anlamlıdır (Tablo 3.17). 

• Yayılım grafiklerinin tamamında aynı konuşucuya ait üç farklı 

çarpıklık değeri de her üç tür değer için farklı yerlerde çıkmıştır. 

Basıklık: 

•  [a] negatif/pozitif basıklık değerlerinde F2 istatiksel olarak anlamlıdır 

(Tablo 3.18). 

• [a] mutlak basıklık değerlerinde F2 ve F4 istatiksel olarak anlamlıdır 

(Tablo 3.19). 

• [ö] 3 ile toplanmış basıklık değerlerinde F4 istatiksel olarak anlamlıdır 

(Tablo 3.20). 

• Yayılım grafiklerinin tamamında aynı konuşucuya ait üç farklı 

basıklık değeri de her üç tür değer için farklı yerlerde çıkmıştır. 

Enerji oranı: 

• Enerji oranlarının [ı], [o] ve [ü] için istatistiksel olarak anlamlı ölçüde 

kişiye özgülük taşıdığı ve bu ünlülerin en yüksek F oranlarına sahip olduğu 

saptanmıştır (Tablo 3.21). 
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• Sınıflandırma oranlarına bakıldığında [o] en yüksek sınıflandırma 

oranına sahip ünlüdür (Şekil 3.35). 

• F-oranı en yüksek olan [ı] ve [o]'ya ait yayılım grafiğinde enerji oranı 

değerleri belirli bir bölgeye toplanmış, konuşucu başına iki adet olan enerji 

oranları ayrı ayrı noktalarda çıkmıştır. 

Erkek Konuşucular: 

Frekans değerleri: 

• [o] hariç bütün ünlüler için F0 en yüksek kişiye özgülük taşıyan 

değişkendir. [o] için ise en yüksek kişiye özgülük taşıyan değişken F2'dir (Tablo 

3.6). 

• F0 'dan sonra en yüksek değerli kişiye özgülük taşıyan değişken, değişik 

ünlüler için farklı değişkenler olmaktadır (Tablo 3.6). 

• Beş ünlü (e, i, o, ö, ü) için en düşük kişiye özgülük taşıyan değişken 

F1, 2 ünlü için (a, u) F4 ve 1 ünlü (ı) için F2 'dir (Tablo 3.6). 

• [ü] ve [a] ünlüleri, sırası ile en yüksek sınıflandırma oranına sahip 

ünlülerdir (Şekil 3.16) 

• [u] ve [ı] ünlüleri, sırası ile en düşük sınıflandırma oranına sahip 

ünlülerdir (Şekil 3.16) 

• F0 ve F4 özellikle [ü] ve [a] için istatistiksel olarak anlamlı bir şekilde 

yüksek oranda kişiye özgülük taşımaktadır (Şekil 3.16). 

• En yüksek kişiye özgülük gösteren değişken [i] ünlüsüne ait F0 'dır 

(% 21,0) (Şekil 3.15). 

• En düşük kişiye özgülük gösteren değişken [ö] ünlüsüne ait F1 'dir 

(% 7,6) (Şekil 3.15). 

• Değişkenlerin tümleşik olarak kişiye özgülüğe etkisi açısından en yüksek 

ayırt ediciliğe [i]'ye ait F0F2 (% 51,8), en düşük ayırt ediciliğe ise [ı]'ya ait F2F3 (% 

22,9) sahiptir (Şekil 3.16). 
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Çarpıklık: 

• Pozitif/negatif değerler için, bütün ünlüler içinde [ı] F3, [i] F2, ile [ü] 

F2 ve F3 'e ait çarpıklık değerlerine ait konuşucuya özgülük derecelerinin istatiksel 

olarak önemli olduğu saptanmıştır.  

• İstatiksel olarak önemli olduğu saptanan bu çarpıklık değerleri diğer 

çarpıklık değerleri içinde  en yüksek F-oranına sahip değerlerdir (Tablo 3.8). 

• Çarpıklık değerlerinin mutlak değerleri alınarak ANOVA  

yapıldığında sadece [o] F3 ve [u] F0 değerleri istatiksel olarak anlamlı sonuç 

vermektedir. 

• Üç ile toplanan çarpıklık değerlerine ANOVA yapıldığında [ü] F2 ve 

F3 değerleri istatistiksel olarak anlamlı çıkmaktadır.  

