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ÖNSÖZ 

Bu kitap 1953 yılındanberi bu konuda yapılan çalışmalar, ince-
lemeler, kaynak taramaları, alınan dersler ve bu ders notlan ve seçkin 
uygulamacıların görüş ve eleştirileri alınarak hazırlanmış bir kitaptır, 
içerdiği bilgiler T Ü R K Ç E nin öğretilmesinde kullanılacak nitelikte 
bilgilerdir. Esasen doğal konuşmanın öğretilmesinde rehberlik edecek 
bir kitaptır. Ancak işitme özürlülerde en ağır işitme kaybına uğrayan 
SAĞIR ların SÖZLÜ iliteşim aracı olan T Ü R K Ç E konuşması için 
konuşmanın öğretilmesinde yapılacak çalışmalara özel ağırlık verilerek 
düzenlenmiştir. 

Konuşma çalışmaları mümkün olduğu kadar kısa kısa ve anlaşılır 
olması için madde madde ve bazı kısımlarda şematik olarak açıklan-
masına özen gösterilmiştir. 

Kitap O N B Î R bağımsız bölümden oluşmaktadır. I. Bölümde 
doğal konuşmanın özellikleri, nefes  ve nefes  alma ve kontrol çalış-
maları, ses ve özellikleri, seslerin çıkarılması, ritim, telâffuz  (söyleyiş), 
ses, seselim (rözanans) çalışmaları ve alıştırmalarına yer verilmiştir. 
I I . Bölümde konuşma sesleri genel olarak, I I I . Bölümde konuşma ses-
lerinin özellikleri ele alınmıştır. IV. Bölümde Türkçe deki sesler ve 
yeni bir sınıflandırılması  yapılmıştır. V. bölümde ses ve ses bozukluklan 
ile ses bozukluklarının nasıl anlaşılacağı incelenmiştir. VI. Bölümde 
konuşma seslerinin öğretim sırası açıklanmıştır. VII. Bölümde konuşma 
seslerinin teker teker tanımları, ağızdan çıkış şekli, geliştirilmesi, ses-
lerin çıkarılmasında yapılan hatalar ve bunlann nasıl düzeltilceği en 
anlaşılacak şekilde madde madde ve mümkün olanlan ağız ve dişlerin 
şemalarıda yapılarak açıklanmaya çalışılmıştır. VI I I . Bölümde konuş-
manın anlaşılır hale getirilmesinde önemli hususlar açıklanmıştır. IX. 
Bölümde konuşmanın anlaşılır olması için pratik önerilerin açıklan-
masına yer verilmiştir. Buna ek olarak X. Bölümde Sağırlar için 
konuşma eğitimine kısa ve özlü olarak değinilmiştir. XI. ve son 
bölümde ise işitme özürlülerin eğitiminde bugüne kadar kullanılan 
yöntemlerin kısa bir açıklanması yapılmıştır. 
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Kitap, temelde konuşmanın öğretilmesini amaçlayan bir kitap-
tır. Ancak bu bilgiler normal, işitme özürlü ve konuşma özürlü kişilere 
konuşma öğretiminde rehberlik edecek nitelikte bir kitaptır. Bu alanda 
çalışan uzman, öğretmen, yönetici, ve çocuklarına küçük yaşlardan 

: itibaren konuşma öğretmek isteyen ana ve babalara çalışmalarına yön 
verecek bir kaynak olabilir ve onları doğru şekilde yönlendirmede 
yardım edebilir. 

Kitapta yer alan temel bilgilerin taslağı 1953-1964 yıllarında Gazi 
Eğitim Enstitüsü Özel Eğitim Şubesinde öğretim üyeliği yapan sayın 
Miss. McLaughlin (New York Sağırlar Okulu Müdürü) ve Viyana 

.. Sağırlar Okulu Müdürü A. Freunthaller tarafından  belirlenmiştir. 
O yıllarda derslerimizde tercümanlık yapan G.E.E. İngilizce Bölümü 
ingilizce öğretmenlerinden sayın Reşat Gündem bu konuda çokkıy-
metli çalışmalar yapmıştır. Bu bilgiler O yıllarda yurdun çeşitli ille-
rinden seçilerek gelen ve sağırlar okullarında görev almak üzere eğiti-
me tabi tutulan öğretmen ve yöneticiler tarafından  sağırlara konuşma 
öğretiminde teker teker uygulanmış ve uygulamada görülen hatalar 
teker teker ayıklanmıştır. Bu seçgin öğretmen ve yöneticilerin eleştiri-
leri alınmış ve bu eleştirilerin ışığında gerekli düzeltmeler dikkatle 
yapılmıştır. Bu taslak bilgi ve uygulama açısından bu şekilde ilk şek-
lini almıştır. Ayrıca tasarlanan bilgilerde kullanılan dil o zaman G.E. 
E.nde görevli çok değerli Türkçe öğretmenler i tarafından  da o za-
man yaşayan kelimeler kullanılacak şekilde düzeltilmiştir. Bu çalış-
malar adım adım, günü gününe yapılan değişiklikleri ile tarafımdan 
düzeltilmiş ve bütün olarak muhafaza  edilmiştir. 

Gazi Eğitim Enstitüsünde açılan ve ilk ve ikinci mezunlarını 
verdikten sonra Millî Eğitim Bakanlığı tarafından  kapatılan 1955 
yılında Özel Eğitim Şubesinin kapatılması üzerine bu hazırlıklarımız 
öyle kalmıştır. 

1963-1967 yılları arasında A.B.D. New York şehrinde özel eğitim 
alamnda İhtisas öğrenimi için bulunduğum sırada sayın öğret-
menimiz Miss. H. McLaughlin ile üç-dört yıl tekrar görüşmek ve yakın 
ilişkiler içinde bulunmak olanağı bulduğum zaman sayın öğretmenimi-
zin ilk sözü bu birlikte çalıştığımız hazırlığın ne durumda olduğunu 
sormak olmuştur. Bu hazırlıkları. New Yorkta yeni uygulamalar ışı-
ğında düzelterek bastırılmasınını istemiş ve bunun Türkiyedeki sağır 
çocuklar için ulvi bir görev olduğu vurgulanmıştır. Orada öğrenimim 
ve alan uygulamalarım sırasında bu konuya özel bir önem verilerek 
bu konuda olan yenilikler saptanmıştır. Türkiye ye döner dönmez 
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bu hazırlıkları yapanlar ve bu bilgileri eğitimde uygulamaya dönüş-
türenlerin çoğu sağırlar okullarındaki görevlerinden ayrıldıkları için 
kalan değerli meslektaşlarımla ilişki kurarak bunu tekrar ele almak 
ihtiyacını duydum. Özellikle tüm meslek yaşamını sağırlar okulların 
da çalışmaya hasretmiş ve bu okullardan emekli olmuş sayın Cahide 

. Oran' ın bu konuda unutulmaz uygulamalı bilgilerinden yararlanıl-
mıştır. Bütün bunlar dikkate alınarak kitabın bugünkü son şekli veril-
miştir. Bu şekil verildikten sonra da güvenilir uygulamacıların ve dil-
cilerinde görüşleri ve eleştirileri alınarak taslağa bu şekil verilmiştir. 
Buna rağmen birçok kusurları olabilir. İnşallah bundan sonraki değer-
li ve yapıcı eleştirilerin ışığı altında kitabın ikinci basımı daha mükem-
mel olabilir. Kitap bu alanda ilk ve öncü bir yapıt olacaktır. Mükem-
mellik iddiası yoktur. Sadece yıllarca çalışmaların ürününü toprağa 
vermenin bilimsel cinayet olduğu düşüncesile sayın öğretmenlerime 
verilen sözün yerine getirilmesi için yapılmış bir hizmettir. 

Bütün bu yıllarca yapılan çalışmalara son şeklin verilmesinde 
ve taslağın yaşayan dile göre yazılmasında birkaç kimsenin büyük 
yardımları olmuştur. Ayrıca A.Ü. Eğitim Bilimleri Fakültesinde bu 
ders bana verildiği zaman derslerimi alan yüksek Lisans ve doktora 
öğrencilerimin bunun kitap haline getirilmesinde büyük yardımları 
olmuştur. 

Bu kitabın ilk andan itibaren hazırlanmasında büyük yardımları 
olan öğretmenlerim, uygulamalı bilgileri ve eleştirmeleri ile yardımcı 
olan meslektaşlarım, bu hazırlıkları okumak ve yazmak için bana 
yardımcı olan öğrencilerime sonsuz teşekkürlerimi sunmayı bir borç 
bilirim. Onların yardımları ve teşvikleri ile 31 yıllık ciddi hazırlık ve 
çalışmalar ülkemizde bu konuda hizmet edeceklere rehberlik edecek 
şekilde düzenlenmiş ve basıma hazırlanmıştır. 

Kitap öncü bir yapıttır. Mükemmel olduğu söylenemez. Onun 
mükemmel olması okuyucularımın, onu, yapıcı olarak eleştirmesine 
bağlıdır. Yazar bu eleştirileri beklemektedir. Bu zahmete katlananlara 
yazar şimdiden sonsuz teşekkür eder. . . 

Kitaptan umulan yararın sağlanması yazarı mutlu edecektir. 

Ankara, Ocak. 1985. Doç. Dr. Doğan ÇAĞLAR 
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BÖLÜM I 
GÎRlŞ 

K O N U N U N İ N C E L E N M E S İ ve DOĞAL KONUŞMADA ARA-
NILAN Ö Z E L L İ K L E R İ N AÇIKLANMASI 

Fonetik anlamda konuşma, kelimeler meydana getirmek için 
nefes  ve sesin birbirleriyle kaynaşmasından meydana gelir. Başlıca 
amacı da işitme duyuları normal olan insanlara düşünce ve fikirleri 
iletmektir. 

Bugün Sağırlar okullarında öğretilen konuşma bu gereksinime 
yanıt vermektedir. Bu okullarda öğretilen konuşma, yalnız çocuklarla 
gündüzleri onlarla ilişkide bulunan öğretmenleri tarafından  değil, 
bir çok durumlarda, halk toplulukları tarafından  da anlaşılır. Bununla 
birlikte, şunu da itiraf  etmek gerekir ki, sağır doğan bir çocuğun konuş-
ması, temel bir kural olarak, doğal olmaktan uzaktır. İnsanoğlunu 
konuşurken duymamış sağır çocukların, duyan ve konuşan insanlar 
gibi konuşturulabilmeleri gerçekleşmesi mümkün olmayan bir durum -
dur. Bununla birlikte, bazı koşullar altında sağır çocukların bugün 
elde edilenden bir dereceye kadar normale daha yakın bir şekilde 
konuşmaya alıştırılmasının mümkün olduğuna inanmak gerekir. 

Amacın gerçekleşmesi için aranan koşullar nelerdir? 

1- Öğretime erken başlamak, mümkün ise üç yaşında. Fakat hiç 
bir zaman bunu beş yaşından sonraya bırakmamak. . 

2- Sınıflarda  öğrenci sayısını az tutmak. 

3- Kulak eğitimi iyi, işin tekniğinden anlar, bu sahada yetiş-
miş deneyimli konuşma öğretmenlerinin sağlanması. 

4- İyi konuşma örneklerinin bulunabileceği evde ve okulda çevre 
ve konuşma olanak ve ortamının yaratılması. 
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Üçüncü koşul gözönünde bulundurulacak olursa, bütün sınıf 
öğretmenlerinin konuşma öğretimi üzerinde iyice yetişmeleri gerekir. 
Bundan başka, her okulda fonetik  üzerinde ve sağırlara konuşma 
öğretim yöntemleri üzerinde çalışmış, bütün bunlara bir de çeşitli 
okullarda edindiği pratik deneyimleri de katabilecek, konuşma uzman 
öğretmenine gereksinim vardır. En iyi sonucun elde edilebilmesinde 
aranılan özelliği pratik deneyim olduğu kesindir. 

Şimdi, normal insan konuşmasının özelliklerini oluşturan doğallık 
özelliğini oluşturan hususları görelim. Araştırmaya kalktığımız zaman 
bu doğallığı yaratan bir çok özellikler bulabilmemiz mümkündür. Bun-
lardan bazıları ayırt edilmesi güç. Bir kısmı yalnız düşündükleri za-
man manasız görünen, .fakat  toplu, etkileri nedeniyle önem kazanan, 
açık ve kesin olan özelliklerdir. Bugün için herkes tarafından  olumlu 
iyi karşılanabilecek elle tutulabilir özellikleri ortaya koymaya çalışa-
cağız. 

Bir grup aydın insanı konuşurlarken dinleyiniz ve eleştirici bir 
gözle konuşmalarını karşılaştırınız. Şunları gözleyeceksiniz. 

1 - Ünlü ve ünsüzlerin söylenişleri hemen hemen birbirlerine 
benzer. Bilhassa, memleketin aynı bölgesinde doğup büyümüş olanla-
rın ünlü ve ünsüzlerin söyleyiş şekilleri o bölgenin standart söyleyişine 
uyar. Fakat her ünlüye belirli bir fonetik  değer vermezler. Örneğin; 
vurgulu bir hecedeki ünlü vurgusuz hecedekine oranla kulağa farklı 
etki yapar. . 

2- Bölgenin kabul edilmiş standart söyleyişine uygun olarak 
herkes kelimelerin belirli hecelerini vurgularlar. Ha t t a bu gibilerin 
bütün bir tümceyi de vurguladıkları görülür. Değişik şiveler konuşan 
kimseler aynı ifade  şekillerini kullandıkları halde çok defa  aynı keli-
meleri vurgulamazlar. Demek oluyor ki, her hangi bir tümce veya 
kelimeleri vurgulamazlar. Demek oluyor ki, her hangi bir tümce 
veya kelimeyi vurgulamak, ona kuvvet vermek, konuşan kimsenin 
kullandığı kelimelerle karşı tarafa  anlatmak istediği fikre  ve onun an-
lamına bağlıdır. 

3- Aynı nefes  grubu içinde söylenen kelimeler akıcılık özelliğini 
sağlayabilmek için fonetik  yönden birbirilerine bağlıdır. Dinlemekte 
olduğumuz kimselerden hiç birisi konuşmalarına bir etki yaratmak 
düşüncesiye kelimeleri birbirlerinden ayırmazlar. Bundan şu anlaşılır 
ki, konuşma birimi aynı nefes  süresi içinde söylenilen kelime grubudur. 



Burada, tümce ve cümleyi oluşturan kelimeler konuşmada sürekli bir 
akıcılık sağlamak için birbirleri içine girerler. Bu ses akımını ayrıştıran 
ve onu kelimelere ayıran insan zekâsıdır. Bu ayni nefes  grubu içinde 
ifade  edilen kelimeler, ister normal şekilde kulağa, ister dudaktan oku-
yan sağırın gözüne hitap etsin ayırma aynı şekilde olur. Fonetik göz 
önünde bulundurulmak koşuluyla tümce ve cümleleri meydana getiren 
kelimelerdir. 

4- Kullanılan kelimelerin önemini belirtmek ve anlama kuvvet 
vermek için gerekli duraklamalar yapılır. 

5- Konuşanın sesinin kuvveti ve titreşimi zaman zaman deği-
şir. Bu da konuşan kimsenin konuşurken içinde bulunduğu heyecanın 
türüne ve kuvvetine bağlıdır. 

6- Cümleleri meydana getiren kelimelerin söyleyiş-telâffuz 
süratleri oldukça yeknesaktır. Bazıları diğerlerinden süratli konuşur, 
fakat  normal ve ortalama konuşma süratinden uzaklaşıldığı zaman bu 
doğal olmayan durum insanın dikkatini çeker. 

7- Her cümlenin kendine özel bir nağmesi veya ahengi vardır. 
Burada insanın dikkatini çeken şey, çeşitli, bölge ve yöre konuşmaları-
nın kendilerine özel değişik melodileri bulunmasıdır, kardenizli biri-
nin konuşma melodisi İstanbuFlununkinden tamamiyle farklıdır. 
Güney'li birinin konuşma melodisinden onun hemen oralı olduğunu 
söyliyebilirirsiniz. Fakat konuşma melodisi bakımından meydana gelen 
bu çeşitli değişikliklerin yanı sıra bir de herkeste aynı olan (ses uyumu) 
göze çarpar. Sorunun, gelişigüzel olumlu cümleden farklı  ses uyumu 
veya nağmesi vardır. Şüpheyi ifade  ederken kesinlik ifade  edişte kul-
lanılandan farklı  olarak ses sapmalarına gereksinim duyulur. Gerçek-
te her cümlenin ister soru veya olumlu cümle olsun bir dereceye kadar 
ses sapmaları vardır. Hiç bir cümle monoton konuşulmaz. 

8- Bundan başka sesler arasından bazı değişikliklerin mevcudi-
yetini de gözleriz. Bir sesin genel ton ve perde seviyesi bir diğerine 
oranla yüksek veya alçaktır. Bazı ses dolu ve nağmeli olduğu halde 
diğeri bu niteliklerden tamamiyle yoksundur. Birisi dinleyen tara-
fından  alınıp ona etki yaptığı halde diğeri bireyden uzak ve anlam-
sızdır. Bunlardan ona etki yaptığı başka, birde yerli şive etkisi altında 
kalarak pek az değişikliklerle ünsüz ve ünlülerde, kelime sonlarında, 
bazan da vurguda kendini gösteren bölgesel farklılıklar  vardır. Fakat 
her birinin konuşmasını bütün bu farklılıklara  rağmen tamamiyle 
doğal bir konuşma olarak kabul ettiğimize göre, bu farklar  konuşmanın 
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normallik niteliği hususunda bir karara varabilmek için temel etmen 
olamazlar. Bu ton ve perde değişiklikleri, ses çıkarma veya bir şey 
söylerken meydana gelen ufak  tefek  değişiklikleri doğal konuşmanın 
öznel olmaktan çok yan unsurları olarak kabul etmek gerekir. 

9- Konuya daha yakından bakacak olursak ortak olan bir başka 
hususiyetin de mevcut olduğunu görürüz.. Bu da ağızdan çıkarılışın 
nispeten kolay oluşudur. Öyle ise bu ağızdan kolay çıkarış ne şekilde 
mümkün oluyor? 

Konuşma, ciğerlerin, gırtlağın ve ses verme organlarının meka-
nik hareketlerini gerektiren bir grup kas çalışmasıdır. Normal ve doğal 
konuşmanın karakteristik niteliğini ve özelliğini oluşturan kolay söy-
leyiş bu mekanik hareketlerin birbirleriyle tam iş birliği yapmalarının 
sonucundan başka bir şey değildir. Konuşan kimselerden hiç birisi 
ne nefes  alma, ne ses çıkarma ve ne de dilin hareketlerine gerekli dik-
kati gösterirler. Normal zamanlardaki konuşmalarında bu hareketlerin 
bilincinde dahi değillerdir. 

Gene kas hareketleriyle ilgili, buna benzer başka bir olayı, ör-
neğin, merdivenden inme olayını ele alalım. İnerken ayağınızı nereye 
basacağınıza ilişkin olarak her merdiven basamağına baktığınızı var-
sayalım. Aynı şeyi yaparak merdivenden aşağı koşarak inmeye çalışın. 
Yapamazsınız. Bir an duraklar ve sendelersiniz. Aynı hareketi tekrar 
ediniz. Bu defa,  ayaklarınıza bakmadan, daha çok basamaklara aya-
ğınızı doğru koyabilmek için yetecek kuvveti tahmin ederek aşağıya 
dikkatle ininiz. Bu şekilde aşağıya süratle, emniyetle ve kolaylıkla ine-
bileceğinizi göreceksiniz. Fakat yarı yolda ayağınızı nereye bastığınızı 
düşünür ve onlara bakarsanız, kendinizi düşmekten kurtarabilirseniz 
ne mutlu size. Bunu ne şekilde açıklarsınız? Şöyleki, harekete başla-
dıktan sonra gerekli kas hareketlerinin düzenlenmesi küçük beyin 
(Cerrebellum) tarafından  kontrol edilir. Hareketler otomatiktir ve 
böyle olunca da hareket düzgün ve rahat olur. Beyin hareket mekaniz-
masının işlevini küçük beyine devretmiş ve bilinç diğer işlerle uğraş-
mak üzere serbest kalmıştır. 

İşte insanların düzgün konuşmalarında da durum böyledir. Bura-
da beyin (cerebrum) konuşma hareketinin kontrolünü küçük beyine 
devreder ve kendisi düşünme merkezleri, konuşma konusu, düşünce ve 
bunların söylenişlerinde serbest kalır. O zaman, ağızdan rahat ve 
kolay çıkarılan konuşma, nefes  alma ve seslendirme işinin otomatik 
olduğunu doğruluyor demektir. Bunun ne öğreten ve bilhassa öğretilen 
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bu yeni kelimelerin içinde öğrencilerin unuttuğu ve analitik metot-
la tekrar öğretilmek zorunluluğu olan sesleri öğreten öğretmenlerin 
deneyimleriyle görülmektedir. Yeni kelime mekanik olarak söylenene 
değin ve çocuk bunun ilerde ses birleşimlerini ne şekilde söyleneceğini 
düşünmek zorunda kaldığı sürece kelimenin söyleniş şekli onun bir 
sağır tarafından  söyleniyormuş duygusunu verir. Fakat kelime bir defa 
çocuğun kendi doğal konuşması içine girdikten sonra bu konuşmanın 
özelliklerini alır. 

Özetlersek, sağır çocukların konuşmalarında doğallık niteliğini 
sağlamak için, konuşma yukarıda değinilen koşullar altında öğretil-
meli ve uygulanmalıdır. Öyle yöntemlerle öğretilmelidir ki aşağı-
da sıralıyacağımız üzelliklerin gerçekleşmesini olanaklı kılsın. 

1- Genellikle konuşurken yapılan mekanik hareketler dikkatle 
kontrol edilmeli, alıştırma ve alışkanlığı geliştirme yoluyla mümkün 
olduğunca otomatik duruma getirilmelidir. Özellikle, nefes  alma ve 
seslenme, yöntemi yönünden doğru olmalı ve hareketle de kontrolü 
yapılmalıdır. Ünlü ve ünsüzler bölgenin kabul edilmiş söyleyişine 
uygun şekilde kolay ve düzgün çıkarılmalıdır. 

2- Kelimeyi oluşturan belli başlı fonetik  sesleri birbirleriyle olan 
ilişkileri gözönünde bulundurularak söylenmelidir. 

3- Kelimeler gereği gibi vurgulanmalıdır. 

4- Cümle içindeki kelimeler, anlatmak istedikleri anlama uy-
gun olarak vurgulanmalıdır. 

5- Konuşma tümcelere bölünmeli, rahat, ifade  edilmelidir. 

6- Se£ heyecanı ifade  etmelidir. 

7- Konuşma sürati tahmini olarak normale yakın olmalıdır. 

8- Konuşmaya bir az ritim verebilmek için, cümlelerin söylenişin-
de ses alçalıp yükseltilmelidir. 

Bütün bunlar, sağır çocuğun konuşmasında doğallık niteliğinin 
sağlanması için düşünülmesi ve uyulması gereken belli başlı kurallar-
dır. . 