• Pozitif/negatif, mutlak ve üçle toplanmış değerlerin hepsi için yayılım 

grafiklerine bakıldığında konuşucuların tamamına yakınında her konuşucuya ait 

üç çarpıklık değeri çok farklı yerlerde çıkmaktadır. 

Basıklık: 

• Pozitif/negatif değerlerde [ı] için F3 ve F4 değerleri istatistiksel olarak 

anlamlıdır (Tablo 3.12). 

• Basıklık mutlak değerlerinde sadece [a] F3 'e ait basıklık değeri 

istatistiksel olarak anlamlı çıkmıştır (Tablo 3.13). 

• Üç ile toplanmış basıklık değerlerine bakıldığında [a]'nın  üç ile 

toplanmış basıklık değerleri içinde sadece F3 istatiksel olarak anlamlıdır (Tablo 

3.14). 

• Yayılım grafiklerine bakıldığında konuşucuya ait değerler farklı 

yerlerde çıkmıştır. 
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Enerji oranları: 

• [ı] ve [ö] istatiksel olarak önemli bir şekilde en yüksek F-oranlarına 

sahiptir (Tablo 3.22).  

• Sınıflandırma oranlarına bakıldığında bu iki ünlü en yüksek 

sınıflandırma oranına sahiptir (Şekil 3.37). 

• En yüksek sınıflandırma oranına ve en yüksek F oranına sahip bu iki 

ünlüye ait enerji oranları için yayılım grafiği oluşturulduğunda değerler belirli bir 

bölgede toplanmış ve bir konuşucuya ait iki enerji oranı farklı noktalarda çıkmıştır 

(Şekil 3.38). 

 

4.2. Tartışma 

Kadın konuşuculara ait F0 ve F4 frekans değerlerinin en fazla kişiye özgülük ve 

sınıflandırma etkisi yarattığı ünlüler istatistiksel olarak anlamlı bir şekilde [a] ve 

[ı]'dır. Bu ünlülerin kadınların konuşma yolunun tüp rezonans modeline en yakın 

şekli aldığında seslettiği ünlüler olması dikkat çekicidir. Bu durum, kadınların 

konuşma yolu şekli tüp rezonans modeline yaklaştığında kişiye özgülüğün arttığı, 

eklemleyicilerin devreye girmesi ile konuşma yolu tüp rezonans modelinden 

uzaklaştığında ise azaldığını göstermektedir. Sınıflandırma etkisinin en düşük olduğu 

[ö] ve [e] sesletimleri düşünülecek olursa [ö]'de dudakların yuvarlatılmasının, [e]'de 

ise dilin öne doğru öbeklenmesinin konuşma yolunu tüp rezonans modelinden 

uzaklaştıran etkiler olduğu görülmektedir. Bu etkilerin bu ünlülerin sesletiminde 

meydana gelen frekans değerlerinin konuşucuya özgülük oranını azalttığı 

düşünülmektedir. 

[a], kadınlarda olduğu gibi, erkeklerde de ikinci en yüksek sınıflandırma 

derecesine sahip ünlüdür. Erkeklerde en yüksek sınıflandırma oranı değerlerine sahip 

ünlünün [ö] olması, konuşma yolunun tüp modeline olan yakınlığı ile ilgili 

kadınlarda saptanan bulgunun erkekler için geçerli olmadığını göstermektedir. 

Kadınlarda en yüksek sınıflandırma oranına sahip [ı]'nın erkeklerde en düşük orana 
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sahip olması da kadınlar için yapılan söz konusu saptamanın erkekler için 

yapılamayacağını göstermektedir. 

Kadınlarla erkeklere ait bulgular incelendiğinde diğer dikkat çekici bulgu da 

erkek konuşucuların F-oranlarının ve sınıflandırma oranlarının kadınlardan daha 

yüksek çıkmasıdır. Hem erkeklerde, hem kadınlarda en fazla ayırt edici değişken 

olan F0'ın F-oranı ortalaması kadınlarda 119,19 iken erkeklerde bu oran 355,36'ya 

yükselmektedir. Aynı şekilde kadınlarda  sınıflandırma oranı ortalaması % 67,35 

iken erkeklerde % 77,06'ya yükselmektedir. İstatiksel olarak anlamlı olduğu 

saptanmış olan bu veriler erkek konuşuculara ait frekans değişkenlerinin 

kadınlara göre daha yüksek kişiye özgülük taşıdığını göstermektedir. 

Çarpıklık/basıklık değerlerinde her ne kadar elde edilen değerlere ait bilgilerin 

kaybolmaması amacı ile mutlak değer alınmış, pozitif/negatif değerler 3 ile 

toplanmışsa da; her ne kadar yüksek F oranına sahip, istatiksel olarak anlamlı 

değerler saptanmış olsa da, yayılım grafiklerine bakıldığında bu değerlerden 

faydalanılarak konuşucuların ayırt edilemediği saptanmış, dolayısı ile 

çarpıklık/basıklık değerleri için konuşucuya özgülükten bahsetmek, bu çalışma 

kapsamında, mümkün olmamıştır.  

Enerji oranları değerlerine bakıldığında ise belirli değerlerin F-oranlarının 

istatiksel olarak anlamlı bir biçimde yüksek olduğu ve belirli ünlülerin sınıflandırma 

oranlarının diğer ünlülere göre daha yüksek olduğu saptanmıştır. Ancak yayılım 

grafiklerine bakıldığında enerji oranlarının da kişi ayırt edici olmadığı, konuşucuya 

özgülüklerinden bu çalışma kapsamında bahsedilemeyeceği saptanmıştır. 

Dolayısı ile çalışma neticesinde kişiye özgülük açısından en tutarlı sonuçları 

frekans değerlerinin verdiği, çarpıklık/basıklık değerleri ile enerji oranlarının genel 

olarak kişiye özgülük açısından istatistiksel olarak anlamlı sonuçlar vermediği 

saptanmıştır. Çarpıklık/basıklık açısından istatistiksel olarak anlamlı sonuçlar veren 

değerlerin ise konuşucu ayırt etmede belirleyici olmadıkları saptanmıştır. 

Alanyazın taramasında farklı dillerde yapılmış konuşucuya özgülük 

çalışmalarında ortak olarak incelenen özelliğin, genellikle formant frekansları olduğu 
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görülmektedir. Bu çalışmada ele alınmış olan çarpıklık/basıklık değerleri ve enerji 

oranları ile ilgili farklı dillerde yapılmış olan çalışmalara rastlanmamıştır. Yine, 

yapılan alanyazın taramasında konuşucuya özgülük çalışmalarında erkek 

konuşuculardan toplanan veriler üzerine çalışmaların sürdürüldüğü görülmektedir. 

Herhangi bir dilde, kadın konuşuculardan elde edilen veriler üzerinde konuşucuya 

özgülük çalışmasına rastlanmamıştır. Bu nedenle, bu çalışmada elde edilen kadın 

konuşuculara ait sonuçlar, herhangi bir çalışma ile karşılaştırılamamıştır. Erkek 

konuşucuların ise sadece formant frekans değerleri ile ilgili sonuçları karşılaştırma 

kapsamına alınabilmiştir. 

Türkçe dışında, Hollandaca ve İngilizcede erkek konuşuculardan toplanan 

veriler üzerinde yapılmış  benzer çalışmalar olduğu görülmektedir (Heuvel ve ark. 

1993; Heuvel 1996; Niessen 2004; de Jong ve ark. 2007). Heuvel 15 erkek 

konuşucudan elde ettiği verilerle yürüttüğü çalışmalarında Hollandaca’daki ([a], [i] 

ve [u]) ünlüleri üzerinde inceleme yapmış ve bu ünlülerin, en az değişkenlik gösteren 

orta kısımlarından yaptığı örneklemeyi 19 öğeli süzgeç bantları şeklinde kodlamıştır. 

Konuşucu ayırt etmede hangi süzgeç bandının en etkili olduğunu saptamak amacı ile 

her ünlü için ayırt edici (discriminant) analiz yapmış, sonuçta [a]’nın [i]’den, [i]’nin 

de [u]’dan  daha fazla ayırt edici olduğunu bulmuştur.   