NEFES ALMA ve NEFES K O N T R O L Ü 

îyi konuşma başlıca iki koşulun yerine getirilmesiyle mümkün 
olur. Bunlardan birisi doğru nefes  alış diğeri de bu nefesi  mümkün 
olduğu kadar kontroldür. 
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Doğru nefes  alış ve yeter miktarda ciğer kapasitesi konuşma için 
gerekli olan nefes  yeterliğinin varlığına bir işarettir. Sesin titreşimi 
için de en iyi bir güvencedir. Konuşma kimsenin, konuşmasını cümle-
lere bölmek, vurgulamak ve anlamın gerektirdiği şekilde kelimeleri 
vurgulamak ve gerekli durumları verimli ve etkili bir şekilde yerine 
getirmek için bir dereceye kadar nefes  kontroluna gereksinim var-
dır. 

Nefes  alma yöntemleri 

Kabul edilmiş iki türlü nefes  alma şekli vardır. 1- (Diaphrag-
matic) karından nefes  alma, 2- alt yan kaburgadan nefes  alma. Bunlar-
dan her birisi ciğerleri yeterli derecede şişirir ve konuşma için gerekli 
olan kontrol altına alınmış nefesi  sağlar. 

1- Ses çalışmalarında bir çok uzmanlar karından nefes  alma 
şeklini tercih ederler. Bu, yaşamın sürdürülmesi için doğanın can-
lılara verdiği bilinç altı bir olaydır. Yazar konuya ilişkin olarak 
sağır çocukların karından nefes  aldıklarını gözlemiş, fakat  nefeslerini 
konuşmada kullanmaya başladıkları zaman kolaylıkla kötü ve yanlış 
alışkanlıklar edindiklerini de görmüştür. 

Bu yöntemin, sağır öğrenciler tarafından  kullanılmasına baş-
landığı zaman, nefes  kontrolüne gereksinim gösteren çalışmalara geç-
meden önce doğru olarak yerine getirilmesi konusunda gerekli özen 
gösterilmelidir. Öğretmen, özellikle, karnın yan aşağı duvarlarının 
şişmesine ve omuzların alçalıp yükselmesine mani olmalıdır. 

Nefes  alma alıştırmalarına geçmeden, öğrenciler-bir çok sağır 
çocukların yapamadıkları-doğru dürüst sümkürebilmelidirler. Normal 
nefes  alırken dudaklar kapalı ve yukarı nefes  alan burnu kullanma-
ları alışkanlığı geliştirilmelidir. 

Sağır çocukların nefes  alma hareketlerinde göze çarpan başlıca 
iki ha ta vardır. Bu da hareketin sonsuz ve zayıf  oluşudur. Aşağıda-
ki çalışmanın bu hataya düşen çocuklarda kullanılması yararlı görül-
müştür. 

Çalışma:  Öğrenci yatar durumda. 

Karın boşluğunun kolayca ve ritmik hareketlerini sağlayınız. 
Bu hareket, öğretmenin elini karnın üst tarafına  hafifçe  yerleştirmek 
ve meydana gelecek her alt yönde harekete hafif  ve sürekli bir baskı 
uygulamak yoluyla olabilir. 
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2- Alt yan kaburgadan nefes  alma metodu, ses çıkarma öğret-
menleri tarafından  tercih edilmektedir. Bugün için bir çok profes-
yonel şarkıcılar tarafından  da kullanılmaktadır. Bunun biricik yaran 
karın boşluğuna ilişkin yöntemle olduğu gibi sağır çocukların kolay-
ca yanlı, nefes  alma alışkanlığına saplanmamalarıdır. 

Alt yan kaburgadan nefes  almanın belli başlı özelliklerinden biri, 
alt yan kaburgaların yana, dışarı doğru düzenli ve kolay olarak 
açılmasıdır. Buna ek olarak bir de göğüs çatısının hafifçe  açılması 
vardır. Buna karın boşluğu hareketleri de karışır, fakat  nefes  alma 
bilinç düzeyinde meydana gelen bir olay olduğundan dikkat alt kabur-
gaların yana, dışarı açılışı üzerine toplanır. 

Bu yöntem kullanırken, öğrencilerin, daha başlangıçta, parmaklan 
değmek üzere elleri bellerine koydurulur. "Nefes  al" deyince alt kabur-
galar yana, dışan açılır. "Nefes  ver" deyince eller öne merkeze doğru 
kayar ve hafif  içeri girer. . 

Derin nefes  alma çalışmalarını kolaylaştırmak için her öğrenciye 
bellerini saracak uzunlukta kalın bir ip verilir, ipin her iki ucu bir-
birine değecek şekilde bele sarılır. "Nefes  al" deyince ipin uçları bir-
birinden ayrılır. Bu aşamada, ipin uçlarını birbirinden kim daha fazla 
ayırabilecek diye bir yarışma ortamı sağlanabilir. Bunun sonucu ola-
rak ciğerler yeterince hava ile dolar. Nefes  verme daima yavaş, aralıklı, 
kısa ve kontrollü olur. El göğüs kemiğinin alt ucuna, kaburga kıkır-
daklarının meydana getirdiği kavise konur ve hafif  bir baskı verilir. 
Nefes  kontrolünü sağlamak için ilk aşama olarak, nefes  kesme çalış-
maları yapılır ve sonradan tekrar devam edilir. 

Bu ve daha buna benzer öğretim yöntemlerinin yaran şudur. 
Nefes  alırken dikkat alt kaburgaların yana, dışarı doğru açılması 
üzerinde toplanır, nefes  vermede ise dikkat karın kaslarının büzül-
mesine ve onların kontrolü üzerinde yoğunlaşır. 

Yöntem iyice öğrenildikten sonra, doğru nefes  alma alışkan-
lığını ve nefes  vermede bir dereceye kadar kontrolün geliştirilmesini 
sağlamak için günlük çalışmalara geçilir. Rahat konuşma dilinin ger-
çekleşmesi için gerekli koşulları etkili kılmak istiyorsak, öğrenci 
yüksek sesle bir şey okur ve anlatırken nefes  alıp vermenin otomatik 
olması durumları dışında, bu kontrolda bilinç düzeyinde olur. Bu 
nedenle ilk öğrenim aşaması sona erdikten sonra, nefes  çalışmalanyle, 
konuşma çalışmaları, çocuğun dikkatini daha çok konuşmaya çekebil-



mek için, birbirlerinden ayrılır. Bundan başka öğretmenin, çocuğun 
nefes  alıp vermesi ve bunun kontrolü üzerinde önemle durması, (uyanık 
olması) ve okul süresi boyunca gerekli nefes  çalışmalarına devam 
etmesi gerekir. 

SES EĞITIMÎ 

Ses eğitimi, göğüsten çıkan sesin, hoş, titreşimli, konuşmaya ye-
tecek tonda ve perdesi geliştirilmesi demektir. 

Bütün seslerde olduğu gibi kalite veya ton, kuvvet veya şiddet 
ve perde, sesin üç önemli niteliğini oluşturur. Sağır çocukların konuş-
malarında doğallık niteliğinin sağlanması için, öğrenimin her aşama-
sında bu hususlara devamlı olarak dikkat edilir. Sağır doğan bir ço-
cuğun konuşmasını, sesini temel özelliklerinden her birisi kusurlu 
dahi olsa onu dinlemeye alışmış olanlar anlar. Fakat bu gibi durumlar-
da konuşma gene de kulağa acaip ve anormal gelir. 

Öğrenimin ilk gününden başlıyarak, sesin kalıplaşması için gerekli 
önlemler alınır. Bu sağırların öğreniminde önemli bir tehlike oluş-
turur. Öğretmenin başlıca görevi çocuğun sesinde var olan yumaşaklık 
ve esnekliği korumak ve bunu mümkün olduğunca geliştirmektir. 
Herkes tarafından  bilindiği gibi bir çok sağır çocuğun hoş sesi vardır. 
Oysa çocuğun sesinde mevcut olan bu özellikler ehliyetsiz öğretmenler 
elinde yok olur. Kurs görmüş olmakla beraber, deneyimsiz kulağı 
duyarlı olmayan konuşma öğretmeni, yeni çıkan seslere karşı ilgisiz 
ve onları ayırma duyarlılığından yoksun bir konuşma öğretmeni on iki 
ay gibi kısa bir zaman süresinde ne yapacağını bilmeden sağır çocuğun 
sesindeki doğallığı yokeder. 

Bunun için konuşma öğretmeninin ses değişikliklerini en ince 
ayrıntısına değin kavrayabilecek, örneğin, seste yerleşmek üzere olan 
hatalı bir unsurun farkına  varabilecek, burun titreşiminin-(rezonan-
sının)-seseliminin-çoğalıp azalması eğilimi göstermesi, seste perdenin 
değişmesi, alçalıp yükselmesi gibi temel bilgilere sahip olması zorun-
ludur. Bunlar, sesin diğer olası noksanlarıyle birlikte konuşmaya baş-
lamadan önce saptanır. Bu da ancak duyarlı ve fonetik  bir kulağa 
sahip olmakla mümkün olur. Normal okullarda bugün rastlanan ses 
bozuklukları, ilgili öğretmenler daha ilk sınıflardan  itibaren buna karşı 
gereken önlemi almış ve yanlışları ayırt edebilen fonetik  bir kulağa 
sahip olmuş olsalardı, meydana gelmezdi. Üzerinde konuşmakta ol-
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duğumuz sorun, konuşma öğretmenlerinin genç öğrencilerin ses kali-
telerindeki en küçük değişikliklere karşı duyarlı olduklarını ve önemli 
ses bozukluklarının gelişmesine engel olabilecek gerekli teknik bilgi 
ile yetiştirilmiş olduklarını görmeden çözümelenemez. 

1. Kalite 

1- Çocuğun doğru nefes  aldığı ve göğüs şişmesinin gelişmek-
te olduğuna kati olarak kanat getirildikten sonra, iyi sesi temin için 
gerekli olan diğer bir hususta ses tellerinin tamamının titreşmesidir. 
Ses tellerinin yalnız bir kısmı veya yalnız kenarları titreşim yapacak 
olursa yüksek perdeli ses elde edilir. Ses çıkarılmasında ses tellerinin 
rolü, kaburgaların nefes  alırken yana dışarı doğru açılması veya bazı 
ünsüzlerde dilin vaziyet almasında olduğu gibi, şuur altında mey-
dana gelen bir hadise değildir. Bu sebepten, bu hususta yapılması 
gereken her hangi bir düzeltme doğrudan doğruya elle temasından 
her hangi bir yarar sağlanamaz. 

Yetersiz bir sesi geliştirmek veya yanıt vermeyen öğrenciden ses 
çıkartması istendiği zaman, çocuğun neşeli, dolayısıyla öğretmenin 
sorularına istekle yanıt verebilecek bir durumda olması onun bu işe 
isteklendirilmesi izlenmesi gerekli en uygun yoldur. Çocuğu güldürü-
nüz, hangi ses olursa olsun önemi yok, yeter ki sesin tonu doğru olsun 
gülmeyi uzun ünlülerden en iyi şekilde ve kolay geçebilecek bir kolay-
lıktadır. Bu en temiz gırtlak sesidir ve diğer seslilerden daha az armo-
nisi vardır. Bunun yerine, örneğin, bu bu bu, la la la la gibi tekrar 
edilen heceler de kullanılabilir. 

Belirli bir ünlü değilde, her hangi bir ünlünün söylenişi istendiği 
zaman, onun söylenişini gerektiren kesin ve değişmez dudak ve ağız 
hareketlerinin yerine getirilmesini istemekten kaçınılır. Burada ara-
nan ünlü değil sesin kendisidir. Bu değişmez dudak ve ağız vaziyet-
lerinde çene ve boğaz kaslarının sertleşmesi tehlikesi vardır. Sesin 
sert, gergin ve madeni bir durum almasını önlemek için, dil ve boğaz 
kasları mümkün olduğunca yumuşak bulundurulur. 

Ses çıkarmak için diğer bir çalışma tarzı da mırıldanmaktır. 
Çalışma (m) uzun (a) ve uzun (u) birleşimlerini çıkarabilecek şekilde 
geliştiği zaman, yumuşak damak, burun ve ağız yolu kontrol edilebiliyor 
demektir. Kolay ve süratle bu bu bu bu hecelerinden mu mu mu 
mu hecelerine geçebilen ve pürüzsüz ses çıkarabilen çocuk, başlangıç 
aşamasını geçmiş, ünlüleri veya kolay kelime birleşimlerini öğrenmeye 
hazır duruma gelmiş demektir. 
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2- iyi ses çıkarmak yalnız ses tellerinin doğru dürüst titreşimine 
değil, aynı zamanda göğsü, gırtlağın ve gırtlak üstü bölmelerin yu-
tak, burun, ağız ve baştaki sinüslerin-kapasitesine bağlıdır. Doğa-
Tabiat herkesin sesine aynı şekilde eşit özelliği vermiş değildir. Gö-
ğüs, boğaz ve baş titreşimleri bazı insanlarda değişiklik gösterir. Fa-
kat (tabiat) doğanın vergisi ne olursa olsun, bunlar uygun yöntemlerle 
pek ala geliştirilebilir. Burada çocuğun vücut durumu önemli rol 
oynar. Vücuttaki kaslar gerilmez. Rahat durumdaki duruş en iyi 
duruştur. Boyun serbest, baş düzgün, çene öne çıkık, dirsekler vücudun 
yanında ayrı, eller ya geride ya da göğüste kavuşturulmuştur. Doğru 
nefes  alma yöntemi göğsün gelişimini sağlar. Bu arada burun boşluk-
larının durumuna dikkat edilir. Kendileri ile çalışmadan sonra, gün-
lük mırıldanma alıştırmaları burun boşluklarının ve baştaki sinüsleri 
iyi ses çıkarma durumlarını korumaya yarar. 

2. Şiddet 

Ses yüksek veya alçak, kuvvetli veya zayıf  olabilir. Öğretime 
başlarken yüksek ses elde etmek yoluna gidilmesi önerilmez. Çocuğun 
sesi pürüzsüz ve hoşsa bir başlangıç için yeterlidir, ileride, yüksek 
ve alçak olmak üzere, iki çeşit ses çıkarmasını öğretiniz. Yüksek ses 
normal hafif  konuşma sesi olan alçak sesden bir iki not daha yüksektir. 
Daha ileride, konferans  ve nutuklarda kullanılacak, veya odanın 
en gerisinde oturan kimseye işittirebilmek için daha yüksek sesle, gizli 
gizli ve özel konuşmalarda kullanılmak üzere daha alçak ses de öğre-
tilebilir. 

Ses yüksekliği nefesin  gergin olan ses tellerine çarpış kuvvetine 
bağlıdır. Bu kuvvet karın ve üst karın kaslarından çıkar. Kontrolü 
de alıştırma ve çalışmalarla mümkün olur. Karın kasları, karın boş-
luğunu, karın boşluğuda ciğerleri etkiler. Üst karın kaslarının kont-
rolü karın boşluğunun gerekli hareket kuvvetini sağlar. 

Bu nefes  kuvveti, karın kaslarının hareketinde olduğu gibi, bilinç-
li bir harekettir. Fakat doğru ses çıkarmak için harcanan çaba normal 
konuşmadaki bilinç derecesini git gide azaltır ve kas kontrolü an-
cak çok farklı  durumlarda bilinçli bir hareket halini alır. 

Burada şunu unutmamak gerekir ki, göğüs çatısının kontrolü 
de ihmal edilemez. Nefes  alma çalışmaları şişirilmiş göğüs çatısının 
hızla inmesine engel olacak kuvvet sağlanması gerekir. Bu, ses verirken 
elde edinilmesi düşünülen geniş göğüs ve ciğer kapasitesi kadar mü-
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himdir. Göğüs şişkinliğinin yavaş yavaş inmesi, kuvvetli ve seselimli 
göğüs seslerinin çıkarılmasında gerekli olan koşulların meydana gel-
mesini sağlar. Ses tellerine çarpan kuvvetli nefes,  gırtlağın üst ve al-
tında bulunan ses titreşim bölmeleri üzerlerine düşen görevi iyice 
yapmadıkça, istenildiği şekilde seslendirilemez. 

Ses bu bölmeler içinde çoğalır ve kuvvetlenir. Diyapozonda 
denemek bunu daha açık olarak ortaya koyar. Diyapozonun çatallar] 
ne kadar kuvvetli ve doğru vurulmuş olursa olsun, elde edilen ses, 
aletin masa veya ses kutusuna vurulmasıyle elde edilen sesten da-
ha zayıftır.  Diyapozonun titreşen çatallarından çıkan sesle masa ve 
ses kutusunun rolü ne ise, göğüs ve ciğerlerin, gırtlağın üst ve al-
tında bulunan bölmelerin, esas gırtlak sesinin çıkmasındaki rolü de 
odur. O halde, kuvvetli ve işitilebilen bir ses elde etmek için, üst 
karın kasları tarafından  sağlanan sağlam itici bir kuvvete ve temel 
orijinal sesi çoğaltmak için de göğüs, boğaz, ağız ve burun boşlukların-
dan oluşan yansıtma bölmelerine gereksinim vardır. 

Arnold "konuşma için gerekli olan nefes  miktarı onu nefesli  ve 
cılız olmaktan uzak normal bir sese çevirecek olan ses tellerinin 
yeteneğine eşit olmalıdır." derken önemli bir fiziksel  konuya değin-
miştir. Ses tellerine fazla  nefes  basıncı olursa elde edilen ses nefes-
li, ses telleri üzerine az nefes  basıncı verilirse elde edilen sesin tonu 
cılız olur. Ses tellerine çarpan nefes  pek fazla  gelirse, çıkan ses gergin 
ve sert nitelikli olur. Fakat çarpan nefesin  kuvveti yetersiz olursa elde 
edilen ses, yansıtıcılarının maddeten geliştirme olanağı bulamayacak-
ları şekilde zayıf  ve cansız olur. 

3. P e r d e 

Sesin perdesi deyince onun müzik yönünden durumu akla gelir. 

Sesin perdesi yüksek veya alçak olabilir. Perde değişiklikleri ge-
nellikle ses tellerinin değişik gerginliklerinden doğar. Gerilme çoğal-
dıkça perde yükselir. Nefesli  sazlar da aynı fizik  kuralının konusu 
içine girer. Müzik aletinde nefes  ne kadar uzun olursa, çıkan sesin 
perdesi de o oranda alçak olur. Bu nedenle, dudakların dışarı çıkıntı 
yapması ve yuvarlanmasıyle çıkan ünlülerde gırtlağın alçalması 
nedeniyle uzun "a" ünlüsü uzun "i" ünlüsüne oranla perde yönünden 
daha alçaktır. 

Ses tellerinin gerginliği gırtlak kaslarının etkinliğinden anlaşılır. 
Bu kaslar bilinç kontrolü altında değildir. Ses telleri bütünüyle bilinç 
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dışı çalışır. Yani, dudak hareketlerini yönettiğimiz gibi, onları iste-
diğimiz şekilde bilerek yönetemeyiz. İşiten insanlar sesi zihinlerine 
alırlar ve ses telleri kaslarının bilinç dışı hareketi ve işitme duyusu, 
ses belleğine dayanarak aynı sesi çıkarırlar. Sağır çocukların ses işitme 
özelliği olmadığı için kulak belleği de yoktur. 

Öğretmenin en zor işi çocuğu sesinin perdesini değiştirmesine 
inandırmaktır. Bu yapılırken ve çocuk kendi kendine ses çıkarmağa 
çalışırken kasların hareketlerini hatırında tutması gerekir. Kasların 
hareket şekilleri ile sadaları arasında sıkı bir ilişki vardır. Bundan 
başka, çocuğun kendisine verilen ilk sesi fark  edip perdesini değiş-
tirebilmesi kas hareketleriyle ses arasındaki sıkı ilişkiyi kavrayabil-
mesine bağlıdır. 

Yazar bu perde değişikliğini ve gelişmesini, on yaşındaki anadan 
doğma sağır çocuklarda elde etmede başarılı olmuştur. Fakat buna 
ayrılan zaman, bugün normal okullar programı çerçevesi içinde öğ-
retmenler tarafından  verilen zamandan daha fazladır. 

İlk aşama, ya öğütlemelere ya'da Dr. Scripture'ın (Flame-trai-
ner) denilen araç yardımıyle çocuğa iki değişik ses çıkartmakla baş-
lar. Ya da çocuğun sinirleri dinlenme durumunda iken, rastlantı 
sonucu ses çıkarırken perde değişikliğini farkına  varmakla elde edilir. 
Bazı durumlarda çocuk perdesi normalden çok yüksek ses çıkarır. 
Diğer bazı durumlarda, treni ilk defa  görmekten ortaya çıkan şaş-
kınlığını gizliyememekten çıkardığı sesle kendi normal gırtlak sesinin 
değişmesini sağlar. İki ses arasındaki perde değişikliği saptandıktan 
sonra ayrı ses müzik ölçüleriyle gösterilir ve bunların ayrı ayrı sesler 
olarak çıkarılmaları istenir. Sonradan ünlü ve kelimeler bu notalarla 
söylenir. Bir zaman sonra bu iki notanın arasından olmak üzere on-
lardan oldukça farklı,  üçüncü bir ses daha elde edilir. Bu değişik üç 
ses ayrı ayrı çocuklara öğretilir. Perdesi normalden çok yüksek olan 
ses armaca ulaşıldıktan sonra atılır. Bundan sonra bir sesden diğer 
sese geçiş çalışmaları yapılır ve böylece cümlelerin ses uyumlu olarak 
söylenebilmesi sağlanmış olur. . . ' / . . 

Sınıf  öğretmeninin başlıca amacı, çocuğun sesinin doğal eğilim-
lerini korumak ve sesin perdesinde, az da olsa elde edilmesi düşünülen 
değişikliği sağlama hususunda çocuğun heyacanlı anlarından yarar-
lanmaktadır. Buna ek olarak sağır öğrencilere kendi seslerinin perde 
ve kuvvetini değiştirecek olanak sağlamak için piyanodan da yarar-
lanılır. Öğretmenin en büyük avantajı inandırma gücüdür. Bunu 
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diğer mekanik araçlardan daha fazla  kullanır. Bunun dışında, çe-
şitli müzik aletlerinin kullanılması sayesinde, Birleşik Amerika ve 
Büyük Britanya'da çok iyi sonuçlar elde edilmiştir. 

Özetleyecek olursak, iyi bir sesin elde edilebilmesi için aşağıdaki 
hususların varlığı esastır. 

(1) - Sağır çocukta aranan esaslar; 

(a) - Kolay, doğru ve kontrollü nefes  almak. 

(b) - Boğaz yapısı normal ses çıkarmaya mümkün ol-
olduğu kadar elverişli, ses telleri enine boyuna tit-
reşebilecek durumda bulunmak. 

. (c) - Boğazın üst ve altında bulunan ses yansıtıcı böl-
melerden yararlanmasını bilmek. 

(d) - Nefes  alma, sesleme ve seselimi (rezonansı) oranlı 
ve uyumlu olmak. ' 

(2) - Öğretmende bulunması gerekli özellikler, 

(a) - Duyarlı bir kulağa sahip olmak. 

(b) - Ses çıkarmanın gerektirdiği fizik  kurallarını bilmek. 

(c) - Pratik deneyim ve teknik yeterliğe sahip olmak 

(d) - Çocuğun heyecanlanması sonucu sesde meydana 
gelen değişiklikten süratle yararlanmasını bilmek. 