Niessen ise yaptığı çalışmada Hollandaca’daki erkek konuşucular tarafından 

sesletilmiş olan [a], [i] ve [u] ünlülerine ait ilk üç formant frekansını, temel frekans 

ve 4üncü formant frekansını inceleme dışında tutarak gerçekleştirmiştir. Niessen’in 

vardığı sonuçlar Heuvel’in sonuçları ile paralellik göstermektedir. Niessen’in 

çalışmasında da, Heuvel’in çalışmasında olduğu gibi [a] en ayırt edici özelliğe sahip 

ünlü çıkmış; [i] ve [u] ise birbirlerine oldukça yakın ayırt edicilik değerinde olmakla 

birlikte [i]’nin ayırt edicilik değeri nispeten daha yüksek çıkmıştır. 

Şekil 3.15’e bakıldığında, bizim çalışmamızdaki en yüksek ayırt ediciliğe sahip 

ünlünün [u] olduğu ve [u]’yu sırası ile [o] ve [ö]’nün takip ettiği görülmektedir. [a] 

dördüncü sırada, [i] ise en son sırada yer almıştır. İki dil için de [u]’nun konuşucuya 

özgülük açısından yüksek ayırt edicilik derecesine sahip olduğu görülmektedir.  
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Heuvel’in çalışmasında F2 formantının [a] ve [i] sesleri için konuşucu ayırt 

ediciliği açısından en belirgin, [u] için ise en az belirgin formant olarak saptandığı 

görülmektedir. Niessen’in çalışmasında da [i] için F2’nin daha belirgin olduğu 

görülmektedir. Ancak F2 formantı [a] için, Heuvel’in çalışmasındaki sonuçların 

aksine, en az belirgin özellik olarak çıkmıştır. [u] için ise Heuvel ve Niessen 

tamamen aynı sonuca varmıştır; F3 en belirgin, F2 ise en az belirgin ayırt edicilik 

derecesine sahip ünlüdür.  

Şekil 3.15’de de görüldüğü üzere, bu çalışmada genellikle F0 ve F4’ün sırası ile 

en belirleyici ayırt ediciliğe sahip formantlar olduğu ortaya konmuştur. Ancak, 

sonuçların diğer çalışmalarla örtüşüp örtüşmediğini belirleyebilmek amacıyla bu iki 

değişken karşılaştırma dışı bırakılmıştır. Şekil 3.15’e bakıldığında, [a] ve [u] için 

F2’nin en az belirleyici formant olduğu görülmektedir. F2 formantının [a] sesi için 

görünümü Hollandaca ve Türkçede tamamen zıttır. Bununla birlikte [u]’nun 

durumuna bakıldığında her iki dilde de F3’ün en belirleyici, F2’nin ise en az 

belirleyici formant olduğu görülmektedir.  

Jong ve ark. İngilizce konuşan erkek konuşucuları kullandıkları çalışmalarında, 

sadece F1 ve F2 formantını ele alarak ve 6 ünlü üzerinde inceleme yapmışlardır. 

Yukarıda sözü edilen üç dil üzerine yapılan çalışmalarda ortak olan ünlülere ([a], [i], 

[u]) ve formantlara (F1, F2) bakıldığında F2’nin, Hollandaca ve Türkçede olduğu gibi, 

[i] için konuşucu ayırt ediciliği açısından F1’den daha belirleyici olduğu 

görülmektedir. F2 [a] ve [u]’da da İngilizce için daha belirleyicidir. Hollandaca 

üzerinde yapılmış olan söz edilen iki çalışmaya bakıldığında, [a] için F2’nin 

çalışmanın birinde daha belirleyici, diğerinde daha az belirleyici olduğu 

görülmektedir. Türkçede ise [a] ve [u]’da F2’nin F1’den daha az belirleyici olduğu 

görülmektedir.  

Hollandaca ve İngilizce üzerinde yapılmış söz konusu çalışmalar ile erkek ve 

kadın denekler üzerinde yapılmış olan bizim çalışmamız karşılaştırıldığında, gerek 

kullanılan deneklerin cinsiyeti ve sayısı, gerekse kullanılan değişkenlerin türü ve 

sayısı açısından farklar bulunduğu görülmektedir. Bu durum, çalışmalar arasında tam 

olarak anlamlı bir karşılaştırma yapılmasına da engel olmaktadır. Dolayısı ile 

herhangi bir özelliğin, herhangi bir ünlü için konuşucu ayırt ediciliği bakımından tüm 
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dillerde nasıl bir görünüm sergilediği anlamlı bir biçimde ortaya konamamaktadır. 