(e) - Hayalgücü kuvvetli, zeki, inandırma-ikna yeteneğine 
sahip olmak ve bunlardan yeterince yararlanmak. 

K O N U Ş M A SESLERİNİN ÇIKARILMASI 

Konuşma seslerinin çıkarılışı, geliştirilmesi ve düzeltilmesi bun-
dan önceki bölümlerde en küçük ayrıntısına kadar incelenmişti. Bu 
bölümde yalnız uygulanacak metotlarla ilgili hususlar gözden geçiri-
lecektir. 

Sağır çocuklara konuşma iki türlü öğretilir. Bunlar, sırasiyle 
çözümleme ve birleştirme  yöntemleridir. Kısaca açıklanacak olursa 
çözümleme metodu,  sağır çocuklara  konuşma seslerinin teker  teker  öğretilmesi 
metodudur.  Konuşma seslerinin teker teker gereği üzere çıkarılması 
sağlandıktan sonra, bu seslerden kelimeler oluşturulur. Konuşma ses-
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leri tamamiyle öğrenilmeden kelimenin söylenişine geçilmediği gibi, 
çocuklar buna isteklendirilmezler de. Diğer yönden  birleştirme  yöntemi, 
başlangıçta  kelimeleri  oluşturan  çeşitli  sesler ayrı ayrı öğretilmeden  kelime  tak-
lidi  ile işe başlar.  Bu metotla kelime bir bütün olarak ele alınır. Bu şekil-
de konuşma sesleri de kendiliğinden ayrı ayrı öğretilmiş olur. Birleş-
tirme yaklaşımıyla öğretilen kelimelerin düzeltilmesi ve sesinin araş-
tırılmasına bir hazırlık olmak üzere, kelimeyi oluşturan sesler de ayrı 
ayrı öğretilir. 

Son senelerde, Birleştirme yöntemiyle öğretim yapan öğret-
menler, metodun ilk taraftarlarınca  ortaya atılan ana ilkelerden iki-
sini gereği gibi kullanmakta başarısızlığa uğradılar; bu da bir dere-
ceye kadar yönteme karşı ilgisizlik yarattı. İyice incelenmeden kul-
lanılan iki kural şu idi. (I) Tam olmamakla birlikte, bir bütün olarak 
söylenen kelimeler ses yönünden doğru söylenmesi, (2) Kelimenin söyle-
nişi çocukta tamamen yerleşmeden, yöntem dolayısiyle meydana gele-
bilecek hata ve eksikliğin ortadan kaldırılması için kelimeyi oluşturan 
seslerin mümkün olduğu kadar çabuk öğretilmesidir. 

Birleştirme metodunun en önemli yararlarından birisi sağır 
çocuğu sesini doğal şekilde kullanmaya isteklendirmesidir. Burada iz-
lenen yol normal çocuğun konuşma öğretiminde kullanılan yöntemin 
aynıdır. Sağır çocukların ilk günlerde kendiliklerinden çıkardıkları 
sesler, genel kural olarak, nitelik itibariyle normal, kolay ve serbest 
çıkarılan seslerdir. Zayıf  ve cılız olmakla beraber, kulağa hoş ve iyi 
gelen seslerdir; üst sınıf  öğrencilerinin çoğunun seslerinde görülen 
kusurlardan da arınmıştır. 

Bununla birlikte, daha öncede belirttiğimiz gibi, bir çok du-
rumlarda bu doğal ton kalitesi, bu düzgün ve kolay ses çıkarma, en 
kısa sürede bozulma eğilimi gösterir. Bu neden böyledir? Biliyoruz 
ki küçük öğrencilerden çeşitli ünlülerin söylenişi istenir, çoğu kez 
bunların söylenişi için ağız belirli bir şekil alır. Dilin, çeşitli hareketler 
yapması gerekir. Bu gibi durumlarda öğrenciler ağız ve boğaz hareket-
lerine çok dikkat ederler. Bunun kaçınılmaz sonucu olarak da dil 
gerilir, ağız ve boğaz kasları sertleşir ve böylece tehlike baş göstermiş 
olur. 

Konuşma öğretmeninin çözmesi gereken sorunlardan biri de 
çocuğa, çeşitli ünlülerin söylenişinde ağzın alacağı biçimi düşün-
meyi gerektirmeden doğrudan ağıza istenilen biçimi aldırmasını 
öğretmektir. Çünkü ağız durumu bilinçsiz olarak kasların yardımiyle 
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yerine getirilmedikçe, elde edilecek olan konuşma normal konuşma 
olmaz, öyleyse konuşma organları istenilen pozisyonu ve durumu biraz 
bilinç ve kas hareketiyle yerine getirebilecek şekilde otomatik duruma 
getirilmesi gerekir. 

Uygulama göstermiştir ki her hangi bir öğrenci birleştirme yön-
temiyle öğretilen "Buğ" (bu:) kelimesini doğal ve kulağa hoş ge-
len (u:) yu çıkarmak suretiyle söylendiği halde; yalnız ünlü üzerinde 
ayrı olarak uzun süre çalıştırıldıktan sonra, daha önce doğru söylendiği 
• uzun (u:) yu, bu kez doğal olmaktan uzak bambaşka bir şekilde söylen-
diği görülür. Bunu ne şekilde izah ederiz? Ünlünün çözümleme meto-
du öğretiminde, ünlü bilinç altı bir olay olarak söylenir. Öğrencinin 
düşüncesi o ünlünün çıkış biçimi ve konuşma organlarının aldığı 
durum üzerinde toplanmıştır. Birleştirme yönteminde ise, çocuğun 
düşüncesi ağzın alacağı şekilden çok konuşma organlarının hareketiyle 
ilgilidir. Organlar otomatik hareket etmese de farkında  olmadan, 
söyleyişin gerektirdiği şekli alırlar. 

Bu gözlemlerden edinilen bilgiye göre, doğal niteliğe sahip bir 
konuşma elde etmek için sesleme işinin çoğu durumlarda otomatik 
olması gerekir. Öğretim veya düzeltme aracıyla konuşma organla-
rının şekli ve hareketi üzerinde düşünülmek ve onlara isteyerek bi-
linçli bir nitelik verilmek istenirse; bu çocuğun kas kontrolü izin 
verdiği oranda ve mümkün olduğu kadar süratle, bilinçli olan kas ha-
reketi, otomatik değilse bile, bilinç dışı bir hareket olana değin tek-
rar ettirilir. Bu nedenle, kelimeyi oluşturan seslerden birinin çıkış 
durumu ayrı ve tek başına öğretilmek istendiği zaman dikkatle öğreti-
lir ve ses hemen arkasından basit bir kelime içinde kullanılır. Sesin 
çıkış şekli ve hareketi kolay, doğru ve çabuk olabilmesi için de kelime 
sık sık tekrarlanır. 

Edinilen diğer bir bilgiye göre, çocuğun diline elle hiç dokunul-
maz. Çocuk organik hareketleri kendi gözlemlerine ve öğretmenin 
öğütlemelerine uyarak doğrudan doğruya kendisi yönetir. Konuşma 
organlarında şekil ve hareket yönünden yapılacak gerekli düzeltmelerde 
çocuğun şahsi görüşü yetmezse, öğretmenin ağız ve dil hareketlerini 
ne dereceye kadar taklit edebildiğini göstermek için aynadan yarar-
lanılır. 

Küçük çocuklarda konuşma organlarının ayrı ayrı hareketle-
rine fazla  dikkat edilmez, burada öğrenim daha çok birleştirme yön-
temiyle olur. Çocuk büyüdükçe, dikkatinin konuşma organlarına 
çekilmesinden ve ünlülerin öğrenilen basma kalıp durumlarından 
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doğan tehlike azalır. Çocuğun zekâsı geliştikçe ve kas kontrolü düzeldik-
çe öğretmenin kendisinin yapmasını istediği şeyi daha iyi anlar ve 
istenileni daha doğru olarak yerine getirmeyi başarır. 

Çok defa  sağır çocuğun konuşması, kelimeyi oluşturan seslerin 
her birini tek başlarına ne şekilde söylenirse o şekilde söylemeye göz 
yummaktan dolayı, zor anlaşılır. Bu çözümleme metodu İzleyen öğret-
menlerin küçümsedikleri bir hatadır. Fakat anlama önem veren 
herkes için aynı hataya düşmek mümkündür. Normal söleyişi sağlamak 
için en iyi çare, yalnız vurgulu hecelerdeki ünlülere belirli bir değer 
verip, vurgusuz hecelerde bulunan diğer ünlüleri yaklaşık olarak 
yansız bir halde bırakmaktır. 

Ünlüler üzerinde tekrarlamalar yaparken, ünlünün çıkış şek-
linin uzun müddet korunmasından doğan ses sertleşmesini önlemek 
için, ünlüleri tek başlarına tekrar etmektense, bu ünlüleri içeren 
kelimeler kullanılır. Bütün konuşma hareketleri çabuk olur ve o oran-
da hassastır. Bunun için kaba, ünlülerin muayyen çıkış durumlarıyle 
ilgili yorucu çalışmalardan genellikle kaçınılır. Normal konuşmada 
istenilen şey hareketlerin kontrolüdür. Konuşmanın daha çok bir 
hareket olduğu, düşünülürse bir çok yanlışlıklar önlenmiş olur. Bu 
dudaktan okuma için de böyledir. 

Sağırlar ünsüzleri söylerken büyük yanlışlık yaparlar. Onları 
özelliklerinden yoksun gibi anlaşılmaz duruma getirirler. O kadar 
belirli olmamakla beraber, dikkat edilmesi gereken diğer bir hataya 
daha düşerler. Bu hata ancak konuşmayı kaydeden makine ile anlaşılır. 
Örneğin: "sürekli" ünsüzler gereğinden fazla  uzatılması gibi. Bu sa-
ğırın konuşmasının normal insanların konuşmasından ayıran bir 
hatadır. Nedeni de konuşma ilk başlangıçta izlenen çalışmalar olarak 
gösterilir. Ünsüz çalışmaları çoğu kez her bir ünsüzün gereğinden 
fazla  uzatılması şeklini alır. Bundan önce de söylendiği gibi, normal 
konuşmada organların hareket ve durumlarını alması çok hızlı olur. 
istenilen bu hızı doğru olarak geliştirmek için bu işe uygun çalışmalar 
hazırlanır ve bunlar üzerinde çocuklar düzenli olarak çalıştırılırlar. 

Bu hususlar özellikle küçük sınıf  öğretmenlerini ilgilendirir. 
Genellikle görülen öğretim hatalarından diğer biri de, ilk sınıflarda 
öğrencilere uygulanan yöntemin, bu ilk öğrenim aşamasını geçtikleri 
halde aynı yöntemle öğrenime tabi tutulmaladıır. Bu aşamada öğret-
menin bu yöntemle çalışmasından çok kendi bulduğu kelimeleri nor-
mal konuşmada kullanmak suretiyle öğretime devam etmesi yapılacak 
en iyi öğütlemelerden biri olur. 
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Öğretmen, öğrencilerde rastlayacağı aşırı dudak, dil ve çene 
hareketlerini, boğaz kaslarının sertleşmesini, çene ve boyun hareket-
sizliğini hiç bir zaman hoş görmez. İlerde düzeltilmesi gereken hiç-
bir şeye izin vermez. 

Şunu unutmamak gerekir ki, iyi konuşmanın ölçütü gözün yardı-
mı olmaksızın kulağa hoş gelen konuşmadır. Öğretmenler çoğu zaman 
öğrencilerin konuşmalarını izlerken bilmeyerek dudaklarından okuma 
yoluyla ne derece yararlandıklarının farkında  değildirler. Normal 
bir sınıfta  yapılmakta olan konuşma dersinin öğretmen tarafından 
iyice anlaşılması, onun doğru söylenmesinden değil, öğretmenin öğ-
rencilerin ağzına bakmasından ve ne söyleyeceklerini bilmesinden, 
söylenenleri yorumluyabilmesindendir. Fakat bu izleyiş kulakla ol-
maktan çok gözledir. Konuşma seslerinin, söylenen kelime ve cümle-
lerin doğruluklarına ilişkin karar verecek tek organ kulaktır. Bunu sağla-
mak için de, öğrencinin konuşma sesinin doğru olup olmadığına ilişkin 
bir karara ulaşırken öğretmenin çocuğun yüzünden başka tarafa 
bakması öğütlenir. 

V U R G U ve KUVVET 

Vurgu: 

"Parça" ve "bohça" gibi kelimelerin kolaylıkla anlaşılması, 
"paça" ve "boca" gibi kelimelerle karışmaması için, bunları oluştu-
ran seslerin yalnızca doğru söyleyiş ile değil, onların aynı zamanda 
doğru vurgulamasıda gerekir. Webster, vurguyu "konuşma dilinin ay-
rılmaz bir parçasıdır" diye tanımlar. 

İngilizce "ısrar" vurgunun başlıca ve temel öğesidir. Böyle 
olmakla beraber ses miktarı genellikle "ısrar"ile birleştirilir. İngilizce 
de her ikisi de aynı şeylerdir. Bunun sonucu olarak da her hangi 
birinde meydana gelen çoğalma ve azalma diğerinde etkisini gösterir. (1) 

O zaman vurgu aşağıdaki durumlarda elde edilebilir. 

(a) - Israrla veya söyleyiş kuvvetiyle yani, vurgulu heceleri 
vurgusuzlara göre daha yüksek sesli ve belirli söylemek suretiyle. 

(b) - Ses miktarını çoğaltmak veya uzun söyleyişli yani, vurgulu 
heceleri vurgusuzlara göre biraz daha uzatmak suretiyle. 

(c) - Her ikisinden birleşik olarak faydalanmak  suretiyle. 
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Sağırlara vurguyu öğretirken, "Israr"dan çok sesin uzunluğu-
nu öğretmekle işe başlamak daha verimli olur. Vurgunun sağırlara öğ-
retilmesi konusunda Dr. Alexandre Graham Bell şöyle der: "Şunu 
anladım  ki vurgu heceyi uzatmak  demektir.  Vurgulu hecelerin yüksek sesle 
söylenemediklerinden çok, diğerlerine göre daha uzun oldukları fik-
rini çocuklarda uyandırabilirsek, hiç değilse daha iyi sonuç alırız. 
Vurgulu heceleri yüksek sesle söylemeğe uğraşmak çoğu zaman iste-
diğimiz sesin tersine olarak hece üzerinde toplanmış ani itilme ile 
meydana gelen bir sesi oluşturur. 

Bugüne kadar edinilen pratik deneyimleri bu konuda ki esaslar 
içinde hareket etmeyi zorunlu kılmıştır: 

(1) - Sesleme işleriyle ilgili olarak, vurgu ve kuvvetin gerek-
tirdiği hususlar önceden düşünülerek, sesin çeşitli kuvvet değişiklik-
leri geliştirilir. Alıştırmalar ünlü ve ünsüzler basit birleşimlerinden 
ve mümkün ise tek heceli kelimelerden hazırlanır. . 

(2) — İlk anlarda öğretilen çift  heceli kelimelerin vurgulu hecesi 
bu hecede uzun ünlü bulunursa, hafif  bir uzatma ile söylenir. (1) 
Webster'in Uluslararası sözlüğünden Örneğin "Bardak", "Çardak" 
kelimelerinde olduğu gibi. 

(3) - Öğrencinin gelişmesinde ümit verici bir durum gözlenir, 
gözlenmez, heceyi uzatmak yerine "Israr" kullanılır. 

Bu durum kelimeleri uzatarak konuşma alışkanlığını gelişti-
receğinden, ilk sınıflardan  sonra vurgu yerine heceyi uzatarak konuş-
ma alıştırmalarına devam etmek doğru değildir. Bir taraftan  ani ve 
büyük bir baskıyla ses diğer heceleri ağır ve uzatarak konuşma eğilimi, 
vurgusuz hecelere verilen ses miktar ve kuvvetinden pek az farklı 
olduğu anlaşılınca, tamamen ortadan kalkar. Gerçekten vurgulu 
heceyi vurgusuz heceden ayırt etmek için aranan uzatma ve kuvvet 
verme farkı  pek azdır. Her hangi birinin artmadı doğal konuşmanın 
elde edilmesine engel olur. 

Belli başlı vurgu güçlükleri, içlerinde kısa ünlüler bulunan hece-
lerden doğar. Çünkü bu kısa ünlüleri uzatmak yapılarını tamamiy-
le değiştireceği gibi anlaşılma derecelerini de azaltır. Yukarıda da 
açıklandığı gibi, başlangıçta kısa ünlülü hecelerin vurgulanmasına 
ve kuvvetinin sağlanmasına hazırlık olmak üzere sesin kuvveti kont-
rol altına alınır. • 
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Kuvvet: 

"Vurgu kelimeler için ne ise, kuvvette cümleler için odur. "Vurgu 
nasıl kelimenin hece veya hecelerinde fark  yaratır ve diğer hece ve 
heceleri kendine bağımlı kılarsa, kuvvet de cümleyi teşkil eden kelime 
veya kelimelerde anlam kuvveti yaratır ve böylelikle diğer kelimeleri 
kendisine bağımlı kılar. Fakat vurgunun tersine olarak "Üstelemenin" 
yeri kelimelere kuvvet vererek konuşurken belli değildir. Konuşan 
kimse cümlenin en önemli kelimelerini üstelemek veya doğrudan 
kendisinin belirlemek istediği kelimeleri üstelemek yoluyla yerini belir-
lerler: . . . 

"Lütfen  bana biraz süt verirmisiniz "istek cümlesinde olduğu 
gibi; insan ilk bakışta "verirmisiniz" ve "üst" kelimelerine kuvvet 
verir. Bunlar cümlenin en önemli kelimeleridir. Fakat konuşan kimse 
kendisine kıymet verilmeyeceğini sezdiği anda, isteğini tekrar eder 
ve bu defa  "bana" "süt" ve "lütfen"  kelimelerine kuvvet vererek 
söyler. Veyahutta sütün hepsini istemediğini anlatmak istiyorsa, o 
zaman da "biraz" kelimesini kuvvetli olarak söyler. 

Bu nedenle, kelimelere kuvvet ve önem vererek konuşma otoma-
tik olarak öğrenilemez; bunu doğru ve yerinde kullanabilmek için, 
cümle için kullanılan kelimelerin kıymetlerini anlama ve onların 
kullanıldıkları andaki psikolojik durumu bilmek gerekir. Öyle ise 
kuvveti kelimelerde yerinde kullanmak konuşma eğitimiyle ilgili 
olduğu kadar dil eğitimiyle de ilgilidir ve en iyi, okuma derslerinde 
öğretilir. 

Kuvveti isteğe bağlı olarak, gelişigüzel kullanmak yeteneğini 
geliştirmek düşüncesiyle birinci alıştırmalar hazırlanır. 

Kuvveti gereği gibi öğretmenin önemi, yerinde kullanılması du-
rumunda konuşmaya büyük ölçüde doğallık niteliğini vermesin-
dendir. • 

CÜMLEYI BÖLME ve R I T I M 

Fonetik bakımdan konuşma birimi basit cümledir. Konuşma bir 
tarafa  yazıldığı veya basıldığı zaman cümleyi oluşturan kelimeler 
birbirlerinden ayrılırlar. Normal konuşmada cümleler sentetik bir 
bütündürler. Cümlelerde yapılan her hangi bir bölme veya duraklama 
ya nefes  almak veya anlamı daha iyi anlaşılır bir hale getirmek için 
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yapılrr. Bu nedenle, sağırlarda doğal konuşmayı temin esas olduğuna 
göre, öğretmenin konuşmayı bu noktadan düşünerek her olumlu veya 
soru cümlesini bir nefes  grubu veya fonetik  bir bütün olarak düşün-
mesi gerekir ve lüzumlu hallerde bunun küçük nefes  gruplarına, cüm-
leciklere bölünebileceklerini, o da konuşanın bir bütün olarak cümleyi 
tek nefeste  söyliyebilmesine nefesinin  kâfi  gelmediğini veya dinleyenler 
tarafından  anlamanın daha derli toplu anlaşılacağı düşüncesiyle 
yapıldığını bilmesi gerekir. 

Şunu kabul etmek gerekir ki, sağır çocuk normal çocukta olduğu 
gibi nefes  ve konuşma organları üzerinde aynı derecede kontrol 
imkânına sahip değildir. Bunun için konuşma öğretiminin ilk safhasın-
da cümle söylerken, sağır çocuğa, normal çocuklara nazaran daha 
fazla  duraklama izni verilir. Fakat şunu bir defa  daha kesin olarak 
ifade  edelim ki, sağır öğrenci konuşmada ilerledikçe, cümleciklere böl-
me işini yavaş yavaş normale çevirmek için, daha önce kendisine izin 
verilmiş olan duraklama sayısı azaltılır. • • •..,; 

Duraklamasız söylenen ses grubuna nefes  grubu denir. Başka 
bir deyimle, iki duraklama arasında kalan ses grubuna nefes  grubu 
denir. "Merhaba" bir ses grubudur. "Buraya gel, nerede idin?, odaya 
girmeden şapkanı çıkar, "gibi bütün bu cümlecikler duraklamasız 
söylendiği zaman ayrı ayrı nefes  gruplarını teşkil ederler. Şapka 
kelimesinden sonra duraklama yapılacak olursa, cümle iki nefes 
grubuna ayrılmış olur. 

îki türlü duraklama vardır, (a). Nefes  almak için yapılan durak-
lama; buna daha çok nefes  duraklaması diyoruz, (b). İstenilen etkiyi 
yaratmak için yapılan duraklama, buna da anlam duraklaması 
diyoruz. Anlam duraklamasında nefes  tazelenmek, yalnız verilmekte 
olan nefes  ani olarak kontrol altına alınır. Bazen nefes  duraklaması 
ile anlam duraklaması aynı kelime üzerine rastlar. Genellikle, kısa 
cümleleri söyler veya okurken veya aynı şekilde kısa sorular sorar-
ken bunların hepside kolaylıkla tek nefeste  söylenebileceğinden, sa-
ğır çocuklara nefes  duraklaması hususunda her hangi bir hoşgörü 
gösterilmesine gerek yoktur. Her yerde yapılageldiği gibi öğrenci-
lerin her duraklamada nefes  tazeleme alışkanlığını kazanmalarına 
izin vermek, bazı hallerde cümlenin her kelimesi sonunda vaki olacak 
olan bu duraklama teşvik edilecek bir hareket değildir. Bu alışkanlık 
öğrenimin ilk yıllarında, tek kelime üzerinde ve her kelimeden sonra 
duraklama ve nefes  tazeleme izni verilen günlük konuşma çalışmaları-
nın bir sonucu olarak, bilinçsiz olarak meydana gelir. 
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Bir defa  elde edilince yenilmesi güç ve devam ettiği sürece de 
ahenkli konuşmayı imkânsız kılan bu kötü alışkanlığın gelişmesini 
önlemek için iki şeye ihyiyaç vardır. Birincisi öğretmenin buna karşı 
uyanık olması, ikincisi de çocuklarda cümleciklere ayırma alışkanlı-
ğını yerleştirecek alıştırmalar hazırlamaktır. 