Ancak, çalışmaların tartışma ve sonuç bölümleri incelendiğinde varılan ortak 

yargının “incelenen özelliklerden hiç birisinin tek başına bütün konuşucuları ayırt 

etmek için yeterli olmadığı, birden fazla özelliğin bir bileşiminin daha fazla ayırt 

edicilik taşıdığı” görüşünde birleştiği görülmektedir.  

Konuşucuya özgülük üzerine yapılan ve burada söz edilen çalışmalarda en 

dikkat çekici ortak özelliklerden biri, frekans değerlerinin, konuşucu ayırt ediciliği 

açısından en belirleyici temel özellik olarak kabul edilmesidir. Diğer özellikleri 

inceleme konusu edinmiş olan çalışma sayısı oldukça az olup birkaç farklı dilde 

sonuçları karşılaştırılabilecek çalışmalara rastlanmamıştır.  

Yukarıda bahsedilen diğer dillerdeki çalışmalarla karşılaştırıldığında, her iki 

cinsiyet mensubu en fazla konuşucu üzerinde, en fazla değişken kullanılarak yapılan  

çalışmamızda, belirli bir durumda “kişiye özgü değişmez” niteliği taşıyan bir 

değişkenin, farklı bir durumda, örneğin farklı bir ünlü için, “kişiye özgü 

değişmezlik” niteliğini yitirdiği görülmüştür. Bunun nedeni, çalışmanın kuramsal 

çerçeve bölümünde de söz edildiği gibi, insan konuşmasının farklı durumlarda çok 

farklı değiştirici etkenlere maruz kalması ve bunun özellikle aynı konuşmacının 

farklı konuşmaları arasında bile neredeyse konuşmacılar arası fark kadar bir değişim 

yaratmasıdır. Çalışma sonunda elde edilen veriler, belirli değişkenlerin farklı 

durumlarda kişiye özgülük taşıdığını, farklı durumlarda ise kişiye özgülüklerinin çok 

düşük olduğunu net bir şekilde ortaya koymaktadır. Örneğin, erkek konuşucuların 

ortalama frekans değerlerine bakıldığında [ı] ünlüsü için, tüm frekans değerleri 

içinde, en düşük F-oranına, dolayısı ile en düşük konuşucuya özgülük değerine sahip 

olan ikinci formant frekansının (F2), [o] ünlüsü için tüm değerler içinde en yüksek F-

oranına sahip olduğu saptanmıştır (Tablo 3.6). Bu nedenle konuşucuya özgülük 

açısından belirli bir değişkenin, incelenen değişkenler içerisinde en yüksek 

konuşucuya özgülük değeri taşıdığı gibi bir yargıya varmak yerine, hangi değişkenin 

hangi özel durumda ne oranda konuşucuya özgülük taşıdığını saptamanın daha doğru 

bir yaklaşım olduğu düşünüldüğünden  çalışmamızda incelenen değişkenlerin 

konuşucuya özgülük taşıyıp taşımadıkları saptanmış, eğer taşıyorlar ise bu kişiye 
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özgülüğün hangi durumlarda ve hangi oranda ortaya çıktığı açıklanmaya 

çalışılmıştır.  

Ayrıca, daha önceden yapılmış olan benzer çalışmaları destekleyici nitelikte, 

ancak daha geniş bir veri tabanına dayalı olarak ölçünlü Türkçenin ses dizgesi 

incelemesi yapılmış ve sonuçları önceki çalışmalarla karşılaştırılarak ortaya 

konmuştur. Önceden yapılan ses dizgesine ilişkin çalışmalarda çoğunlukla temel 

frekansın incelenmediği, üçüncü ve dördüncü formant frekanslarının bazı 

çalışmalarda inceleme dışı bırakıldığı, verilerin az sayıda erkek denekten toplandığı 

görülmüştür. Bu eksikleri gidermek amacı ile bu çalışmada veri tabanı daha geniş 

tutulmuş ve incelenen değişken sayısı arttırılmıştır. Türkçe ünlüler üzerinde daha 

önceden yapılmış ünlü dizgesi saptamasına yönelik diğer sesbilgisel çalışmalarda, 

ölçümsel olarak ünlü dörtgeni oluşturulmasına yönelik sadece bir çalışmaya 

rastlanmıştır (Kılıç, 2000).  Kılıç, bu çalışmasında Bark değerleri kullanarak ünlü 

dörtgenini ölçümsel olarak oluşturmuştur. Bu çalışmada ise 24 kritik duyma 

düzeyinden oluşan ve algısal olarak duyarlılık taşıyan Bark değerleri yerine, formant 

frekans değerleri kullanılmıştır. Kılıç’ın çalışmasında ve bu çalışmada elde edilen 

ölçümsel olarak oluşturulmuş ünlü dörtgenleri arasında yapılan karşılaştırmada 

ünlülerin, ağız içindeki çıkış yerleri açısından Bark değerleri ile formant frekans 

değerleri arasında önemli bir fark bulunmadığı ortaya konmuştur. 

Çalışmamızda temel frekans ve formant frekanslarının ortalama değerleri, 

minimum/maksimum değerleri ve standart sapmaları  diğer çalışmalarla 

karşılaştırılmış ve  arada önemli bir fark bulunmadığı saptanmıştır. Bu çalışmanın, 

Türkçe ölçünlü dil üzerinde yapılan diğer sesbilgisel çalışmalar içerisinde hem erkek 

hem de kadın olarak en fazla konuşucuya sahip olmasından, aynı konuşucuya ait bir 

ünlünün 5 farklı ses çevresinden örneklenmiş olmasından ve bu 5 farklı sesin 

üzerinde 21 adet noktada formant frekansı ölçümü yapılarak bu değerlerin 

ortalamalarının alınmasından ötürü kendisinden önceki diğer çalışmaları daha ileriye 

götürücü ve doğrulayıcı nitelikte bir çalışma olduğu söylenebilir. Karşılaştırma 

tabloları incelendiğinde bu çalışma sonucu elde edilen verilerin diğer çalışmalardaki 

değerlere yakın çıkmış olması, söz edilen bu bütünleyici niteliğin de bir 

göstergesidir.  
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Daha önce yapılan Türkçe ölçünlü dil ses dizgesinin saptanması çalışmalarına 

bakıldığında; 

• temel frekans değerlerinin (F0) sadece erkek konuşucular için 

hesaplanmış olduğu ve sadece Kılıç’ın (2000) çalışmasında bulunduğu; 

• Dördüncü formant frekans değerlerinin (F4), hem erkek hem de kadın 

konuşucular için hesaplanmış olan frekans değerleri arasında yer almadığı (Selen, 

1979; Kılıç, 2000; Türk ve ark., 2004; Davutoğlu 2010); 

• Sadece iki çalışmada ve az sayıda konuşucu ile kadınlara ait frekans 

değerlerinin (F1, F2 ve F3) incelenmiş olduğu (Kılıç, 2000; Türk ve ark., 2004); 

görülmektedir.  

Bu çalışmada hem erkek hem kadın konuşucu denek sayısının arttırılmış 

olmasının, hem de incelemelere temel frekans ve dördüncü formant frekans değerleri 

ölçümlerinin katılmış olmasının, önceden yapılmış olan ses dizgesi saptanmasına 

yönelik çalışmalara önemli ölçüde katkı sağladığı düşünülmektedir. Dolayısı ile bu 

çalışmada hem önceki çalışmalardaki daha geniş bir veri tabanı kullanımı beklentisi 

karşılanmış, hem de temel frekans ve dördüncü formant frekansının değişkenlere 

eklenmesi ile ses dizgesi daha ayrıntılı bir şekilde saptanmıştır. 
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EKLER 

EK-1 Demografik Bilgi Formu 

 
DEMOGRAFİK BİLGİ FORMU 

 
ADI SOYADI: 
 
1. Yaş:…………….           2. Cinsiyet: a)E    b)K       
 
 
3. Okuduğunuz Okul türünü işaretleyiniz 
  a. Lise                                                          e. Fen lisesi  
  b. Süper lise     f. Anadolu lisesi 
  c. Özel lise                             g. İmam Hatip lisesi 
  d. Meslek lisesi                                           h. Üniversite-lisans 
  ı.Üniversite lisans ve üstü    
 