Öğretmen ilk önce çocuğa nefes  kontrolü ve nefes  idaresini 
öğretir. Bunun için büyük nefes  gruplarını içeren cümleler üzerinde 
konuşma alıştırmaları yapar. Bu düşünce ile ilk sınıflarda,  hece ve 
tek heceli kelimeler öğretilir. Heceler ve tek heceli kelimeler ikili ve 
üçlü nefes  grupları halinde tekrar edilir; (I) ve zaman geçirmeden 
kelimeler kısa cümleler ve cümleciklerde kullanılır. İleri sınıflarda 
konuşma çalışmaları kelimeler üzerinde değil cümleler üzerinde olur. 
Her hangi bir kelimenin doğru söylenişi için çalışma yapılması isten-
diği zaman bu kelime cümle içinde kullanılır, tekrar tekrar okutulur. 

Şunu unutmamak gerekir ki, her hangi bir konuşma sesini doğru 
söylemek o sesin kelime içinde bulunduğu zamanda aynı şekilde 
doğru olarak söylenebileceğini garanti etmeyeceği gibi, doğru söy-
lenen kelime de, cümle içinde aynı şekilde doğru söyleyeceğini de ga-
ranti etmez. Birinci de nefes  alma ve sesleme hareketleri basittir. 
Diğerinde karışık ve fazla  kas kontrolü ve sesleme yeteneğine gerek 
vardır. Yalnız kelimeler üzerinde çalışma öğrenciyi cümle yapma-
ya hazırlamaz. Sağır öğrencileri kendi nefes  gruplarını istenildiği-
kadar uzatabilmelerini temin edecek bir tek çare vardır. O da onları 
bu şekilde çalıştırmakla kabildir. Keza, söylenen kelimeler, her biri 
eşit kıymette ve bunun sonucu olarak söylenişlerinde de aynı dikka-
tin gösterilmesi gereken bir seri kelimeler değildir. Her cümlenin 
kendine has bir kuruluşu vardır; diğer organik yapılar gibi itina 
gösterilir. Bazı kısımları diğer yerlerine nazaran daha büyük önem 
taşır. Ancak cümleyi sentetik bir bütün olarak düşündüğümüz zaman-
dır ki ritmik konuşma gerçekleşmiş olur. 

Ritim düzenli,estetik değeri, gayesi, vuruş, kuvvet, uzunluk ve 
fasıla  gibi belirli özellikleri olan bir harekettir. Bu özelliklerin ister 
sade, renk veya şekil olsun noksan madde yığınları halinde görülmesine 
imkân yoktur. Yeter uzunlukta nefes  gruplarından, muntazam bir 
silsile halinde birbirini izleyen, ölçülü ve oranlı hecelerinde vurgu ve 
kelimelerinde kuvvet bir ahenk içinde eşit fasılalarla  meydana gelen 
değişik kuvvette ve tannanlıkta bir konuşma elde ettiğimiz zaman, 
ritmin gerçek varlığını o zaman hissetmeye başlarız. Ancak o zaman 
ritim konuşmada kendini göstermiş olur. 
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R Î T M İ K KONUŞMA 

Konuşmada ritim vurgus tempo, perde ve vuruşun birbirleriyle 
birleşmesinden elde edilir. Bu nitelikler ölçülü ve oranlı olduğu tak-
dirde konuşmada ahenk sağlanmış olur. Cümlenin söylenişinde, cüm-
lecikleri iyi ölçülü, eşit tempolu, vurgu ve perdenin yardımiyle mü-
him olan heceler kulağa hoş gelen bir sıra ile ifade  ediliyorsa o zaman 
bu cümle ritmiktir denir. 

"Bir, iki, üç, dört, beş, altı sayıları iki eşit nefes  grubu halinde 
tekrarlandığı ve "bir" ile "dört" sayıları kuvvetlendirilerek söylen-
diği zaman bu sayılar ritmik söyleniyor denir. 

"Hazırlanır hazırlanmaz gelirim," cümlesi üç nefes  grubu ha-
linde tempo, vuruş ve kuvveti her bir grubun veya cümleciğin sonuna 
rastlamak suretiyle söylendiği zaman ritmik bir cümle olur. Her nefes 
grubunun ses uyumu ve perdesi konuşmanın ritmik özelliğini artırır. 

Sağır çocuklarda ritmik konuşmanın sağlanması düşünülürken, 
konuşma ile birlikte, vücut kol ve bacak hareketleriyle onlara ritim 
hakkında bir fikir  vermek gerekir. Ritmik hareketler ve konuşma ders-
leri, çocukta ritim fikri  uyanıp kelimeler doğru söylenene kadar pa-
relel olarak yürütülür. Konuşma ve ritmik çalışmaları birleştirmeden 
önce oldukça iyi nefes  sesinin ve konuşma kontrolünün varlığına 
gereksinim duyulur. 

Kolay ve pürüzsüz olarak kullanabilene kadar değişik ritimler 
üzerinde başlı başına çalışmalar yapılır, işe basitlerinden başlıyarak 
çocuğun dil bilgisi geliştikçe yenileri eklenir. Soru ve olumlu cümle 
şekilleri, nazım şekilleri çeşitli ritimler ve değişiklikleri hakkında 
gereken fikri  verir. İyi örnekler üzerinde çalışıldığı, bol ve serbest 
çalışmaya gerekli zaman ayrıldığı takdirde istenilen yatkınlık gelişir. 

Amaçlanan şey anlaşılır bir konuşma ve okumadır. Buda kullanı-
lan dilden hoşlanmakla olur. îlk sınıflarda  ritim çalışmaları aşağı 
yukarı mekaniktir; fakat  çocukların sınıfları  ilerledikçe onların okuma 
ve konuşmalarında mantık ve anlayış özürü belirir. 

SESLİ O K U M A 

Öğrenciler kelimeleri dudaktan okuyabildikleri ve anlamlarını 
anlayıp söyleyebildikleri zaman matbu yazıları da tanıyıp onları ses-
li okuyabilecek duruma gelirler. Eşya ve şahıs isimleri, fiiller,  soru 
cümleleri ve basit olumlu cümleler yalnız sınıfta  öğretilmek üzere 
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tahtaya veya duvarda asılı levhalara değil, fakat  öğrencilerin kelime 
kutularında saklıyabilmelerini sağlıyabilmek için yeknesak, enli kar-
ton şeritler üzerine, daktilo edilmek veya matbaada bastırılmak sure-
tiyle yazılır. Bu okuma kartlarıyla çocukların kendi kendilerine 
okuma çalışmaları yapabilmeleri sağlanır. Böylelikle çocuğun dil bil-
gibi ve konuşma yeteneği artar. Karton şeritler üzerine yazılmış 
isimler, soru ve olumlu cümleler, vurgu ve kuvvet, duraklama ve 
cümleciklere ayırmayı göstermek üzere gereken işaretler konur. 

Otomobil. Ne yapıyorsun? v 

Bugün hava soğuktur. 

Kartların üzerinde işaretlerin mükemmel olmasına gerek yok-
tur. Fakat bu işaretler sınıfta  öğrencilere toplu olarak veya ayrı ayrı 
kendilerine ne şekilde öğretilmişse onları hatırlatacak şekilde olması 
yeter. Bu okuma alıştırmaları en basitinden başlamak üzere, her yeni 
alıştırma öğrenciyi amaca daha yaklaştırarak, okulun üst sınıflarına 
kadar geliştirilir. Normal konuşma için gerekli olan hiç bir şey ihmal 
edilmez. Doğal konuşmanın her safhası  önemine göre gereken alış-
kanlığın zamanında gösterilmesini gerektirir. 

SÖYLEYlŞ - T E L Â F F U Z 

Standart Söyleyiş ve Söyleyiş şekilleri. 

Her dilde olduğu gibi, Türkçenin de değişik söylenişleri vardır. 
Örneğin güneyde ki aydınların söyleyişi Kuzeydeki aydınların söyle-
yişinden farklıdır;  Orta anadolu aydınlarının söyleyiş tarzı istanbul 
aydınlarıninkine hiç benzemez. Bundan dolayı, Türkçenin çeşitli 
söyleyiş şekilleri vardır. . 

Fakat iş yalnız bununla bitmez; her standart söyleyişte birbi-
rinden farklı  iki konuşma tarzı vardır; bunlar, halkın  günlük  konuşma 
tarzı  ve resmi maksada  uygun konuşma tarzı.  Birinci tarz günlük konuş-
mada kullanılır. Konuşma süratlendikçe söyleniş tarzı da o oranda 
avamlaşır. Hazırlanarak maksada uygun olarak yapılan konuşma 
tarzı da resmi söz söyleme tarzıdır. 

Öyle ise sağır çocuklara hangi standart söyleyiş ve konuşma tarzı 
öğretilmelidir. • :•_• •. 

Gerçekten öğretilmesi gereken standart söyleyiş, okulun bulun-
duğu çevrede konuşulan Standat söyleyiştir. Söyleyiş biçimine gelince, 
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çocuk daha fazla  halkla temas edip, konuşup görüşeceğine göre, o 
çevrede halkın kullandığı söyleyiş tarzı öğretilir. Aydın, normal bir 
insanın her günkü konuşması karakter itibariyle avam konuşma tar-
zıdır. Professör  Daniel Jones bu şekilde konuşmaya" dikkatli konuşma 
tarzı" der. Öğretmenlerin hedefi  de bu olmalı ve bu hedefe  ulaşmak 
için çaba harcamalıdır. 

Dikkatli  konuşma tarzında  esas bütün ünsüzler tam olarak çıkartılır. 
Israrlı hecelerdeki ünlülerin Standart söylenişi ve ısrarsız veya az 
ısrarlı hecelerle, tek heceli kelimelerdeki ünlüler kısa söylenir. 

Konuşma tarzlarını birbirlerinden ayıran fark  ısrarsız hecelerle 
tek heceli kelimelerin söyleyiş şekilleridir. Süratli konuşulan halk 
dilinde ünlülerin kısalması fazla  olur. Fakat dikkatli konuşmada kısal-
ma oldukça azdır. 

îlk konuşma öğrenimine başlanıldığı zaman ünlülerin kısa söy-
lenişi başlıca ısrarsız hecelere hasredilir. Edatlar ve zamirlerin değişik 
söylenişi daha ileri safhaya  bırakılır. 

Onbir ilâ on iki yaşından sonra ünlüleri kısa söyleme dikkatle 
öğretilir ve öğrenci üst sınıflara  geçtikçe öğretmenin dikkatli konuşma 
tarzı örnek olarak alınarak ona uyulmak üzere çalışılır. 

Hem öğretmenin hemde öğrencinin konuşması, hiç şüphesiz, du-
daktan okuma ile ilgili tahminlerden etkilenir, iyi dudaktan okuma 
dikkatli söyleyiş ister. Konuşmayı mümkün olduğu kadar gözle fark 
edilir hale getirmek için öğretmenin her heceyi açık ve kesin şek-
liyle söylemesine neden teşkil, eder. Pek tabii olarak öğrenciler de 
öğretmenin söyleyiş tarzını taklit ederler. Bu suretle, öğretmenin ve 
öğrencilerin kelimenin her hecesini ve bütün tek heceli kelimeleri 
gerçek fonetik  kıymetleriyle söyledikleri görülür. Böylece, normal ko-
nuşma tamamiyle ortadan kalkar ve doğal konuşma da imkânsız bir 
hale gelir. Bunu önlemenin biricik çaresi, kolaydan başlamak üzere, 
çocukları avam konuşmalarının söyleyişleri üzerinde dudaktan oku-
maya alıştırmaktır; üst sınıfların  dudaktan okuma çalışmaları halkın 
konuştuğu tarzdaki cümle ve cümlecikler üzerinde kurulu çalışmaları 
halkın konuştuğu tarzdaki cümle ve cümecikler üzerine kurulur. Bu 
nedenle, dudaktan okumanın konuşma üzerine olan etkisi önemle ele 
alınır ve lâyık olduğu itina ve dikkat gösterilir. 

(2) Tek Heceli Kelimeler Nasıl Söylenir? 

Bir, beş, on gibi kelimelerin Türkçede iki türlü söylenişleri vardır. 
Birisi maksatlı ve kuvvet vererek kullanış, diğeri de halk dilinde kul-
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lanış şeklidir. Birinci ünlünün gerçek değeri muhafaza  edilir; ikincisi 
ise ünlünün gerçek değeri nötr hale gelir. Bazı hallerde ünsüzlerde de 
ufak  tefek  değişiklikler olur. Konuşma dilinde "on" kelimesi "un" , 
"bir" kelimesi de "bi" gibi kısa "i" olarak söylenir. 

Örnekler: 

On ai "onat" "unat" . . 
Sen gittikten sonra yoldan (onat) geldi geçti. 
Bir top. "bitop". 
Bizim çocuğa (bitop) verir misiniz? 

Türkçemizde daha çok tek heceli kelimelerin halk arasında ki 
konuşmalarda "zayıf"  maksatlı konuşmalarda ise "kuvvetli" kullanış-
ları vardır. 

(3) Ünsüzlerin Benzeşmesi. 

Kelimelerde yan yana gelen ünsüzler bir çok hallerde birbirine 
etkide bulunur. Örneğin burun ünsüzü olan (n) den sonra süreksiz 
patlayıcı çift  dudak ünsüzünün etkisi altında kalarak, dudak ve burun 
ünsüzü olan (m) ünsüzüne çevrilir. 

Son perde som perde; tanbur tambur; penbe pembe gibi. 

Halk dilinde bunun kolaylıkla fark  edilemeyen daha başka 
örnekleri de vardır. Konuşmasını normal ve doğal hale getirmek iste-
yen bir sağırın bunları da öğrenmesi yararlı olur. 

Bundan başka dilimizde daha birçok benzeşme şekilleri vardır, 
örneğin: Türkçede (n) burun ünsüzünden sonra akıcı (1) ünsüzü 
gelirse (1) ünsüzü (n) ünsüzüne dönüşür. . 

Önlemek önnemek; ünlemek ünnemek; gibi V -

Kelime kökündeki yumuşak ünsüzler takı aldıkları zaman sert 
ünsüz haline dönüşür. 

Kitap kitabı; ağaç ağacı; 

Tahtada bu gibi değişiklikleri göstermek için kelimenin doğ-
rusu yazılır ve değişiklik meydana gelecek olan ünsüzün altına ufak 
bir nokta veya daire konur. 

(4) Bazan iki hazanda üç heceli okunan kelimeler. 
Türkçede iki türlü söyleniş şekli olan üç heceli kelimeler vardır. 

Bazan hecelerin her üçüde söylenir. Diğerinde çok defa  ortadaki vur-
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gusuz hece düşürülmek suretiyle iki heceli kelime gibi söylenir. Bu gibi 
hallerde, genellikle sağırlar eğitiminde, kısa söylenilen kelime tercih 
edilir. 

Karabaş Karbaş Toraman Torman; gibi. 

K O N U Ş M A SÜRATİ VEYA H I Z I 

Sürat insanın konuşmasında önemli rol oynar, işitme duyusu 
olan insanlar için, "ortalama veya normal" diye isimlendirilen ko-
nuşma sürati vardır. Aynı zamanda işitme duyusu olan insanın konuş-
ma sürati de değişiktir. Konuşma bazen her zamankinden çabuk, ba-
zen yavaş olur. Süratli hareketi heyecan veya korku hissini anlatmak 
istediğimiz zaman konuşma çabuklaştırılır. Bunun tersine olarak, konu-
şurken daha etkili olunmak istenirse ağır konuşulur; kelimelere kuv-
vet verilir, duraklama sayısı artırılır. 

Normal konuşmanın bütün bu özellikleri, sağır doğmuş bilginin 
konuşmasında mevcut değildir. Onun konuşma sürati aşağı yukarı 
yeknesaktır. 

Normal konuşmanın, süratle ilgili diğer bir özelliği şöyle açık-
lanabilir. Bu gibi konuşmalarda "uzun ünlüler" her zaman aynı uzun-
luğu muhafaza  etmezler. Uzunlukları bazen artar, bazen eksilir. Halk-
dili konuşmasında kelimelerin uzunluklarının kısaltılması konuşmayı 
süratlendirir. Şu basit soruyu ele alalım: "Neredesiniz?" Eğer sizi 
aradığım halde bulamıyorsam, o halde, soruyu sabırsızlıkla tekrarlar, 
kuvvet vererek kelimeyi normalden fazla  uzatırım. Eğer başka birini 
değil de sizi aradığımı anlatmak istiyorsam, o zaman (siniz) kelimesini 
kuvvetlendirerek söylerim. Vurgusuz hecelerin ünlülerinde yapıla 
gelen bu değişiklik normal insanların konuşmasında mevcut diğer bir 
özelliği oluşturur. 

Anadan doğma sağır çocuğun ağır ve güçlükle konuşmasını hak-
lı gösterecek bir çok nedenler vardır. Bu gibi çocuklarda konuşma 
fazla  mekanik değildir. Kas kontrolü zayıf  ve kapalıdır. Fazla nefes 
basıncından dolayı ağız içinde seslerin çıkış noktaları sık sık yan-
lış kullanılır. Nefes  alma kontrolü ve idaresi hatalı olur. Nihayet 
kelimeleri birleştireceği yerde birbirlerinden ayırır. Bütün bu hata-
lar, ünsüz ve ünlüler öğrenildikten, bir kaç ses birleşimi ve kelimeler 
üzerinde çalışmalar yapıldıktan sonra normal ve doğal konuşmanın 
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bütün özellikleri öğrencilerin konuşmalarında kendiliğinden doğru 
kullanılacaktır, varsayımı üzerine kurulan öğretmenin metodunda 
daha fazla  görülecektir. Bu korkunç bir varsayımdır. 

Ritim için hazırlanmış olan ritim çalışmaları normal konuşma 
süratinin geliştirilmesinde kullanılması yararlıdır. Bunun en iyi şekli 
ortalama sürati olan konuşma şeklidir. Bunun sağlanması için ihti-
yatlı hareket edilmesi gerekir. Normale doğru gelişme ağır ve fakat 
kesin olur. Öğrenciler konuşma organlarına ve nefeslerine  gittikçe 
hakim olmaya başladıkça, konuşma sürati de yavaş yavaş artırılır. 

Her şeye rağmen öğretmen hatırdan çıkarmıyacağı en önemli 
husus konuşmanın anlaşılır olmasına dikkat etmektir. Başlangıçta 
Fakat sonradan düzenli, dikkatle uygulanmış günlük çalışmalarla 
yaklaşık olarak normal bir konuşma sürati sağlanır. 

SES U Y U M U ( I N T O N A T Î O N ) 

Konuşmada sesin yükselip alçalmasına ses uyumu denir. Anadan 
doğma sağır çocukların seslerinde bunun sağlanması olanağı biraz 
zayıftır.  Fakat ses perdesi konusunda söylenenleri hatırda tutmak 
şartiyle, sesin ton değişikliğini sağlamak için tavsiyelerde bulunmak 
veya öğrencilerin heyecanlı anlarından yararlanmak suretiyle insamn 
elinden geleni yapmasına değer. Sağır çocuklar serbest olarak heyecan-
larım nida cümleleriyle ifade  ederken seslerinin tonunu değiştirir-
ler. Örneğin: "Oh; af  edersiniz." "Trene bak." gibi Bu sesin yükselip 
alçalmasının tekrarında gerekli zamanın ayrılması ve itina gösterilmesi 
takdirinde öğretmenler çektikleri sıkıntının mükâfatını  görürler. 

Aşağıdaki ses uyumlarının elde edilmesi için çalışılır. 

1. Alçalan ses uyumu, şöyle - yatay bir çizgi ile gösterilir: 

a) Emir cümlelerinin sonunda. 

Otur. Kapıyı aç. Pencereyi kapa. Yemeğini ye. gibi. 

b) Olumlu cümlelerin sonunda. • 

Üşüdüm. Acıktım. Yorgunum, gibi. 

c) Ne, nasıl, nereye gibi kelimelerle başlayan soru cümlelerinin 
sonunda. 

Nasıl yaptın? Ne istedin? Nereye gittin? Ne yedin? gibi. 
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2. Yükselen ses uyumu, şöyle/dik bir çizgi ile gösterilir: 

a) Olumlu veya olumsuz cevap verilebilecek soru cümlelerinin 
sonunda. 

Üşüyor musun? Acıktın mı? Yoruldun mu? 

Kalemin var mı? Gidelim mi? Görebiliyor musun? gibi. 

b) Virgülle ayrılan bileşik cümlelerde Ses uyumu virgülde yük-
selir. 

Gelmeden, telefon  et. Yattım, fakat  uyuyamadım. 

c) Olumlu veya soru cümlelerinde, kuvvet vererek söylenilen her 
hangi bir kelime de ses uyumu yukarıdaki kurallar dışı, yükselir. 

(Hecenin yükseliş ve alçalışını belirtmek için çizgiler daima 
cümlelerin üzerlerine işaretlenmek suretiyle gösterilir.) 

NEFES ÇALIŞMALARI 

Nefes  çalışmaları sümkürme alıştırmalarından sonra gelir. 

(1) Sümkürme.  (Küçükler  için) 

Alınacak durum ve emirler, "hazır ol": emriyle mendiller açılır 
ve sağ elin içine yerleştirilir. "Ağız aç." - "Nefes  al." - "Dudakları-
kapa "Nefes  kes." -"Sümkür." - "Burun sil." 

Küçük öğrenciler burunlarını silmezler buna dikkat ediniz. 
Sümkürürken burunu sıktırıp bıraktırınız. "Burun sil" emri verilene 
kadar mendili 4-5 cm. uzakta tutturunuz. 

(2) Burundan  nefes  alma. 
(a)Önce öğretmen tarafından  gösterilir. Ufak  bir tüy alınız. 

Ucundan tutarak, sapı burnunuzun ucuna değecekmiş gibi baş aşağı 
tutunuz. Burundan nefes  alıp vermenin tüy üzerindeki etkisini çocuğa 
gösteriniz. Özellikle dudakların kapalı oluşuna dikkati çekiniz. 

(b) Öğrenciler tarafından  günlük düzenli çalışmalar yapılır. 
Sistemli ve metotlu nefes  çalışmalarında siz de bulununuz; yavaş 
hafif  ve muntazam olarak, dudaklar kapalı burundan nefes  alınışına 
dikkat ediniz. Nefes  alıp vermenin bilinçsiz olmasını sağlamak için 
de öğrencilerin düzenli adımlarla aşağı yukarı gezinmelerine izin 
veriniz. (Aiken) nin dediği gibi yürüyüş nefes  almayı düzenleyecek 
uygun bir ritim temin eder. 
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Nefes  alma sürati: Üç saniye nefes  alma; üç saniye göğüs şiş-
kinliğini devam ettirme; üç saniye nefes  verme; üç saniye de dinlenme 
için sayınız. 

(3) Küçükler  için nefes  artırma çalışmaları. 

Genel Kural: "Nefes  alma-burundan." "Nefesverme-ağızdan." 

Uyarı: Yanakların dışarı doğru şişmesine izin vermeyiniz. 

Alıştırma': (1) Öğrenci her defasında  değişik uzaklıkta bulunmak 
şartiyle öğretmenin avucundan pamuk parçası veya tüy uçurulur. 
Burundan ağır ve derin nefes  alınır. Sonra patlatarak nefes  veri-
lir; dudaklar tabiatıyla yukarı itilir, yanaklar düzdür. (2) Yel 
değirmeni döndürme. Birinci alıştırmanın tersine olarak, bu devamlı 
nefes  akımı ister. Bu çalışma için, nefesin  geçebileceği şekilde, altında 
deliği bulunan yel değirmeni sağlanır. 

Bu ve daha buna benzer elverişli çalışmalar kolayca düzen-
lenebilir. Ufak  futbol  topunun iç lastiğini şişirmek, karın kaslarının 
oldukça kuvvetli basıncına olanak vereceğinden, iyi bir alıştırmadır. 
Bu iş için şişirilerek oynanacak, bütün oyuncaklar kullanılır. 

(4) Okul öncesi ve okul çağındakiler için nefes  kontrolü ve nefes 
artırma çalışmaları, (a) Burundan ağır ve derin "nefes  al." (Dişlerin 
aralık olmasına dikkat ediniz.) "Hu" sesi çıkarıyormuş gibi yukarı 
kalkık olarak, dudaklar arasından ağır ve düzenli nefes  veriniz. Bunu 
tekrarlayınız. F,s,ş, sürekli ünsüzlerden aynı şekilde yararlanınız. 

(b) Burundan çabuk ve sessiz olarak "nefes  alınız". Birinci alış-
tırmada olduğu gibi, ağır ve düzenli "nefes  veriniz." Beşden başla-
mak üzere nefes  alma süresini sayarak düzenleyiniz. Çocuklara ci-
ğerlerini boşaltmalarına izin vermeyiniz. Nefes  verme etkinliğine so-
nuna kadar devam ettiriniz. 

(c) Nefes  verirken, birinci alıştırmada olduğu gibi "hu" sesi 
çıkaracağını! yerde uzun (a,u,i) ünlüleri çıkarınız. 

(d) Yine nefes  verirken, birinci alıştırmada olduğu gibi "hu" 
sesi çıkaracak yerde (a,u), (ou) karışık ünlü seslerini çıkarınız. 

(e) Burundan ağır ve derin "nefes  alınız" Ph veya diğer ses 
birleşimlerini (Pf,  Ps, Pş, Sm, Sn) tekrarlamak suretiyle ağır ve düzen-
li nefes  veriniz. 
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Sınıfta  gösterildikten ve üzerinde yeter derecede çalışıldıktan 
sonra, ister oturdukları yerde, ister ayakta iken. öğrencilerin serbest 
çalışmalarında yararlı olur düşüncesiyle, bu safhada  çalışmalar 
öğrencilere tablolar halinde verilebilir. Bunlar, her biri ayrı ayrı 
olmak üzere çocukların çalışma kartlarına da yazılabilir. 

Grafik  ifadeler: Ph Ph Ph 
Pf Pf Pf 

Ps PS Ps 
Sm Sm Sm 
Sn Sn Sn 

işaretler: / işareti "nefes  al" demektir. 

I işareti "nefes  almamak şartiyle-duraklama" demektir. 

Her grup sesin tekrarlanma sayısı yavaş yavaş artırılır. 

(f)  5 nci alıştırmayı çabuk ve sessiz nefes  almak suretiyle tekrar-
layınız. 

Aşağıdaki alıştırmaları, sınıfta  gösterildikten ve üzerinde yeter 
derecede durulduktan sonra, kendi başlarına serbest çalışmalarında 
tekrarlamak üzere öğrencilere veriniz. 

Paa—Paappa, 
PaaPaa—PaaPaa—PaaPaa. 

Diğer hecelerle, uzun ünlüler kullanılmak şartiyle bunlara benzer 
alıştırmalar çoğaltılabilir. 

aa—ay—Iî aa—ay—ii aa—ay—ii 
toy toy toy 
fâzıl  fâzıl  fâzıl 
ayla nerede ? - . 
iğne buldum. 
ayva yedim. . ' " • 
armudu severim. 
Lâle top oynuyor. 
Jale iğde yiyor. 
1.2.3.4.5.6.7.8. 
a.b.c.d.e.f.g.h.  . 
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Konuşurken nefes  kontrolünün alışkanlık haline getirilmesi öğ-
retimin daha ilk safhasında  temin edilir ve böylelikle her kelimeden 
sonra nefes  tazeleme eğilimi de etkili surette önlenmiş olur. 

Bu alıştırmalardan daha yaşlı öğrenciler için, vurgu, kuvvet ve 
cümleciklere bölme alıştırmaları olarak da yararlanılabilir. Böylece, 
nefes  ve ses kontrolü elde edilmiş olur. 

Bütün yukarıda ki alıştırmalarla meşgul olurken sesin bükül-
mesini sağlamak için üzerinde devamlı bir dikkat harcanır. Hafif  bir 
basınç karşısında gereken önlem alınır. Öğretmenin hassas bir kulağa 
sahip olmasının nedeni de buradadır. Alıştırmalar çocuğun nefes  yete-
neğine göre yavaş yavaş artma suretiyle hazırlanmamışsa, seste zorla-
ma ve basınç meydana geleceği şüphesidir. Alıştırmaları, çocuğun ne-
fes  yeteneği çerçevesi içinde, nefes  gruplarını yavaş yavaş ihtiyatla 
uzatarak hazırlayınız. Sayı grupları, alfabe  harflerinden  meydana ge-
tirilen gruplar, basit fiil  çekimleri bütün sınıflar  için alıştırma örnek-
leri olarak kullanılabilir. 

İleri sınıflardaki  öğrenciler için bu alıştırmalar ve basit çocuk 
şiirleri ezberletme veya okutma suretiyle uygulanabilir. 

Kol ve vücut hareketleriyle birlikte nefes  çalışmaları doğrudan 
doğruya beden eğitimini ilgilendirir. 

SES ÇIKARMA ve SESELİM (REZONANS) ÇALIŞMALARI 

Aşağıdaki alıştırmalar üzerinde çalışırken çocukların vücut du-
rumlarına ve nefes  alma şekillerine dikkat ediniz. 

Geliştirilmek istenen ses, sınıfta  kullanılmağa yeter, kolay çıkan, 
kulağa hoş gelen ve (seselimi) olan bir ses olmalıdır. (I) Ses çıkarma 
alıştırmaları. 

1. Çocuğu gülmeye teşvik ediniz. ' 

Gülmeden doğrudan doğruya "açık" bir sese veya babıldamaya 
geçiniz. 

2. Karışık ünlüler üzerinde çalışınız. 

(a) "eu" karışık ünlüsünü üç veya dört defa  süratli, devamlı ola-
rak tekrarlayınız, çalışmayı kuvvetlendirilmiş uzun (a) ve nihayet 
uzun (u) ile bitiriniz. Şöyle bir çalışma meydana gelmiş olur. "au— 

ı> 
au—au—au—aa—uu. 
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(b) Diğer karışık ünlülerle buna benzer çalışmalar hazırlayı-
nız. 

Bunları karışık vokalleri öğrenmek için değil, sadece pürüz-
süz, esnek ve melodili bir ses geliştirmek için hazırlayınız. 

(c) Buradan karışık ünlü birleşimlerine, karışık vokallere, yalnız 
vokallere geçiniz. 

3. "b ve 1" ünsüzleriyle istediğiniz vokalleri birleştirerek çalış-
malar hazırlayınız. Örneğin: bababababa. lululululu. gibi. 

4. Aynı çalışmayı (b ve 1) ünlüleriyle aşağıdaki şekilde devam 
ediniz. 

babababababaa. lulultılululuu. 

babababababay. lululululululi 

babababababii. lululululululaa. 

Her sırada nihayetteki ünlüyü iki veya üç sayana kadar uzatınız. 
ileride gelecek olan kelimelere hazırlık olmak üzere şu ünlü ve karı-
şık ünlülerle çalışmaya devam ediniz, (ubay, ubuu, uboo) 

Yukarıdaki her iki alıştırmadan yararlanarak uygun kelimeler 
yapınız, (lüle, lâle, baba, bardak, badem, lahna.) 

5. iki numaralı alıştırmada mevcut karışık ünlülerden yarar-
lanmak suretiyle kelimeler yapınız. 

tavuk, savruk, kavut, kavruk 

Uzun (aa) ile başlayan kelimeler (arsız kelimesinde olduğu gibi) 
üzerinde çalışmalar yapıldığı zaman, ses çıkmaya başlamadan nefes 
çıkmasına izin vermeyiniz. Ümüğün hafif  sarsıntısını temin ederek, 
kelime başında bulunan ünlünün gerektirdiği şekilde ağzı açık tutmak 
şartiyle çocuğa nefesini  bir an için tutmasını öğretiniz ve sonra gerçek 
sesi çıkartınız. 

Müzik öğretmenlerinin hepsi de işitme duyusu normal olan in-
sanlarda ümükte toplanan nefesten  yararlanılmasında hem fikir  değil-
dirler. Fakat gereği şekilde öğretildiği takdirde sağır öğrencilerinin 
bazılarında meydana gelen nefesli  sesin düzeltilmesinde ve başlan-
gıçta duyulan fısıltıyı  ünlüye çevirmekte yararlı olduğu gözlenmiştir. 

32 



6. Ses sertleşme eğilimi gösterdiği zaman "h" ile başlıyan veya 
kısa kelimelerden yapılmış alıştırmalar üzerinde çalışmalar yapılır. 

Har hor her huy. 

Harp hi hey huu. 

7. Bir çok ses çıkartma uzmanları "k" konsonunu uzun vokal-
lerle (uu, 00, aw) birleştirmek suretiyle bundan faydalanmışlardır.  Bu 
şekilde meydana getirilen alıştırmalar sağır çocukların seslerinin 
geliştirilmesinde yardımcı olduğu görülmüştür. Bu gibi alıştırmalar 
sesin dışarı itilmesine imkân verir. 

koğmak kurmak, gibi. 

(II).  (Rezonans).  Seselim-Yınlama 
Ses esnekliği ve öğretmenin her ses çıkarma istediğine karşı 

çocuğun tepki göstermesi sağlandıktan sonra, öğretmenin bütün 
dikkati tam ve temiz bir seselim elde edilmesi ve geliştirilmesi üzerinde 
toplanır. Umumiyetle müşahede edilmiştir ki, pratik olarak konuşmayı 
öğrenen sağır çocukların sınıfları  ilerledikçe sesleri bozulur. Bunun 
bir çok nedenleri vardır. Fakat neden öğretmenin bu seselim işine 
lâzım geldiği şekilde ehemmiyet vermemesidir. Yalnız ses çıkarma ve 
konuşma itina istemez, sesin temiz ve pürüzsüz olması isteniyorsa, 
bizzat onun üzerinde de emek sarf  edilmesi icap eder. işte, sesin 
dikkatle geliştirilmesinin önemi buradadır. Nasıl paltonun iyi biçi-
lişi kumaşın kötülüğünü telâfi  edemezse, en iyi söyleniş çok defa  sesin 
hatalı tonundan fazlasıyla  etkilenir. Sesin geliştirilmesi onun, temiz, 
pürüzsüz ve yüksek tonunun temin edilmesi demektir. Bu da ancak 
sesin gerçek seseliminin geliştirilmesiyle mümkün olur. 

SESELİM (REZONANS) ÇALIŞMALARI 

Göğüs (rezonansının) seseliminin geliştirilmesine özellikle dikkat 
edilir, yüksek perdeli ses çıkarma ve kafa  seseliminin gelişmesine 
ise engel olunur. Boğaz sıkılmaz, ses tellerinin tamamiyle titreşimi 
sağlanır. Boyun serbest, bütün kaslar esnek ve oldukça gevşek bulun-
durulur. Konuşurken, çocuğun vücudunun alması gerektiği durumu 
açıklanırken bu hususlara da değinilmişti. 

Sesin kalite zenginliği ve tam (rezonansının) seseliminin sağlana-
bilmesi, genellikle gırtlağın üstündeki seselimlerden gereği gibi yarar-
lanılmasına bağlıdır. Ses çıkarma uzmanları, sesin doğru çıkmasını 
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sağlamak için olduğu kadar bu (rezanötürleri) seselimleri geliştirmek 
için de (mırıltı) çalışmalarından yararlandıkları bir gerçektir. Bazı 
uzmanlar ses çıkarma işinde önce tananlığı sağlar ve sonra "m" ün-
süzü belirli ünlülerle birleştirerek hafif  mırıldanmak suretiyle sesi 
meydana getirmeye uğraşırlar. Diğer bir kısmı ise, gırtlağın üzerinde 
mevcut bütün (rezanötörleri) seselimleri devamlı ihtizaz akımiyle 
doldurarak, hafif  nefes  verirken m ve n ünsüzlerini birleştirmek 
suretiyle geliştirirler. Titreşimin şiddeti, boğazı zorlamadan, diaph-
ragm'dan gelen nefesin  basıncına göre değişir. Aşağıdaki alıştırmalar 
her sınıf  sağır çocuk için en iyi )rezonans) seselim çalışmalarıdır. 
Özellikle orta ve yüksek sınıflarda  üzerinde düzenli olarak çalışıl-
malıdır. 

1. Dudaklar hafif  kapalı, nefes  alınız ve m sesi çıkarınız; bunu 
6-10 saniye veya 6-10 sayana kadar uzatınız. Çocuklara yüz ve kafa-
daki titreşimi hissetmelerine olanak veriniz. Ses titreşimini hissettiğine 
dair çocuğun yüzünde bir belirti uyanana kadar, her defasında  üç ilâ 
5 dakika çalışma temrinleri, her gün iki üç defa  yapılmalıdır. Çocuğun 
ağızının ön kısmında M sesini çıkarma yetisi gelişinceye kadar ço-
cuğa temrin yaptırılır. 

Bir nefeste  M,M,M sesini üç defa  tekar ettiriniz. Dinleniniz. 
Tekrar üç defa  tekrar ederek devam ediniz. Yakın temasla olabilen du-
daklarda ki titreşimi hissettiriniz. 

2. M yi her ünlü ile birleştiriniz. 

Ma, Me, Mı, Mi, Mo, Mö, Mu, Mü 

Üç hecelik her diziden bir nefeslik  grup şekillendirmek. 

3. M ve N yi birleştiriniz. Birinci eksersizde olduğu gibi ağızı 
açmadan sesini çıkanmz ve tınlaması durdurmadan veya nefes  alma-
dan N sesine çeviriniz. Bir ünlü sesin aracı baskısından sakınınız. 

• • M - N - ' M - N - M . . . , - . 

Öğrenciye dil ve burundan v titreşimini duymasına izin veriniz. 

4. M yi 2. temrindeki 8 ünlü ile birleştiriniz ve sonuna bir N 
ekleyiniz. 

Man, men, mın, min, mom, mön, mun, mün. 

Seslendirirken vurgunun ünlü üzerinde olmasına M veya N üze-
rinde olmamasına dikkat ediniz. 
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Kuvvet derecesi 

Sesin yumuşak ve yüksek tonları 

Sesin genel niteliği ve kuvveti açısından ses hoşnutluk yaratacak 
şekilde ise öğretmen, sadece, sakin konuşma maksatları için değil 
aynı zamanda vurgu ve şive içinde yararlı deneme olacak daha yu-
muşak ses geliştirme çalışmaları yapmalıdır. 

Çocuğun alışılagelmiş sesini göstermek için yüksek ses terimini 
ve yumuşak ses terimini göstermek için de daha az yeğin sesini alınız. 

Yumuşak sesin geliştirilmesi öğrenmeye istekli çocuklara onlardan 
istenen şeyleri yapmalarım telkinle kolayca verebilen öğretmen için 
çok az zorluk çıkarır. Gereksinim duyulan bütün çalışmalar sağduyu 
yollarında düzenli temrinlerdir. 

Önce seslendirme temrinlerinde açıklanan 2 numaralı ekzersiz-
ler ile başlayınız ve onu izleyen eksersizleri yaptırınız. Daha sonra 
da tınlama ekzersizlerine geçiniz. 

Çocuk, ünsüzlerin belirgin niteliğini yoketmek sizin, kendi ken-
dine, isteğiyle sesinin kuvvetini değiştirmeyi başarabildiği anda, vur-
gu ve şiveleri başarmaya hazır sayılır. 

Çocuk yaşlandıkça, kuvvetli ve kuvvetsiz heceler, vurgulu ve vur-
gusuz kelimeler arasında ilgili farkları  karıştırmaksızın, onların sesin 
genel seviyesini düşürme yetisi gereksinimleri de artar. Sessiz konuşma 
teşvik edilmemeli çünkü o surat eğilmesine ve surat ekşitmeye neden 
olur. Her sağır çocuk normal işiten insanların özel ve gizil konuşma-
larında olduğu gibi alçak ve sakin bir sesle konuşacak şekilde eğitil-
melidir. 

Gerçekten tonu yüksek sesin kullanılacağı bir çok yerler var-
dır. Bu bakımdan onu geliştirmek zahmete değer. Fırsat düştükçe, 
gergi gibi, sesle kuvvetli çalışmalar yapmak hem sesin kendisi ve hem de 
ses telleri için yararlıdır. Bunu yaparken her hangi bir zorlama ön-
lenebildiği ve sesin doğrudan doğruya yukarı karın kaslarınca meyda-
na getirilmesi sağlandığı sürece tehlike söz konusu olmaz. Okulun bir 
ucundan diğer ucuna duyulabilecek kuvvette ve tam titreşimli sesin 
sağlanması için gerekli ses çıkarma çalışmaları, nefes  kontrolü ve se-
selim (rözonans) çalışmaları için hazırlanmış alıştırmalardan meydana 
getirilir. Bunu muhtelif  kuvvette seslerle konuşma çalışmaları izler. 



R İ T M İ K ÇALIŞMALAR 
R İ T M İ K K O N U Ş M A N I N SAĞLANMASI İ Ç İ N V U R G U , ŞİD-

D E T ve C Ü M L E L E R E BÖLME ÇALIŞMALARI 

Ritmik konuşmanın temel koşulu, konuşulan ister ibare, ister 
cümle olsun her nefes  grubunu bir nefeste  ağızdan çıkarmaktır. Cümle-
de vurgu ve şiddeti öğretmeye başlamadan, her nefes  grubunun pürüz-
süz, açık ve birlikte söylenmesinin sağlanmış olması gerekir. Bunu üç 
safhaya  bölmek suretiyle şöyle özetleyebiliriz. Birinci safha:  İyi ve 
rahat söyleyiş; ikinci safha:  cümle veya ibarenin bütün kısımlarının 
bir nefeste  aksamadan ağızdan çıkarılması üçüncü ve son sahfa  da: 
gerektiği gibi vurgu ve kuvvetin kelime ve heceler üzerine yerleş-
tirilmesidir. 

Kolay olumlu, basit soru cümleleri için kullanıla gelmekte olan 
ritim örnekleri genç öğrencilerinin seviyesine uygun bir şekilde aşa-
ğıya çıkarılmıştır. Bunlara yeni cümle ve soru şekilleri eklenebilir. 
İkinci veya üçüncü öğretim yılından sonra, ritim, cümle kuruluşunda 
elde edilen gelişme ile hem ahenk olarak at başı yürütülmeleri gerekir. 
Her ritim kolay ve hatasız kullanılabilene kadar üzerinde alıştırma-
lar yapılır. Çocuk şiirleri ve diğer şiirler okunurken değişik terimlere 
ihtiyaç duyulacağından, okunmadan bunlar üzerinde çalışmalar 
yapılması yerinde olur. 

Ses ritim çalışmaları, kol, vücut hareketleri ve dans adımlarıyla 
başlar. Uzun sesli heceli ifade  etmek için genç öğrencilerin konuşmada 
kullanabilecekleri en uygun hareket, vücut yönünü hafif  değiştirmek 
suretiyle kolu aşağıdan yukarıya, sağdan sola uzunlamasına sallamak-
tır. İçinde kısa sesli bulunan hecenin anlatılması için de bilekler 
aşağıdan yukarıya bükülür. Sonra, özellikle yetişkin öğrenciler için, 
yalnız el hareketi kâfi  gelir; kısa zaman sonra bu da kullanılmaz 
olur. 

Ritim çalışmalarının ilk günlerinde kol sallama hareketleri, 
vurarak tempo tutma hareketlerine tercih edilir. Bunun iki nedeni var-
dır: (1) Vurarak tempo tutma sesin arızasız akımına sebep olur; (2) 
Sağır çocuğu, daima düştüğü hataya, sesi anormal bir sonuç ile 
çıkarmaya sevk eder. Avuç içi vurarak tempo tutmanın en verimli 
kullanılabileceği safha,  çocuklarda yüksek ve alçak ses tonunun geliş-
tirilmek istendiği ve kısa ünlüleri içeren kelimelerin vurgularının 
öğretilmesi safhasıdır.  , . ' 

Örneğin: Evde İnce Otomobil gibi 
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Falsolu ve düzgün dans adımları, çocuklarda ritim hissinin uyandırıl-
masında büyük rol oynar. 

Bütün bunlara ek olarak, öğretmenler tarafından,  müzikli veya 
müziksiz çocuk oyunları kolayca düzenlenebilir. 

A. Hazırlık  çalışmaları:  Sesin elde  edilmesi. 

1- Numaralı hazırlık çalışması 

Yalnız uzun sesli heceler. Vurgusuz. 

(a) - Önce ritmik hareketler üzerinde çalışınız. 

(b) - Tek başlarına her heceyi veya kelimeyi doğru söyleyiniz. 
Sonra ayni hece veya kelimeyi üç defa  tekrarlamak suretiyle bir 
nefes  gurubu içerisinde kullanınız. Ritmik hareketlerle birlikte hece 
veya kelimeyi tekrarlayınız. Sesin iyi çıkmasına dikkat ediniz. 

(c) - Nefes  gruplarının içerdiği kelimeler tekrarlanırken, gizli 
olarak nefes  tazelenmesine engel olunuz. 

(d) - Tahtada kullanılan işaretler küçük öğrenciler için öğütlen-
mez, ileri sınıflarda  kullanılır. Bunlar, kolaylık olsun diye aşağıda 
gösterilmiştir. 

Bu işaret "nefes  tazeleme" demektir. (Alelade hallerde dudaklar 
kapalı olarak nefes  almak.) 

"Uzun sesli hece veya kelime" "Kısa sesli hece veya kelime" 
demektir. 

Öğretim şekli: "Uzun" "Nefes  al" Uzun Uzun Uzun 

İşaretler: 

bar bar bar bar. 

çar çar çar çar. 

şuur şuur şuur şuur 

Heceler birleştirilmek suretiyle: 

bar çar şuur. 

çar şuur bar. 

şuur bar çar. 
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2- Numaralı hazırlık çalışması ' 

Kısa sesli heceler. Vurgusuz. 

(a) - Ara vermeden sesin çıkmasını sağlayınız. 

(b) - Daha önce yapıldığı gibi, üç ayrı heceyi birleştirerek nefes 
grupları oluşturunuz. 

(c) - Ellerinizi hafif  sallar gibi yapınız. 

Hazırlanış şekli : "Nefes  al" "Kısa sesli hece veya kelime "kısa 

kısa" 

işaretler 
Çalışma : bit bit bit 

si si si 
b a l bal bal 
r a m ram ram 
n e ne ne 

3- Numaralı hazırlık çalışması 

Uzun ünlü heceler. Vurgulu. 

Bu ve bundan sonraki çalışma ele alınmadan, öğrenciler sesle-
rinin tonunu değiştirebilecek, ünlüleri ve heceleri "alçak" sesle ol-
duğu kadar "yüksek" sesle de söyleyebilecek duruma gelmiş olmaları 
gerekir. Bu sırada düzeltmek düşüncesiyle "çok yüksek" ve "daha 
alçak" sesleri de öğretiniz. 