 
4. Annenizin eğitim düzeyi 
  a. Lise                                                            e. Fen lisesi  
  b. Süper lise       f. Anadolu lisesi 
  c. Özel lise       g. İmam Hatip lisesi 
  d. Meslek lisesi                  h. Üniversite-lisans 
   ı.Üniversite lisans ve üstü 
 
 
5. Babanızın eğitim düzeyi 
   a. Lise                                                          e. Fen lisesi  
   b. Süper lise      f. Anadolu lisesi 
   c. Özel lise       g. İmam Hatip lisesi 
   d. Meslek lisesi                                            h. Üniversite-lisans 
    ı.Üniversite lisans ve üstü 
 
 
 
6. Annenizin doğum yeri 
 
 
 
7. Babanızın doğum yeri 
 
 
 
8. 0-7 yaş arası hangi şehirde yaşadınız? 
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9. Yaşadığınız yer aşağıda size uygun olan seçeneği işaretleyiniz 
 
a. Aile yanı 
b. Akraba yanı                                                c. 
Diğer:………………………………… 
 
 
 
10. Ailenizin aylık geliri için size uygun olan seçeneği işaretleyiniz.     
 
  a. 1.500 YTL ve üstü.  
  b. 500 YTL-1.500 YTL 
  c. 500 YTL ve altı. 
 
 
12. Babanızın işi………………………………… a) Özel  b)Devlet 
 
13. Annenizin işi………………………………… a) Özel  b)Devlet 
 
14. Sigara kullanıyor musunuz? 
   a.E  b.H 
 Cevabınız Evet ise miktarı(günde)……………………………… 
15. Alkol kullanıyor musunuz? 
   a.E  b.H 
 Cevabınız Evet ise miktarı(günde)……………………………… 
 
16. Uyuşturucu madde (Hap, esrar, bali vb..) kullanıyor musunuz ya da kullandınız 
mı? 
   a.E  b.H 
 
17. Daha önce psikiyatrik/psikolojik bir hastalık geçirdiniz mi? 
   a.E  b.H 
 
18. Daha önce psikoloğa ya da psikiyatriste gitiniz mi? 
   a.E  b.H 
 
19. Ciddi bir fiziksel hastalığınız var mı ya da geçirdiniz mi?  
   a.E  b.H 
 Cevabınız Evet ise niteliği……………………………… 
20. Travmatik yaşam öykünüz var mı? (kaza, deprem, şiddete maruz kalma vb..) 
   a.E  b.H 



 

121 
 

 

EK-2 Konuşma Kayıt Metni 

 
1. Aşağıdaki kelimeleri sırayla okuyunuz: 

 

kel 

gel  

kal 

kül 

gül 

kul 

kil 

kıl 

kol 

göl 

 

2. Aşağıdaki heceleri yukarıdan aşağıya doğru okuyunuz: 

 

   ak  ka  aka 

  ek  ke  eke 

  ik  ki  iki 

  ık  kı  ıkı 

  uk  ku  uku  

  ük  kü  ükü 

  ok  ko  oko 

  ök  kö  ökö 

 

                                    ________________________ 
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ag  ga  aga 

  eg  ge  ege 

  ig  gi  igi 

  ıg  gı  ıgı 

  ug  gu  ugu  

  üg  gü  ügü 

  og  go  ogo 

  ög  gö  ögö 

 

___________________________ 

 

 

as  sa  asa 

  es  se  ese 

  is  si  isi 

  ıs  sı  ısı 

  us  su  usu  

  üs  sü  üsü 

  os  so  oso 

  ös  sö  ösö 

 

___________________________ 
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az  za  aza 

  ez  ze  eze 

  iz  zi  izi 

  ız  zı  ızı 

  uz  zu  uzu  

  üz  zü  üzü 

  oz  zo  ozo 

  öz  zö  özö 

 

 

   _______________________________ 

 

 

av  va  ava 

  ev  ve  eve 

  iv  vi  ivi 

  ıv  vı  ıvı 

  uv  vu  uvu  

  üv  vü  üvü 

  ov  vo  ovo 

  öv  vö  övö 

   

    

   ________________________________ 
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af  fa  afa 

  ef  fe  efe 

  if  fi  ifi 

  ıf  fı  ıfı 

  uf  fu  ufu  

  üf  fü  üfü 

  of  fo  ofo 

  öf  fö  öfö 

 