Dikkat edilecek noktalar: I. Numaralı çalışmada olduğu gibi. 

Hazırlanış şekli : (a) "Nefes  al". "Yüksek Alçak alçak" 

İşaretler : 

Çalışmalar : I. Numaralı çalışmada kullanılan aynı hece-

leri kullanınız. 

Hazırlanış şekli : (b) "Nefes  al": "Alçak yüksek alçak", 

işaretler: 

Çalışmalar: Evvelce yapıldığı gibi, eklerle birlikte. 

4- Numaralı hazırlık çalışması 

Kısa ünlü heceler. Vurgulu. 

b u b u bu. 
d a d a da . 

t a m t a m tam. 
fal fal fal. 
fil fil fil. 
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Hazırlanış şekli ve işaretler: 

(a) - "Nefes  al: yüksek yüksek yüksek."... 
(b) - "Nefes  al: alçak alçak alçak."... 
(c) - "Nefes  al: yüksek alçak alçak."... \ 
(d) - "Nefes  al: alçak yüksek alçak."... 

Örnekler iki numaralı çalışmada olduğu gibi. 

Söyleyiş sürati: Öğrenciler bu çalışmaları doyurucu ve yeterli dü-
zeyde yapabildikleri takdirde, bu sefer  aynı çalışmaları değişik süratler-
de "Biraz daha hızlı" ve "Biraz daha yavaş" ı öğretmek suretiyle söyle-
melerini sağlayınız. Bunları yaparken konuşmada en küçük şekilde 
kapalılık meydana gelmesine imkân vermeyiniz. 

B. Uuzunluk  veya üstünde  durmadan  yararlanmak  suretiyle  ritim çalışmaları. 

1. Numaralı ritim. • 

(a) - Önce ritim üzerinde çalışınız. 

(b) - Alıştırma için kolay ve doğru söylenebilecek kelimeler 
seçiniz. ' 

Hazırlanış şekli: "Nefes  al: kısa uzun." işaretler 
alçak yüksek 

Çalışmalar: Bir bağ Bir dağ. , 
Bir sağ Bir çağ. 

Ritimleri gruplama: 

(a) - Bir kelimeyi iki veya üç defa  tekrarlamak suretiyle bir seri 
meydana getiriniz. Şöyleki: Bir bağ-bir bağ-bir bağ. 

(b) - Değişik iki veya üç kelimeyi yan yana getirerek diğer seri-
leri hazırlayınız. 

Bir bağ, bir dağ, bir çağ. 
Bir sağ, bir yağ, bir nar. 

Nefes  her serinin başında alınır. 
Cümle çalışmaları. Ritmi ikilemek suretiyle 

Buraya kadar üzerinde uğraşılmış olan ritmik çalışmalar, ritmik 
okuma ve basit cümlelerin ritmik konuşulmasını mümkün kılar., 

Bu at siyahtır. 
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İkili ritme örnek olan cümleler Türkçede İngilizcenin tersine 
olarak şöyle; kısa uzun uzun kısa; veya alçak yüksek yüksek alçak olur. 

Arzu edildiği takdirde tahtada şöyle gösterilir. 

Bu at siyahtır, veya Bu at siyahtır. Bu at siyahtır. 

Kullanılan işaretlerin tanımı: Cümleyi ikiye ayıran dikey çizgi 
nefes  almamak şartıyle duraklamayı gösterir. Duraklamada nefes 
almak gerektiği zaman şu işareti kullanınız., 

Çok uzun, hafif  kavisli çizgi nefes  grubu içinde duraklama bulun-
madığını gösterir. 

Kısa hafif  kıvrık çizgi veya nokta, kısa ve alçak anlamına gelir. 

Uzun, kalın kıvrık çizgi, uzun ve yüksek anlamına gelir. 

Kalın düz çizgi, her hangi bir şekilde kubbetlendirilmiş anlamına 
gelir. 

Diğer cümleler: Bu bağ yeşildir. Bu dağ yüksektir. 
Bu ev büyüktür. Bu çay koyudur. 
Bu kız güzeldir. Bu ders zordur. 

Bileşik cümlelerin okunması ve söyleniş şekli: 

Hava güneşli idi, fakat  sıcak değildi. 

Burada (,) virgülün nefes  almak için duraklama olduğunu öğren-
cilere öğretiniz. Bu cümlede ritim şöyle gösterilebilir. 

Hava, güneş, sıcak, değil kelimelerinin altlarına kalın kıvrık 
veya düz çizgi konur. Diğer kelimelerin altına da, ya nokta veya ince 
kıvrık çizgi konur. 

Karışık  ünlüler:  Karışık ünlüler bulunan kelimelerin ritmine 
fazla  dikkat edilir. Bu ünlülerde vurgu daima birinci öğede bulunur. 

Bu öğe biraz da uzun okunur, ikinci öğe daima kısadır. 

2. Numaralı ritim. . 

(a) — Önce ritim üzerinde çalışınız. 

(b) - Çalışmalar için kolay söylenebilecek kelimeler seçiniz. 
Hazırlanış şekli : Nefes  al: uzun kısa. .;. 

yüksek alçak. 
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İşaretler: Birbirlerine birleşik iki kıvrık hat. Birincisi uzun ve kalın, 
ikincisi kısa ve hafif; 

Örnekler: Peynir (ei) karışık ünlüsü 
Beyhan (ei) 
Kayhan (ai) 
Tavuk (au) 
Soğuk (ou) 

Ritimleri gruplama: 

Okuma ve cümleleri konuşabilmeye hazırlık olmak üzere kelime-
leri iki ilâ üç kere tekrarlamak suretiyle uzun nefes  grupları hazır-
layınız. 

Peynir Peynir Peynir, 

Cümle alıştırmaları: Ritmi ikileyerek. 

Hazırlanış şekli: "Nefes  al; uzun kısa, uzun kısa." , ' 

yüksek alçak, yüksek alçak. 

Her iki ritim arasında ara veriniz, fakat  nefes  almayınız. 

Soğuk fazladır.  Peynir güzeldir. 

Ayva hamdır. Tavuk karttır. 

3. Numaralı ritim. 

Bu ve bunu izleyecek olan ritimler tek heceli kelimelerin kuvvet-
lendirildiği cümlelere ayrılır. Bundan maksat, kelimeyi kuvvetlendir-
mek için kullanılacak metodu göstermek içindir. Her çeşit cümlenin 
mekanik bir sürece indirgemek suretiyle konuşulması mümkün 
değildir. Buna girişmek bizi gayemizden uzaklaştırır konuşma ve oku-
mayı zihni bir etkinlik olmaktan çıkarır. 

Her hangi bir kelimeyi kuvvetlendirirken, gerisinde genellikle 
bir kıyaslama ve zıt fikri  mevcuttur. İşe başlamış olmak için "iki 
çocuk" "üç kız" gibi bu şekilde iki zıt ibareyi ele alınız ve bu bir-
birlerine zıt kavramları sorularla çocuğa anlatınız. 

Örnek: Sınıfta  kaç oğlan var? İki oğlan. Kaç? İki. 

Salonda kaç kız var? Üç kız. Kaç? Üç. 
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Burada "ne kadar veya kaç" kelimeleriyle başlayan sorulara 
rakam olarak verilen cevapların kuvvetlendirileceğini çocuklara öğ-
retiniz. 

Yazı dilinde kuvvetlendirilmiş olan kelimenin altı çizilir. 

îlk sınıflarda  kullanılan ve öğretilen dili konuşmaya uygulana-
bilecek olan aşağıdaki basit örnekler yapılacak olan işin esasını gös-
terir. 

"Şu bıçak ve bu çatal." " Hangi kitap?" "Şu kitap." •: 
kitap defter  " hangi defter"  "Şu defter." 

İşaretler: "Şu kitap ve bu defter." 

Söyleniş şekli: Yüksek alçak, alçak yüksek alçak. 

Aynı şekilde: "Benim çantam ve senin minderin." "Kimin?" 
sorusunu sorunuz. . 

"Uzun kalem ve kısa ip." "Ne boyda?" sorusunu sorunuz 4 ve 
5 Numaralı ritim: 

Bu iki ritim, kelimeyi kuvvetlendirmeyi anlayarak yapmak için 
elde mevcut çalışmaları biraz daha ileri götürür. Üç uzun ünlü keli-
meler üzerinde çalışmaya örnek teşkil eden her ritmin üç uzun hareketi 
vardır ve bunlardan ikisi ısrarlı ve uzundur. 

(1) - İki küçük çocuk ve iki uzun kız. 

(2) - Dört büyük çatal ve beş büyük kaşık. . 

Çalışmaları hazırlamadan, hangi kelimelerin ısrarlı ve uzun 
okunacağı belirtmeden zıtlık gösteren fikirleri  ortaya koymak için 
sorular düzenleyiniz. Fikir değişikliğini öğrencilere anlatınız ve 
değişiklik ifade  eden kelimelerin kuvvetlendirilmesi gerektiğini söy-
leyiniz. Buna benzer başka örnekler de veriniz. 

Bu ibarelerden şu şekilde cümleler yapılabilir. 

(1) - Odada iki küçük çocuk ve iki uzun kız var. 

(2) - Temizlenecek dört büyük çatal ve beş büyük kaşığım var. 
Bu cümleler için ritimler uygun şekilde arttırılabilir ve çoğaltıldığı 
zaman da öğrencilere güç gelmediği görülür. Her cümle iki veya üç 
nefes  grubuna bölünür ve (,) den önceki birinci duraklamada nefes 
tazelenir. 
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(1) den (5) e kadar olan bütün ritimlerin hepsi uzun ünlülü hece 
ve kelimeler içindir, ritimlerin ne şekilde elde edilebileceğini göster-
mek bakımından da verilen örnekler miktar itibariyle kâfidir.  Aynı 
ritimler değişikliğe tabi tutulmak veya uyarlanmak suretiyle kısa 
ünlülü heceler için de kullanılabilir. Fakat kısa ünlülü heceler oldukça 
mühim olduklarından, bunlar başlı başına tetkike ihtiyaç gösterir. 

C. Kısa ünlülü heceler ne zaman vurgulanır? 

Kısa ünlülü heceler ve kısa ünlülü tek heceli kelimeler ya ünlü 
ısrarlı okunmak suretiyle veya ünlüyü takip eden ünsüz biraz uzatıl-
mak suretiyle vurgulanır veya kuvvetlendirilir. Ünsüz, onu çıkaran 
konuşma organlarının birbirleriyle olan teması normalden biraz 
fazla  uzatılmak suretiyle kuvvetlendiririlir ve böylelikle hece diğer-
lerinden kuvvetçe ayrılmış olur. Örneğin: "Kap" kelimesindeki 
vurgulu (P) ele alalım. Burada dudaklar normalden fazla  birbirleriy-
le temas halinde kalırlar. Aynı şekilde patlayıcı bir ünsüzle biten ve 
vurgulanan "Ot" kelimesinde de dilin üst diş etleriyle teması ge-
reğinden biraz fazla  uzatılmaktadır. 

İş bu aşamaya gelince, vurgu demek olan şu işareti (v) öğrenci-
lere tanıtabilirsiniz. 

(1) - İçlerinde, sonları m, n, 1, s, z, f,  v, sürekli ünsüzlerle biten, 
vurgulu hece veya kuvvetlendirilmiş kelimeler bulunan çalışmalar. 

(1) - Heceler ve tek heceli kelimeler. 

Örnek: Boş, laf,  gel, kan, can, tam gibi uzun ünlülü heceler için 
hazırlanmış çalışmalarda izlenen yolu izleyiniz. Kelime ve hece grup-
larıyle gereği gibi alıştırma yapıldıktan sonra, cümle örnekleri veriniz. 
Önce cümleleri konuşturmadan onların ritmik hareketleri üzerinde 
durunuz. 

(1) - Boş laf.  Cansız at. 

(2) - Boş laf  mı? Evet, boş laf. 

(3) - At cansız mı? Evet, cansız. 

(2) - Çift  heceli kelimeler. 

Birinci heceleri sürekli ünlülerle sona eren kelimeler: Şenbay, 
Pelte, misket, sevgi, gibi; daha önceki çalışmalarda yapıldığı gibi, 
her kelimeyi ayrı ayrı alınız ve vurgularını öğretiniz. Sonra aynı 
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kelimeyi üç defa  tekrarlamak suretiyle bir nefes  grubu içinde söyle-
yiniz, en son olarak ritmik cümlelerle alıştırmalar yapınız. Vurgusuz 
hecelerin öğretimine dikkat ediniz. 

O gelen Şenbay, Şenbay mı ? 

Pelte yumuşak olur. 

Sonay düştü. 

Sevgi hasta. 

Uyarma: Bu cümlelerin her biri bir nefes  grubunu oluşturur. 
Sesin kesilmeye uğramaması gerektir. 

(2) Sonlan patlayıcı ünsüzlerle biten vurgulu hece ve kelimeler-
den çalışmalar. 

(1) - Heceler ve tek heceli kelimeler. Top, at, yat, kaç, kap... 
Seri halinde kelimeleri tekrar ediniz ve kuvvetli değişik hecelerde kul-
lanınız. Nefes  almaya dikkat ediniz. 

Topu kap. Top at. Şut çek. 

Yere yat. Kap kaç. 

(2) - İki heceli ve bileşik kelimeler: Birinci hecesi, p,t,k,b,-d,g, 
patlayıcı ünsüzleriyle sona eren; ikinci hecesi başka bir ünsüzle baş-
layan kelimeler. 

Örnek: Aptal, Akdal, Bakkal, Saksı. 

Bütün bu gibi kelimelerde patlayıcı ünsüz patlatılarak okun-
maz. Nefesin  kesilmesi her iki ünsüz arasına sesin girmesine engel 
olur. Bu, özellikle sağırlarda rastlanan hatalardan biridir. Patlama 
halini tamamiyle ortadan kaldırarak patlayıcı ünsüzü uzatınız. Ör-
neğin "Aptal" kelimesindeki (p) de dudakları birleştiriniz ve bu 
durumu normalden biraz fazla  devam ettiriniz ve sonra (T) yi söyle-
yiniz. 

İzlenecek yol: Ayrı ayrı üzerinde çalıştıktan sonra bu kelimeleri 
cümle içinde kullanınız. 

(3) İbareler! (Bir düşünceyi anlatan parçalar) 

a- Vurgulu bir kelime p, t, k, gibi patlayıcı ünsüzlerle son bu-
lur ve bunu ünlülerle başlayan bir kelime izlerse, ünsüzü ünlüyle bir-
leştirerek tek kelime imiş gibi söyleyiniz. 
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Örnek: Top at. At al. 

b- Vurgusuz bir kelime yukarıdaki patlayıcı ünsüzlerden biriy-
le sona erer ve bunu vurgulu ve ünlü ile başlayan bir kelime izlerse 
ünsüzle ünlünün sesleri birbirleriyle karıştırılmadan ayrı ayrı söy-
lenir. 

Örnek: Cilt al. Tut iç. Yat uyu. 

Genel Uygulama: Genel Olarak çeşitli cümle tipleri bu safhada 
ele alınabilir. Aynı zamanda konuşma, okuma ve ezbere okumanın 
daha anlamlı, anlaşılır ve ritmik olmaya başlaması icap eder. 

G E N Ç Ö Ğ R E N C İ L E R İ N Ö Ğ R E N M E S İ ve KONUŞMAYI C Ü M -
LECİKLERE BÖLMEDE KULLANİLMASİ G E R E K E N BASİT 

KURALLAR 

(2) - Bağlantı edatlarından sonra "VE, fakat,  yoksa" durak-
layınız. 

Benim topum ve kalemim var. 
Ben sağırım fakat  dilsiz değilim. 
Kitap ağır mı yoksa hafif  mi? 

(3) - Mülkiyet zamirlerinden sonra duraklayınız. 
Bana güzel bir kitap verdi. 
Ona ne istediğini sor. ' 
Bize-çekinmeden geldiler. 

(4) - Noktalama işaretleri: Virgül, noktalı virgül, nokta. 

En kısa zamanda, duraklama işareti olan (1) dikey çizgiyi or-
tadan kaldırmak suretiyle normal duraklamayı öğretiniz. Bunun dışın-
da duraklama ile ilgili diğer kurallar sırası geldikçe cümlelerde görü-
lecektir. 

TELKİN 
T E L K İ N ve B U N U N D O Ğ U Ş T A N SAĞIR ÇOCUKLARIN 
SESLERİNİN P E R D E S İ N İ D E Ğ İ Ş T İ R E B İ L M E K T E K İ ROLÜ 

Doğuştan sağır çocuk, istenilen sesi çıkarmaya ve çıkarılan sesin 
hacmini ve seselimini artırmaya yarayacak, bütün ayrıntısı mevcut 
gırtlak dediğimiz müzik aracına sahiptir. Müzikal sesin sağlanma-
sı hususunda ne gerekse hepsi orada mevcuttur ve işler durumdadır. 
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Fakat çocuk, sağır olması nedeniyle, istemli olarak değişik ton-
lu iki aynı ses çıkaramaz. Işitebilse, müzik aletine çıkartamayacağı 
hiç bir ses yoktur. Doğa onu mükemmel bir müzik aracıyla donatmış, 
fakat  buna karşı onu konuşurken veya şarkı söylerken bu müzik aracın-
dan yararlanamayacak şekilde duyu özelliğinden yoksun kılmıştır. 

Duyabilse idi, ses almaya başladığı ilk günlerden itibaren çeşitli 
ses tonlarını zihninde toplar ve her hangi bir sesi kendi isteğiyle çıkar-
tabilirdi. . 

Fakat sağır doğan hiç bir çocukta ses kavramı yoktur. Kulak yo-
luyla ses almaz. Çıkardığı gırtlak seslerini kontrol edip düzeltemez. 
îlk yıllardan itibaren, bilinçsiz formüle  edilmiş bir ses sistemine de 
sahip değildir. 

Sağır öğrencileri içinde bulundukları bu zor durumdan kurtar-
mak için öğretmenin yapacağı bir tek şey vardır. O da şudur, öğret-
men kendisini çocuğun yerine koyar, onun, kulağı ve muhakeme 
eden dimağı imiş gibi hareket ederek, çocuk için uygun alıştırmalar 
düzenler. Onu müzik aletinden sesler çıkarmaya teşvik eder. İyi 
çıkanları kabul diğerlerini reddetmek suretiyle çalışma esasları üzerin-
de yürür. Bu alıştırmalar yardımiyle çocuk, ileride ses tonunun doğru 
veya yanlışlığı hakkında hükme varabilecek şekilde ondan yararlan-
mak üzere, değişik ses tonlarını belleğine yerleştirir. 

Bu işe nasıl başlanır? Öğretmen öğrencilerin ne yapmalarını 
ister? Onlara neler söyler? Bu sorunların cevapları aşağıda yazdığımız 
şeylerin yerine getirilmesiyle verilebilir. Çocuk boğaz kaslarıyla is-
teyerek ve bilerek hiç bir şey yapamaz; boğaz kasları iradenin doğru-
dan doğruya kontrolü altında değildir. Buna göre, çalışma dolaylı 
olur; yani, boğaz kaslarında ses perdesinin değişmesine dolaylı etki-
leyecek şekilde, sesle ilişkisi olmayan her hangi bir şeyin yapılması 
çocuktan istenir veya ona öğretmen tarafından  gösterilir. Değiştirilen 
sesin perdesi zihinde tamamiyle yerleşinceye kadar çalışma tekrar edi-
lir. Çocuk, bir zaman sonra, uygulamayla sesdeki perde değişikliğini 
pek âla kendi de yapabilir. 

Yazar bu sahada tecrübe ettiği bir çok araçlardan, yalnız ikisi 
yararlı görülmüş ve burada sınıf  öğretmeninin yararlanmasına sunul-
muştur. 

(I) - Topla çalışma. 
Çocuğun topunu alınız ve sıra ile (Bir) veya her hangi uygun 

bir kelime söyleyerek yerde celiniz ve yere bir defa  vuruştan sonra 
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yakalayınız; topu yukarıya savururken de (iki) diye sayınız. Topu çe-
lerken bütün kaslar gevşek olarak vücudu kalçadan öne doğru eğiniz; 
topu yukarı fırlatırken  bütün kas sistemini vücudu gererek uzatınız. 

Sırayı değiştiriniz, bu sefer  yukarı fırlatırken  (Bir) çelerkende 
(İki) diye sayınız. 

Bu şekilde başlayarak diğer kelimelere geçiniz. Çelerken (Üç) 
fırlatırken  (Dört); çelerken (Beş) fırlatırken  (Altı) sayınız. Sırayı değiş-
tiriniz. 

Fırlatırken (Üç) çelerken (dört) sayınız. 

Bundan sonra iki defa  çelmek ve iki defa  fırlatmak  suretiyle, 
çelerken (bir, iki) fırlatırken  (üç, dört) diye çalışmayı tekrarlayınız. 
Bundan sonra üçer sayarak çelme ve fırlatmaya  geçiniz ve her çelişde, 
fırlatışda  bir kelime söyleyiniz. Çalışmayı tersinden tekrar ediniz. 

Sesin perdesinde, az da olsa, değişiklik elde edilince çocukları 
seçilmiş kelimeler üzerinde, fakat  tonsuz olarak çalıştırınız. (Sayılar 
ve alfabe  bu çalışmaya başlamak için en uygun alıştırma olur.) Gerek-
sinim duyulunca topun çelinmesi ve yukarı fırlatılması  bir süre daha 
devam ettirilir. 

Öğrenimin bu safhasında  tahtadan da yararlanabilirsiniz. Topun 
"çeliş" ve "fırlatılışında"  sesin iniş çıkışıyle ilişkisi olduğunu gös-
termek için bunu tahtada, yukarı çıkan ve aşağı inen eğrilerle gös-
teriniz. Eğriler soldan yukarı ve soldan aşağı doğru çizilerekden gös-
terilir. 

Örneğin, sesin yükseliş ve alçalışını anlatabilmek için ne müm-
künse yapınız, burada sesin de bir top olduğunu, onun da aynı top 
gibi yukarı atılabileceğini ve istendiği zamanda aşağı indirilebile-
ceğini anlatınız. 

Aşağı 
Bir 
Bir, iki 
Bir, iki, üç 
Yukarı 
Bir 
Bir, iki 
Bir, iki, üc 

Yukarı 
îki 
Üç, dört 
Dört, beş, altı 
Aşağı 
İki 
Üç, dört 
Dört, beş, altı 
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Perde ve Kuvvet 

Çocukların sesinin perdesiyle kuvvetini (yükseklik ve alçaklık) 
birbirlerine karıştırmamalarına dikkat edilmesi gerekir; sesi indirip 
çıkarırken önce alçak sonra da yüksek sesle çalışmalar verilir. Sesin 
değişik perdede inip çıkabilmesi, alçalıp yükselebilmesi, üzerinde alış-
tırmalar yapmak suretiyle sağlanır. Örneğin, burada sesin perdesiy-
le kuvvetini birbirlerinden ayırmak için şu çalışmalar yapılır. "Al-
çak sesle yukarı, alçak sesle aşağı;" "yüksek sesle yukarı, yüksek ses-
le aşağı;" "alçak sesle yukarı, yüksek sesle aşağı;" "Yüksek sesle yu-
karı alçak sesle aşağı;" 

2. Merdivenlerden aşağı yukarı inip çıkma örneğinden yararlan-
mak suretiyle çalışma. 

Topla çalışmalardan biraz yararlandıktan soma üç kelimeden 
bir merdiven yapınız. Bu seçilmiş üç kelimeyi merdivenden aşağı yu-
karı inip çıkıyormuş gibi çocuklara tekrarlatınız. Sesin yukarı çı-
kış ve aşağı inişini de soldan sağa çizilmek üzere eğrilerle gösteriniz. 

Aşağı 
Bir Üç 

îki İki 
Üç Bir 

Yukarı 

Bunun ne şekilde geliştirileceği hakkında yeterli açıklama yapıl-
mıştır. 

Özetlemek gerekirse; sağır çocuğun kendi kendine sesinin per-
desini değiştirebilmesi doğrudan doğruya öğretmenin şu sahalardaki 
başarısına bağlıdır. 

(1) - Çocuğun sesinde mevcut doğal eğilmeyi korumak. 

(2) - Çocuğun heyecanlı anlarından yararlanmak. 

(3) - Yukarıda açıklandığı gibi "telkin" aşılama metodu ile 
sağlanması yoluna gitmek. 

Doğuştan sağır çocuğun sesinin geliştirilmesinde piyanonun 
rolü daha henüz kesin olarak belli olmuş değildir. Fakat bu alandaki 
yararı ne olursa olsun şuna şüphe yoktur ki, bir çok hallerde yararlı 
olduğu inkâr edilemez. Özellikle sağır doğan çocukta, piyanonun doğ-
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rudan doğruya sesini duymuş olmaktan çok, telkin yoluyla ses per-
desinin geliştirilmesinde büyük değeri görülmüştür. Buna göre piyano-
nun sağır çocuğa yardımı telkin yoluyla olur; fakat  bir dereceye kadar 
işitme duyusu olan çocuğa etkisi ise doğrudan doğruyadır ve anidir. 
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BÖLÜM II 

K O N U Ş M A SESLERİ 
ÜNLÜ ve ÜNSÜZLER 

NEFES 

Konuşmanın esası olan nefes,  ünlü veünsüzlerin söylenişinde 
birçok değişikliklere uğrar. 

Ses tellerinin gerilmesiyle sese dönüşen nefes,  ağızdan her hangi 
gi bir engele uğramadan dışarı çıkarsa bu çıkan sese ünlü denir. 

Diğer taraftan,  nefes,  ister seslendirilsin veya seslendirilmesin 
çıkış yolu üzerinde engele rastlarsa, elde edilen sonuca ünsüz denir. 

Ünlüler . 

Ünlülerin iki önemli özelliği vardır. 

1- Seselim-Tmlamaların oluşu. 

2- Çıkış yollarında her hangi bir engele uğramayışları. 

Her ünlünün kendine has seselimi-Tınısı vardır. Daha doğrusu 
her ünlü, kendini diğer ünlülerden ayırt edecek özel ton kalitesine 
sahiptir. Bu ayırıcı özellik ağızın, seselim-Tını dan meydana gelir; 
ileride de göreceğimiz gibi, dil ve dudakların yapmış oldukları hareket-
lerden dolayı bu ayırıcı özellik her ünlüye göre değişir. 

Ünsüzlerin bazılarında seselim-tını vardır. Burun ünsüzleri olan 
m,n,g,nk ve b,d,c,g, gibi sert patlayıcılarda rözonans mevcuttur. 
Fakat ağız yolu kapalı olması nedeniyle burun ve sert patlayıcı ünlü-
gurubuna alınmamıştır. Akıcı ünsüzler olan (r) ve (ı) da da seselim 
vardır. Fakat her iki halde de dil ağız boşluğunda sesin serbest çıkma-
sına engel olur, ve böylelikle onlara ünsüzlük niteliği verir. 
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"Vu" hecesini ele alalım; burada aynı şekilde söylenen iki ses 
var, her ikiside, hem "v" sesi "u" etkisi ile hemde "u"u aynı organlar 
tarafından  getirilir; böyle olduğu halde "v" ünsüzdür, "u" ise ünlüler 
gurubuna girer. 

Aynı düşünceler "Yeşil" kelimesine "Ayva" kelimesinde "y" ler 
için de ileri sürülebilir. "Yeşil" kelimesindeki "y" ünsüzdür. Dil ağız 
boşluğu içinde sesin serbest dışarı çıkmasına engel olur. "Ayva" keli-
mesindeki "y" doğrudan doğruya ünlüdür. 

Yukarıdaki örneklerden de anlaşılacağı gibi ünlülerle ünsüzler 
arasında kesin bir ayrım yoktur. 

Buna karşılık yaptıkları işlere "işlevlere" göre biribirlerinden 
farklıdırlar.  Ünlüler hece teşkil edebilirler, ünsüzler ise hece oluş-
turma özelliğinden yoksundurlar. Burada bile genel kurala uymayan 
örnekler bulunabilir. 

Ünlünün niteliği 

Ünlüler kulağa çarptığı zaman kendi doğal seslerine hiç benze-
mezler. Ümükten çıktıktan sonra, ağız boşluğundan geçerken ünlülük 
özellikleri önemli surette değişikliklere uğrar. 

Şunu iyice anlamak gerekirki, ümükten çıkan yalnız basit bir 
ses değil, birçok ses tonlarının birleşmesinden meydana gelen bir ses-
tir. Esas ses tonuyla diğer bir çok ikinci derecede, yukarı veya yük-
sek armoni dedikleri ses tonlarının karışmasından meydana gelen bir 
sestir. Bütün bu öğeler esas ton ve armoniler - birbirleriyle sürekli 
ilişki halindedirler; bu ilişki her hangi bir şekilde değişikliğe uğraya-
cak olursa, sesin niteliği de buna karşılık değişikliğe uğrar. 

Sesin çıktığı ses geçiti sert olup, esnekliği ve değişebilir olmasaydı, 
ve iç organları değişikliğe tabi tutabilecek güçte bulunmasaydı, insan-
oğlunun, bugün mevcut geniş sisteminin tersine olarak kumru sesi 
gibi monoton sesi olmuş olurdu. 

Fakat doğa bizi eşi bulunmaz ses cihazı ile donatmıştır. Ses 
kanalı istenildiği zaman hem boyuna ve hemde enine olmak üzere 
değiştirilebilir. Kanalın duvarları esnektir; oynak kısımlarıda vardır. 
Dudaklar, çene, yanaklar, yumuşak damak, hepside istenildiği zaman, 
değişikliklere uğrarlar. 
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Ağız boşluğunun iç örgütü dudaklar, yanaklaF ve yumuşak 
damakta olduğu gibi, dille muhtelif  şekillerde bölmelere ayrılmak 
suretiyle kalıptan kalıba sokulabilir. Ses kanalının uzunluğu ve iç 
organlarda oluşan değişiklik, oradan geçen sesin yapı ve niteliği 
üzerindede etkisini gösterir. 

Burada oluşan olay şudur. Ses kanalının iç organlarda ve uzun-
luğunda oluşan değişiklik, gırtlak sesini nisbeten çoğaltır ve sesin 
armonisini kuvvetlendirir. Bu değişikliğin sonucu olarakta ses değişik 
ton ve nitelik kazanır. 

Gırtlaktan dudaklara kadar olan ses kanalının seselimi aşağı 
yukarı ünlü tonlarının genel özelliğini belirler. Bu seselim, ses kana-
lının yalnız belli bir seselimidir. Her hangi bir ünlüyü diğer ünlülerden 
ayırt edebilecek özelliğini verir. Bu kısım ağız boşluğu içindedir ve 
söylenilen ünlünün ünlü bölmesidir. "Muayyen bir ünlünün seselim 
hücresi söylenişi düşünülen ünlünün niteliğini oluşturur." 

Öyle ise ağızın çeşitli seselimlerden çeşitli ünlüler oluşuyor, 
demektir. 

Ünlü grupları ve onların "ünlü bölmeleri". 

Ağız oldukça açık, dil ağız boşluğu içinde hareketsiz uzahr. 
Yumuşak damak yukarı kalkık durumda olarak "fare"  "çare" kelime-
lerinde olduğu gibi "a" ünlünün ağız seselimini verir. Ünlü bölmesi-
nin bu en basit şeklidir. Bunun değişikliklere uğraması Türkçe konuş-
ma seslerinin diğer ünlü seselimlerini verir. 

Ağız bölmelerinin değişikliğe uğraması iki ana gruba ayrılır: 

1- Dil gerisinin yumuşak damağa yaklaşmasıyle oluşan bölme-
lerki, "arka ünlüleri" verir. 

2- Dil ucunun sert damağa yaklaşmasıyle oluşan bölmelerki, 
bunlarda "ön ünlüleri" verir. , 

Ana ünlü için oluşan ünlü bölmesi, yumuşak damağın ön kısmın-
dan başlayarak dilin yutağın arka duvarı arasına rastlayan noktaya 
kadar uzanır. 

Arka ünlüler için ünlü bölmesi dil gerisiyle yumuşak damak 
arkası ve bu iki konuşma organının oluşturduğu boşlukla dudaklar 
arasındaki alanı içine alır. Ön ünlüler için ünlü bölmesi ise, dil palası 
veya dil önü ile sert damak arası ve bunun gerisinde kalan boşluğu 
içine alır. • 

5 2 «• 



Ön ünlüler, Dr. Graham BelPin de senelerce önce dikkati çek-
tiği gibi, hem önde ve hemde arkada ünlü bölmeleri bulunması nedeniy-
le çift  seselimlidirler. Ön bölme, geridekine nazaran daha ufaktır. 
Bunun sonucu olarak ön bölme seselimleri perde itibariyle arka bölme 
lerinden yüksektir. Bilhassa, ön bölmenin arka bölmeye nazaran ol-
dukça ufak  olduğu görülür. Kısa ve uzun "i" ünlülerinde olduğu gibi. 

Başlıca ünlü gruplarının ikincil bölmeleri. 

Ünlü söylenişinde dil başlıca rolü oynar, daha önce de işaret 
edildiği gibi ünlüler kendi özelliklerini veren seselimlerin oluştuğu ün-
lü bölmelerini dil belirler. Buna göre, ünlülerin belirgin özellikleri dilin 
alacağı duruma bağlıdır. 

Yukarıda açıklandığı gibi, ana ünlünün herhangi bir şekilde de-
ğişikliğe uğraması, dilin yumuşak veya sert damağa yaklaşmasına' 
göre, ünlüler başlıca iki gruba ayrılır. 

1- Arka ünlüler. 

2- Ön ünlüler. 

Dilin damağa olan yakınlık derecesi değişince, bir sürü ön ve arka 
ünlü elde edilir. Dilin ön ve arka damağa yaklaşmasından üç ayrı ün-
lü tipi oluşur. Konuşma öğretmenlerinin özellikle buna dikkat etmeleri 
öğütlenir. 

Dilin bu üç ayrı durumundan doğan ünlüler şunlardır: 

1- "Yüksek" veya "Kapalı" ünlüler. 

2- "Orta" ünlüler. 

3- "Alçak" veya "Açık" ünlüler. -Z  "•"."  • • •' 

1- Dil gerisi değiştirilir ve yumuşak damağa doğru yaklaşırsa, 
"yüksek" veya "kapalı" arka ünlülerin çıkış durumu oluşur. > 

Örneğin, dil önü yükselir ve sert damağa doğru yaklaşırsa 
"Yüksek" veya "Kapalı" ön ünlülerin çıkış durumunu elde ederiz. Kısa 
ve uzun "i" de olduğu gibi. 

2- Dil gerisi yumuşak veya sert damağa doğru hafifçe  yükselir-
se o zaman aşağıdaki şu ünlülerin çıkış durumları elde edilmiş olur. 

a- "Alçak" veya "Açık" arka ünlüler:kısa ve uzun " O" da oldu-
duğu gibi. 
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b- "Alçak" veya "Açık" ön ünlüler "a" da olduğu gibi. 

3- Dil gerisi, kapalı arka, açık arka ünlüler ortası bir durum 
alırsa o zaman "orta arka" ünlü; dil önü, kapalı ön veya açık ön 
ünlüler ortası bir duyum alınırsa o zaman "orta ön" elde edilmiş olur. 

Örneğin, "et" sözcüğündeki "e" ünlüsü gibi. 

Karışık ünlüler: 

"Arka ve Ön" gibi başlıca iki grup ünlüye ek olarak, üçüncü 
ufak  bir grup daha vardırki, bunada "Karışık ünlüler" denir. 

Karışık ünlüler, dil gerisinin damağın ortasına "Ön" ve "arka" 
ünlülerin çıkış noktalarını ayıran hatta doğru yükseltilmesiyle elde 
edilmesidir. 

Türkçe de iki karışık ünlü vardır. Uzun "flört"  ve "ört" sözcük-
lerindeki seslerde olduğu gibi; diğeride kısa orta karışık ünlü olur. 
Türkçe de sözcüğün ortasında bulunur. (Yapılara) sözcüğünde olduğu 
gibi. 

Ünlü Üçgeni: 
Çeşitli ünlü gruplarının (ön, orta, arka) daha iyi anlaşılması 

için dilin damağa olan durumunu gösterecek şekilde ağız içinde baş 
aşağı çizilmiş bir üçgen düşünelim. Bu üçgenin tabanına dili hayali 
olarak ön ve arka diye ikiye ayıran, dil üzerindeki T noktasına, bir 
hat indirelim. Daha ileri giderek üçgenin tabanının damağın şeklini 
almak üzere bükülebileceğini düşünelim; o zaman ünlülerin çıkış ve 
ağız içinde dağılış durumları daha iyi anlaşılır. 

Dilin ön kısmının hayali DO hattı üzerinde öne yukarı doğru 
hareketi bize "ön" kapalı, orta, açık, ünlüleri verir. Dil gerisinin 
orta kısma, hayali DO hattı boyunca yukarı doğru hareket ettirilince 
"Karışık" ünlüleri elde ederiz. Dil gerisinin DA hattı üzerinde yukarı 
ve geriye doğru hareketi "Arka" kapalı, orta, açık ünlülerin söyle-
nişine olanak verir. 

Ünlüyü etkileyen diğer etmenler: 

Dilin ağız içinde aldığı diğer durumlardan başka ağız seselimine 
etki eden diğer hususlarda vardır. Bunların yardımıyle de ünlüleri 
birbirinden ayırabiliriz. 
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Dil sertliği: 
Dil kaslarının gergin durumda bulunuşu ağız seselimine ve do-

layısıyle ünlüye etki eder. Her hangi bir ünlü söylenirken, dil gergin 
ve sert olursa, ünlü sert, gergin ünlüdür. Dil sert değilde biraz yumuşak 
veya gevşek olursa çıkan ünlüye, "yumuşak veya gevşek" ünlü adı 
verilir. 

Sert ve yumuşak ünlülerin söylenişinde dilin aldığı durumu kı-
yaslamak için, işaret parmağınızın ucunu dil palasına yerleştiriniz 
ve arka arkaya kısa ve uzun (i) ve (u) lan söylemeye çalışınız. 

Bazen sert ünlüler, "dar" ve yumuşak ünlülerde "geniş" ünlü-
ler adını alırlar. Bu terimler dilin ağızdan aldığı duruma bağlanarak 
verilen isimlerdir. Dar ünlülerde dil "sıkıca şeklini" almıştır; geniş 
ünlülerde ise basınç azdır, bundan dolayıdadil yaygındır. 

Uzun ünlüler özellikle vurgulandıkları zaman "sert veya dar" 
dırlar; fakat,  kısa ünlüler, vurgulansalar dahi, kural olarak "geniş 
veya gevşek" dirler. 

Dili germekten veya sertleştirmek maksat sesi daha çok belirgin 
ve anlaşılır bir hale getirmek içindir. 

Dudakların durumu: 
Ağız seselimlerini etkileyen diğer bir özellikte dudakların duru-

mudur. Dudaklar ya dışarı çıkık ve yuvarlak; veya çekik ve gergin 
olur; veyahutta normal durumda bulunur. 

Dudaklar yuvarlanınca "arka" ünlülerin seselimi artar, perde 
biraz alçalır. Bu gibi ünlülere "dudak" veya "yuvarlak" ünlüler 
denir. Dil yükseldikçe dudakların yuvarlanma derecesi o oranda 
artar. Türkçemizde "yüksek, kapalı" ön ve arka ünlülerin bazıları 
ile "orta, açık" ön ve arka ünlülerde dudaklar yuvarlanır. Ağız 
köşeleri içeri çekilir, dudaklar gerilirse, ağız yaygın bir durum alır. 
Yüksek kapalı, orta açık ön ünlülerde bir dereceye dudakların gerilme 
durumu vardır; özellikle uzun ve kısa (i) lerde bu durum iyice görüle-
bilir. Dudakların bu şekilde gerilip yayılışı ağızda yarık şeklinde bir 
açıklık meydana getirir ve bu şekilde ön ünlülerin daha temiz çıkma-
larını sağlar. 

Dudakların yuvarlanışının arka ünlülerin seselimi gelişmesinde 
büyük rolü vardır, fakat  dudak gerilemesini ön ünlülerin seseliminin 
gelişmesinde, dudakların yuvarlanışında olduğu kadar etkili değildir. 
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Bu nedenle arka ünlülerde olduğu gibi, ön ünlülerin doğru söylenişin-
de dudağın iyice gerilip gerilmemesine pek o kadar gerek yoktur. 

Profesör  Rippman bu hususta şöyle der; ön ünlüler için ağız 
köşelerinin geri çekilmesi hiç bir zaman kural gereği yapılan bir şey 
değildir; hatta ön gergin ve gevşek (i) de bile, sesin daha iyi anla-
şılmasını sağlamak maksadıyla yapılmış olmakla beraber, ağız kenarla-
rının geri çekilmesi şart değildir. "Prof.  Daniel Jones'da "bu şekilde 
ağız gerilmesinin ingilizce de adet olmadığını söylemekle yetinir. 
"Türkçe de, ön ünlülerin söylenişinde ağız kenarlarının gerilmesine 
bizde pek o kadar önem vermeyiz. 

Fakat mühim olan bir nokta vardır ki, ağız kenarlarının az 
veya çok gerilmesi uzun ve kısa (i) lerin dil önünün yetersiz yükseli-
şini kabul etmez. 

Bir kaç sene evvelisine kadar, sağırlar okullarında konuşma öğ-
retiminde dudakları germede aşırı gidilirdi; hatta bugün dahi dudaklar 
gereğinden fazla  gerilmektedir. Dudakları gereğinden fazla  germeğe 
uğraşmak dudaktan - okumayı mümkün olduğu kadar kolay hale 
getirmek çabasından doğmuştur. Eskiden dudaktan-okumanın esasları 
üzerinde (Nirchie, Brühl) tarafından  gereği şekilde durulmuş olmakla 
beraber, bugün olduğu gibi iyice anlaşılamamıştır. Daha çok kelimeyi 
oluşturan öğelerin her birinin ayrı ayrı gözle ayırt edilebilecek şekilde 
söylenmesi düşüncesi hakimdi. Bu düşünce her türlü aşırı ağız hareket-
lerine yol açtı ve dudaktan-okumayı ağır ve güvenilmez bir hale ge-
tirdi. . 

Dudak gerilmesini en aza indirmek gerekir. Bu en azın ne olması 
gerektiğini açıklamak biraz güçtür. Bu hususta en iyi rehber gülüm-
seme durumu almaktır. Gülümseme halinde dudakların gerilişi yüksek 
kapalı ve orta açık ön ünlüler için en azından ölçülüdür; gülümseme 
durumu ile dudakların normal haldeki durumu arasındaki değişiklik, 
konuşma ve dudaktan okumada gerekli olan ağız durumu için yeter 
sayılır. 

Öğretmenlerin, öğrencilerini normal konuşmayı dudaktan-oku-
maya hazırladıklarını, hatırdan çıkarmamaları gerekir. 

Ağız açısı: 
Dil damağa doğru yükseldikçe çene ve dolayısıyle ağız açısı aza-

:m lir. Bu açıklık (a) ana ünlüsünde çok fazladır,  ve ses (i) ye doğru yak- ,«, 
laştıkça açı küçülür. Ağızda dil yükseldikçe, açı daralır. 
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"Dil yükselişi" ile "Ağız açısı" arasındaki ilişki dikkatinizi çek-
melidir; çünkü çok defa  konuşma öğretmenlerin ya dilin gerekli du-
rumu alacağını varsayarak, veya konuşmada, dilin önemli rolünün 
farkında  olmayarak yalnız ağız açısına ve onun şekline dikkat eder-
ler, Halbuki öğretmenin konuşmada başlıca dikkat edeceği husus dilin 
durumudur. Evet, arka ünlülerin söylenişinde dudakların istenildiği 
şekilde yuvarlanışı ve ağızm yeter derecede açılışı, dilin yalnış durum 
almasından doğacak hataları, bir dereceye kadar, ortadan kaldırdığı 
doğrudur; fakat  daha öncede sözkonusu olduğu gibi, dudak durum-
larına ve ağız açısına ne kadar dikkat ve itina edilirse edilsin ön ünlü-
lerin söylenişinde yükselişinde vukua gelecek herhangi bir hatayı dü-
zeltmede etkisi olmaz. 

Dr. Aiken şan öğrencileri ile, ön ünlülerin söyleyiş alıştır-
maları yapılırken ağızı açık tutmak için, dişler arasına yerleştiril-
mek suretiyle fildişi  veya kemikten ufak  bir maşa kullanmalarını öne-
rir. Bu tashih edici öğretim aracı olarak çok yararlıdır. Dil gerçek 
yerini alınca, ağız ve dudakta bununla ilgili olarak gerekli yerini 
alır. Dudak durumu ve ağız açıları, önceden dil tarafından  kesin 
olarak saptanan konuşma-seselimlerinin düzeltilmesini yapar. 

Burun seselimi: 

Türkçemizde, Fransızcada olduğu gibi (on, en,un) belirli burun 
ünlüleri olmamakla beraber, bunu burun seselimi ile ilgili olarak bir 
kaç kelime ile açıklayabiliriz. Burun boşlukları, sinüsler, göğüs ve 
yukarıda ağız boşluğuna ek olarak seselim hücreleri bu işi görürler. 
Bu organların normal işlevleri sestonunun berkitmesine, pekiştirmesine 
yardım etmektir. 

Sesin çıkarılışında ağız seselimine bir miktar burun seselimi de 
karışır. Diğer özellikler aynı olmak şartıyle, bu iki seselim bir oranda 
birleşirlerse o zaman çıkan ses mükemmel bir ses olur. Fakat başta 
herhangi bir soğuk alma arazı veya konuşma organının şişme ve-
ya büyümesi halinde burun geçitleri kapanır, ses burun seseliminin 
belli ölçüdeki yardımından yoksun kalır ve bunun sonucu olarakta 
sesin niteliği bozulur. • " . • • . . 

Bundan başka yumuşak damak kasları esnekliğini kaydeder, ve 
bir miktar sesin doğrudan doğruya burundan geçmesine olanak vere-
cek şekilde aşağı doğru sarkarsa, bu taktirde burun seselimi oransız 
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bir hal alır ve sesde genizde konuşulur bir durum alır. İnsan çok defa 
burun boşluklarının normalin üstünde gelişmiş kimselerde bu şekilde 
genizden konuşmaya tanık olur. 