                    __________________________________ 

 

 

ap  pa  apa 

  ep  pe  epe 

  ip  pi  ipi 

  ıp  pı  ıpı 

  up  pu  upu  

  üp  pü  üpü 

  op  po  opo 

  öp  pö  öpö 

 

 

   _________________________________ 
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ab  ba  aba 

  eb  be  ebe 

  ib  bi  ibi 

  ıb  bı  ıbı 

  ub  bu  ubu  

  üb  bü  übü 

  ob  bo  obo 

  öb  bö  öbö 

 

   __________________________________ 

 

 

3. Aşağıdaki kelime gruplarını okuyun: 

 

an 

savaş 

fırça 

 

 

resim 

ırmak 

bir 

 

demir 

dede 

ad 
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hasta 

seher 

ah 

 

ben 

baba 

 

zor 

ezmek 

az 

 

örtü 

yöntem 

 

 

güz 

genç 

 

etek 

sen 

dere 

 

yorum 

ayar 

tay 

 

fırsat 

efe 
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af 

 

lamba 

kalın 

dal 

 

ilke 

simit 

kirpi 

 

van 

evet 

dev 

 

ülke 

düz 

örtü 

 

mal 

emek 

annem 

 

ırmak 

kıraç 

ısı 

tere 

ütü 

it 
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otur 

kol 

büro 

 

nasıl 

tanı 

kan 

 

cadı 

acı 

 

koca 

oku 

tek 

 

umut 

kuru 

su 

 

şarap 

aşı 

taş 

 

Jale 

abajur 

viraj 
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çamur 

kaçık 

aç 

 

perde 

kaplan 

ip 

 

sıcak 

ısı 

kas 

 

4. Aşağıdaki paragrafı okuyunuz. 

 

 

Şanslı adam kaybettiği mücevheri buldu. Harika bir hikaye olurdu 
yaşananlar. Ancak nedense anlatmaya yanaşmadı kimseye. 
Neyse ki yaşadıklarını uzaktan takip eden üçüncü şahıs her şeyi 
görmüştü. Her şey fevkalade güzel kokulu bir bahar sabahı turistik 
bir mekanda başlamıştı. Şanslı adam önce kayıp eşya bürosuna 
uğradı. Görevli kendisinden başvuru formu doldurmasını istedi ve 
“Başvuru formları dördüncü katta Özgür hanımdan alınabilir.” dedi. 
Asansör olmadığı için dördüncü kata merdivenlerden çıkmak 
zorunda kaldı. Özgür hanımın “Nar çiçekleri ilkbaharda fevkalade 
güzel kokar.”  demesini garipsedi ancak aldırmadı. Formları 
doldurup kendisini sabırsızlıkla bina dışına attı. Biraz yürüdükten 
sonra kendisini yeni açılmış bir müzayede firmasının önünde 
buldu. Firma tanıtımında çay ve kahve ikram edildi. Bu dükkanda 
Türk halıları yüksek fiyata satılır heralde diye düşündü. Müzayede 
başlamak üzereydi. 70 yaşlarında iyi giyimli bir beyefendi 
kürsüden dinleyicilere sesleniyordu: “Eskiden Mısır halkı firavunlar 
tarafından yönetilirmiş. Firavunların büyük önem verdiği bu tarihi 
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yerlerin güvenliğini önceleri jandarma sağlıyordu. Zamanın 
jandarma komutanının Kahirenin en zengin semtlerinden birinde 
bulunan görkemli malikanesinin girişinde firavunun hediye ettiği 
som altın bir vazo bulunuyordu. Dünkü açık artırmada herkes bu 
tarihi vazoyu almaya çalıştı.” İşte tam bu sırada rüyamdan 
uyandım. İşin kötü tarafı araba kullanırken uyuya kalmıştım. 
Aslında karşıdan bir araç yaklaştığında hemen uzun farlar 
kapatılır. Karşımdaki sürücünün bu kuralı ihmal etmiş olması belki 
de hayatımı kurtardı. Hemen bir benzinlikte kenara çekip elimi 
yüzümü yıkadım, dişlerimi fırçaladım. İyi ki diş hekimi olan eşim 
doğru diş fırçalama tekniklerini öğretti dedim kendi kendime, 
aynadaki aksime gülümserken.  
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