Burun seseliminin belirli olduğu Türkçe sesler yalnız (m,n,ng,nk) 
burun ünsüzleridir. Bu ünsüzlerin söylenişinde yumuşak damak sarkık 
durum alır. Sesin burundan serbest geçmesini sağlar. 

Türk ünlülerinde burun seselimi değişiklik gösterir. Burun sese-
limi (a) da en az, yüksek kapalı ön uzun ünlülerde (i,ü) de hissedilecek 
derecede fazladır. 

Burun, alın, çene ve üst çene altı seselimleri, sesin tonunu ver-
diğinden, dikkatle geliştirilir. 

Karışık ünlüler. (Diftonglar): 

Kuramsal olarak, karışık ünlüler aynı hece içinde iki ayrı ünlü-
den oluşmuş olarak, ses karışığıdır. Her ikiside bir nefes  kümesi içinde 
söylenir. 

Örneğin, (ou) lar karışık ünlüdür, "soğuk" kelimesinde olduğu 
gibi, (o) ve kısa (u) ünlülerinin birleşmesinden meydana gelmiştir. 

Gerçekte karışık ünlü "iki ayrı ünlünün birleşmesi" demek 
değildir. Karışık ünlüde ses bir ünlü seseliminden diğerine sürekli 
olarak akar, birleşmeleri ne derece uygun olursa olsun bir ünlüden 
diğerine gerçerken ortada bir ses kayması oluşur. Bir ünlüden diğeri-
ne, karışık ünlünün esaslı öğesi düşünülmesi gereken, bu ses kayması 
aracılığı ile geçilir. 

Aniden karışık ünlüyü oluşturan ünlülerden hiç birisi, söylenmez 
karışık ünlüde, tek başlarına söyledikleri gibi söylenmezler. Karışık 
ünlüde devam ettiremezler. 

Karışık ünlüyü oluşturan öğeler, birleşme sonucu o derece deği-
şikliğe uğrarlarki, çok defa,  gerçek hüviyetlerini kaybederler. îşte bu 
nedenle, ne fonetik  tarihi ve nede konuşma geleneği, karışık ünlülerin 
iki ayrı ünlünün birleşmesinden oluşmuş olması savını kabul ediyor. 
Bu günkü mevcut akım ünlüleri, herhangi ikinci bir ünlü ekleme ge-
reğini duymadan karışık ünlü şeklinde söyleme eğilimi gösteriyor. 

Dr. Soames "Fonetiğe başlangıç" adlı kitabında karışık ün-
lüler için şöyle der. "Karışık ünlüler arasında iki ayrı ünlünün bir-

58 



biri ardı sıra yalnız söylenişinden oluşmazlar. Karışık ünlüler bir 
ünlü ile başlar, diğer bir ünlü ile sona erer. Fakat bir ünlüden diğe-
rine geçiş çok yavaş olur. Konuşma organları, bir ünlüde başlayıp di-
ğerinde sona ererken, aradaki bütün durumlardan geçerler, bu şekilde 

esas sürekli değişme halindedir. Bazı hallerde ünlüleri ayırma gere-
ğinden fazla  güçleşir. 

Kesinlikle ifade  etmek gerekirse, karışık ünlü baş ve sonun-
da değişik ünlü sesleri bulunan, niteliği değişen seselimden başka 
bir şey değildir. Organik bir bütündür ve normal gelişme safhası 
geçirme olma olasılığı vardır. 

Karışık ünlülerin sınıflandırılması: 

Türkçe de karışık ünlüler son seselimlerine göre iki gruba ayrı-
lırlar. 

1- Kısa (i) grubu: 

a-ı aı (Bayrak) kelimesinde olduğu gibi 

e-i ei (Beygir) kelimesinde olduğu gibi 

o-i oi (Soy) kelimesinde olduğu gibi 

-i i (Kuyruk) kelimesinde olduğu gibi 

u- i u i (Uygur) kelimesinde olduğu gibi 

(U) grubu) 

a -u au (Avlu) kelimesinde olduğu gibi 

o-u ou (Soğuk) kelimesinde olduğu gibi 

Vurgulu karışık ünlüler: 

Türkçe de bütün karışık ünlülerin birinci öğeleri vurguludur. 
Sağır çocuklara öğretirken bunun yerine getirilmesine dikkat edilir. 
Vurgulu hecelerde bulunan karışık ünlülerin birinci öğelerini vurgula-
malarını sıkıca tenbih edilerek öğretilir. Sağır öğrencilere, karışık 
ünlülerin ikinci öğesini vurgulamalarına izin vermek, içinde bulundu-
ğu-kelimenin doğal güzelliğini bozar. 

Doğal konuşma ile kulağa yabancı gelen konuşma arasındaki fark, 
çok defa,  vurgu, ısrar veya perdeyi yerinde kullanmamak yahutta söz 
konusu edilen seslerin uzunluk miktarında oransızlık oluşturmaktan 
başka bir şey değildir. 

2 
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Ünsüzler (Konsonlar): 
Ünsüz yutaktan çıkıp gelen ses veya nefesin  ağız yolunda enge-

le uğramaması sonucu oluşan konuşma sesidir. Ünsüzlerin söylenişinde 
dudaklar, dişler ve dil başlıca engel oluşturan organlardır. 

Ünsüzler ünlülere göre, daha az seslidirler ve ünlülerden, ken-
dilerinde mevcut sürtünme ile ayırt edilirler. Diğer taraftan  ünlülere 
gelince, işitilecek sürtünmesi bulunmayan katıksız gırtlak sesleridir. 
Ünsüzlerin sınıflandırılması: 

Ünsüzler üç şekilde sınıflandırılır. 

1- Sert veya yumuşak sesli olduklarına göre; 
2- Çıkış noktalarına göre; 
3- Çıkış şekillerine göre. 
1- Yumuşak ve sert sesli ünsüzler. 

Ünsüzlerin çoğu çifttir.  Her yumuşak ünsüzün yanında bir-
de sert ünsüz vardır. Her ikiside aynı şekilde söylenir. 

1- Çift  ünsüzler 

: p,t,k,ç,ş,s,f. 
: b,d,g,c,j,z,v, 

2-

2-

a- Yumuşak ünsüzler 
b- Sert ünsüzler 
Eşleri olmayan ünsüzler 
a- Yumuşak ünsüz 
b- Sert ünsüzler 

h. 
: l,r,m,n,ng,nk,y. 

Dudaksıllar, dişler, diş etleri ve damaktan gelenler. 
Ünsüzler aynı zamanda nefesin  ağız içinde engele uğrayış 
yerine görede sınıflandırılırlar.  • 

Dudaksıllar 
Bu ünsüzler dudaklarda engele uğrarlar. Bunun sonucu 
olarak çıkış noktalan dudaklardır. p,b,f,v,m.p,b,m,  ünsüz-
lerine bazen "Çift  dudak" ünsüzleri; f,v,  ünsüzlerinede 
"dudak ve diş" ünsüzleri adı verilir. 
Dişsiller 
Dişsil ünsüzlerde engel diş veya diş etlerinde oluşur; t,d,s, 
z,Şj,Ç(c,n,l,r. 
Ön damaksıllar 
Bu ünsüzlerde engel sert damaktadır, y, nk. ünsüzleri gibi. 
Bunlara ön damak ünsüzleri demek daha doğru olur. 

1 

2 

3 
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4- Arka damaksızllar 

Burada engel yumuşak damaktadır. k,g,ng. olduğu gibi, 
bu ünsüzler arka damak veya daha basit olarak "Arka ün-
süzler" diye de isimlendirilir. Gerçekte bu ünsüzlerin çıkış 
noktalan gırtlakta olmayıp, ağız içinde yumuşak damaktadır. 
Bu bakımdan yukarıdaki terim, bu ünsüzler için kullanılması 
en uygun terimdir. 

5- Ümüksiller ' . 

Bu ünsüzlerde engel ümükte oluşur, h; "h" söylenirken bun-
dan sonra bir ünlü gelinceye kadar ses telleri titreşir. Ümük-
ten kopan ses doğrudan doğruya soluğa dışarıda alır. Halbuki 
bu ünsüzü bir ünlü izlediği zaman etkisi yarı yarıya kay-
bolur. Yarı ünlülük hali alır. her, hor, har, da olduğu gibi. 

3- Sürekliler, süreksizler, genzeller. 

Ünsüzlerin üçüncü sınıflandırılması  nefes  veya sesin ne 
şekilde ve nasıl bir engele uğrayışına göre yapılır. Nefes  veya 
ses dışarıya iki yoldan çıkar. Birisi ağızdan, diğeri ise bu 
Ağız yolu tamamıyle veya kısmen kapalı bulunabilir, burun 
yoluda açık veya kapalı olabilir. 

1- Ağız ve burun yolları her ikiside kapalı olur ve ağız patlayıcı 
bir etkiyle aniden açılırsa elde edilen ünsüz süreksiz veya 
patlayıcı ünsüz olur. 
a- Yumuşak süreksizler ; p,t,k,;, 
b- Sert süreksizler ; b,d,g,c, 

2- Ağız yolu kapalı iken ses açık olan burun yolundan serbestçe 
geçerse burun ünsüzleri (genzeller) oluşur. m,n,nk,ng. 

3- Ağız yolu kısmen, burun yoluda tamamen kapalı bulunduğu 
zaman sürekli ünsüzleri elde ederiz. f,v,s,z,ş,j,l,r,y. 

Islık veya sürtünmeli sesler çıkarmalarından sürtünmen" sürekli 
ünsüzlerlere " 1" ve "r" hariç sürtünmeli ünsüzlerde denir. Sürtümeli 
ünsüzler, çıkış noktalarına göre üç ikincil bölüme ayrılırlar. 

a- Dil sürtünmeliler: f,v, 
b- Diş sürtünmeliler: s,z,şj,r, 
c- Gırtlak sürtünmeliler: h, -

Şu s,zj,ş, dört sürtünmeli ünsüze ıslık sesi çıkaran ünsüzlerde 
denir. 
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BÖLÜM IH 

K O N U Ş M A SESLERİNİN ESAS ÖZELLİKLERİ 

a, 1 veya s, konuşma seslerinin söylenişi uzun, kısa veya orta uzun-
lukta olabilir. Yüksek veya alçak seslede söylenebilirler; yani, ses 
ısrarlı, kuvvetli veya kuvvetsiz olur. Bundan başka a ünlüsü ve s, sert 
ünsüzü yüksek veya alçak perdeli olabilir. 

1- Uzunluk. 

2- Kuvvetlilik. - Şiddet 

3- Perde. 

Sesin yapısında mevcut olan bu üç özellik, konuşma seslerinde da-
ima vardır. 

Bunların mevcudiyet dereceleri konuşmasının sürat, işitilme, perde 
ve ses uyumunu tayin eder. 

Örneğin; (Badem) kelimesinde konuşma öğelerine verilen uzun-
luk kelimenin konuşma süratini belirler. Bu nedenle, her hangi bir 
insanın konuşması, kelimeleri oluşturan seslerin uzatılıp kısaltılması 
ile ağırlaşır veya süratlenir. 

Keza, konuşma seslerinin kuvvetli söylenişi onların meydana 
getirdikleri kelime veya kelimelerin işitilme derecelerini ortaya koyar. 
Böylece, konuşma onu oluşturan öğelerin söylenişine göre yüksek 
veya alçak, kuvvetli veya zayıf  olur. 

Sonunda, sert seslerin perdesi konuşmanın genel perdesini be-
lirler. Her hangi bir kimse konuşurken, ünlü ve sert ünsüzlerinin ge-
nel perde seviyesi yüksek veya alçak olursa, o zaman bu insana yüksek 
veya alçak sesle konuşuyor deriz. 

1- Uzunluk. 

Bu özelliğin genellikle ünlülerde olduğu düşünülür, fakat  aynı 
özellik ünsüzlerde de vardır. 
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a- Ünlü uzunluğu, 

Basit ünlüler genellikle iki gruba ayrılır; uzun ve kısa ünlü-
ler. Fakat ünlüler için standart bir uzunluk kabul edilmediği için, 
uzun ünlünün ne kadar (uzun), kısa ünlünün ne kadar (kısa) olması 
gerektiği hakkında kesinlikle bir şey söylenemez. Uzunluk ve kısalık 
oranlı ölçülerdir. Yalnız şunu, kısa (i) nin uzun (i) den kısa olduğunu 
söyleyebiliriz. Bu değişiklik diğer çift  ünlülerde de aynıdır. 

Önemli olan diğer bir nokta da şudur; (uzun) ünlü her zaman 
uzun olarak söylenmez; kısa ünlüde aynı derecedeki kısalığını muha-
faza  etmez. 

Ünlü uzunluğu hece veya kelimede değişir, 

a- Israrlı veya ısrarsız oluşlarına göre. 

b- Hece ve kelimede bulunan diğer seslerin etkilerine göre, 
Türkçe de ünlülerin hece ve kelime içinde bulundukları yerlere göre 
hem uzun hem de kısa şekilleri vardır. 

Türkçe "ğ" denince gelen ünlüler genellikle uzun söylenir, 
"ı" ve "r" den önce gelen ünlülerde çok defa  uzun ünlü hissini vere-
cek şekilde söylenirler. Bu iki ünsüz akıcı ünsüzler olduklarından bu 
akıcılık özellikleri kendilerinden önce gelen ünlülerde etkisini gösterir. 
Örneğin, "al" "gel" "gör" "armut" "ağaç" "ağa" gibi. 

Burada hatırda tutulması gereken şey, uzun ünlüleri kısa ünlü-
lerden ayırt eden özellik yalnız birinin uzun diğerinin kısa oluşu 
değildir. Daha önceki bölümde açıklandığı gibi, uzun ve kısa ünlüler 
arasında dilin ağız içindeki durumundan ve gerilmesinden meydana 
gelen ünlü niteliği farkı  vardır. 

b- Ünsüzlerin uzunluğu. 

Ünsüz uzunluğu aşağıdaki konulara göre değişir: 

1- Kelime içindeki durumuna göre. , 
2- Kendisine komşu olan seslere göre, 

Türkçe de kelime başında bulunan ünsüzler yarı uzun söylenir. 
Halbuki aynı ünsüz kelimenin sonuna gelirse kısa söylenir, "nur" daki 
"n" ile "kan" daki "n" yi kıyaslayınız. 

Uzun ünlülerden sonra gelen patlayıcı ünlüler kısa söylenir. 
Önce gelen ünlü kısa ünlü olursa patlayıcı ünsüz uzun söylenir. Ör-
neğin; "öğüt" "ut" da olduğu gibi. 
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11- Israr kuvvet veya şiddet 

Ünlü ve ünsüzlerin yüksek sesle söylenişi nefes  verirken onun 
nefes  veriş kuvvetine bağlıdır. Az veya çok kuvvetle nefes  vermek 
sesin tonunu yükseltir veya alçaltır. Hafif  nefes  alçak ses çıkarmasına 
neden olur. Konuşma için gerekli olan nefesin  verilişinde, kuvveti 
kontrol veya idare etmede, konuşma kontrolünün elde edilmesi gere-
kir. 

Konuşma sesleri birleşip kelimeleri, kelimelerde cümleleri mey-
dana getirdikten sonra seslerin kuvveti (monotonluklarını biteviyelik-
lerini) kaybederler. Bazı sesler diğerlerine nazaran daha fazla  kuvvet 
ve ısrarla söylenirler. Kelimelerdeki oranlı ısrara "vurgu" denir. Fazla 
ısrarlı hecelerede vurgulu heceler denir. Kısa paragraf  cümlelerdeki 
ısrarada "Kuvvet" denir. Israrı fazla  olan kelime veya kelimelerede 
kuvvet vererek söylenen kelimeler denir. 

Okuma yoluyla konuşma öğretilen sağır çocuklar bu bakımdan 
iki önemli hataya düşerler. 

(a) - Konuşmaları yeknasak olur. 

(b) - Konuşurken nefes  kuvvetleri gitgide azalır. 

(1) - Yeknasak ısrardan doğan yanlışlık ' 

Kelime ve kısa paragraflar  çoğu zaman yeknasak ısrarla konu-
şulur; bunun sonucu olarak da konuşma vurgu, kuvvet ve ahenkten 
yoksun kalır. 

(a) Heceler vurgulanmaz. 

(b) Cümle içindeki kelimeler kuvvetlendirilmez. 

(c) Ünlü değişikliği olmaz. 

(2) Konuşurken nefes  kuvvetinin git gide azalmasından doğan 
yanlışlık. 

Cümle başladığı şekilde aynı kuvvette sona ermez; cümle uza-
dıkça yavaş yavaş kaybeder. Bu konuşmaya kapalılık verir ve dolayı-
sıyla anlaşılmasını güçleştirir. 

Öğrencinin nefes  kapasitesi geliştirilince, konuşmada hasıl olan 
kapalılık ortadan kalkar ve bundan sonra konuşma için gerekli olan 
nefes  kontrolü öğretilir. 
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Perde 
Bütün sert ünsüzlerin perdesi vardır. Ünlülere gelince onlar 

Çeşitli müzik notalarına göre tek başlarına veya kelime içinde söylen-
mekle belirli ton biteüği ve dolayısıyle kendi doğal perdesi vardır. 
Herkesin mutlak ünlü perdesi onun ses ölçüsüne bağlıdır. Bu, kısmen 
gırtlaktan dudaklara kadar olan seselim borusunun uzunluğu ile, fa-
kat başlıca sestellerinin kalınlık ve uzunluğu ile beli saptanır. 

Bundan şu sonuç çıkarılır ki; belli bir ünlünün gerçek ve doğal 
perdesi, işitme ve konuşması değişik olan başka başka insanlarda farklı 
etki yaptığı halde, her zamanki doğal sesiyle konuşan aynı insanın 
bu ünlüyü söyleşi diğer ünlüleriyle olan perde ilişkisini korur. 

Örneğin; Doğal söylenmişse "uzun" u ünlüsü "au" ünlüsüne 
nazaran daima oranlı olarak alçak perdeli olur; ve "au" ünlüsü de 
uzun "i" ünlüsüne göre alçak perdelidir. Uzun "u" ünlüsü bütün diğer 
ünlülerin en alçak perdelisi, uzun "i" de en yüksek perdelisidir. Diğer 
ünlüler uzun "u" ya bağlı olarak ve birbirleriyle olan perde değişik-
liği göz önüne alınarak aşağıdaki şekilde sıralanır. 

u o a u a e ö e i i i 

uğur top tavuk solak zalim araba eşik öner tente üzüm Hilmi 

Dr. Aiken "uzun" "u" nın uzun "a" dan beş defa  daha alçak 
perdeli, ve uzun "a" nın uzun "i" ye nazaran altı defa  alçak perdeli 
olduğunu saptamıştır. 

Sağır öğrencilerin ünlü perdelerinde oluşan başlıca hatalar 
şu şekilde sıralanabilir. . 

(1) Genel perde seviyesi ya çok yüksek veya çok alçak olur. 

(2) Bütün ünlüler birbirlerine yakın benzerlikte perdeleri içerir-
ler. Yani, ünlüler perde farklarından  çok defa  yoksun olurlar. 

(3) Bazı seslerin perdesi normalden yüksek olur. Örneğin uzun 
ve kısa "i" ünlüleri kendi normal perde seviyelerini aşarak daha 
yüksek perdeli seslermiş gibi söylenirler. Uzun ve kısa "u" ünlüleri 
aynı şekilde normalden çok defa,  daha aşağı düşürülürler. 

Dikkat edilecek olursa, perde yönünden öğretmeni ve öğren-
cilere zorluk veren, sıranın her iki ucundaki ünlülerdir. 

Sağır öğrencilerin, ünlülerini müzik ölçülerine göre doğru 
dürüst kullanmayı öğrenebileceklerini beklemek doğru olmaz; bununla 
beraber, perdenin fiziki  şartlara bağlı olduğunu ve hiç değilse bu 
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şartların bazılarının sağır öğrencinin kontrolü altında bulunduğunu 
bilerek, her öğretmenin öğrencilerini ünlüleri doğal ve bağıntılı 
perdelerine kıymet vermeden söylenişlerine hoş görülü olması gerçek-
leri hiçe saymak olur. Öğrenildiği, geliştirildiği ve saptanıldığı gibi 
her ünlünün doğal perdesine gereği gibi dikkat etmekle, öğretmen 
monoton konuşmaya engel olmak olanağını bulur. 

Perdeden doğan hatalar alışkanlık haline gelecek kadar uzun 
süre ihmal ediiirlerse düzeltilmeleri güçleşir. Burada genç ve tecrübe-
siz öğretmenlere genel bir yol göstermek kolay değildir. Fakat aşağıdaki 
noktalar buna bir başlangıç olmak üzere dikkatle izlenir. Bu alanda 
başarı, öğretmenin kuvvetli ve duyarlı bir kulağa sahip olmasıyle 
ve bununla sesin perdesiyle ton niteliği arasındaki en ufak  değişikliği 
• fark  edebilmesiyle mümkün olur. 

1- Ses çıkarma çalışmaları yaparken veya ünlüleri öğretirken 
sesin seselimini duyabilmesi için öğrencinin elini göğsüne koyma a-
lışkanlığını geliştirmeyiniz. Bu alışkanlık çocukta sesin göğüsten gel-
diği kanısını uyandırır ve bunun sonucu olarak da çocuk alçak per-
deli ses çıkarmaya yönelir. 

2- Eli başın üstünde koymayınız. Bu, çocuğa sert veya nor-
malin üstünde yüksek perdeli ses çıkarmaya teşfik  eder. Sırası gelin-
ce ve sırf  tecrübe niteliğinde olmak üzere, sesleri çok düşük perdeli 
öğrenciler için, bu yönteme başvurulur. 

3- Sesi geriden ağızın önüne getirmek için yardımcı ön sinüs-
leri seseliminden yararlanılabilir. Örneğin; dudaklara, ağız kenarları-
na, şakak kemikleri veya çeneye dokunmak genellikle yararlıdır, hiç 
değilse, zararsızdır. Çocuklara ellerinizi boğazınıza koymayın deme-
ye bilmem gerek varım ? Çünkü bu hareket çocuklara o bölgede gerek-
siz çaba harcatır ve bu şekilde ses de sertleşir. 

Bu hususta bütün çaba nefes  verme kasları ile, başlıca (diap-
hragm) ile yapılır. Yaratıcı bir zekâya sahip olan öğretmen telkin yo-
luyla, kıyasalama esaslarım kullanarak da çok şey başarabilir. 
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BÖLÜM IV 

T Ü R K Ç E D İ L İ N D E K İ SESLER 

Bu bölümde bundan önceki bölümde sunulan bilginin ülkemizde 
sağır çocuklara öğreteceğimiz Türkçe Dilindeki seslerin kısa bir özetini 
ve yeni gelişmelere göre kabul edilmiş bir sınıflandırmasını  vermek 
yararlı olacaktır. 

Konuşma organlarının düzenli çalışması sonucu anlamlı tümceler 
oluşturmak için ağızdan çıkarılan birimlere ses denir. (Selen, 1979) 
Diğer bir deyimle, konuşma dilinin bölünmez duruma indirgenmiş en 
küçük bağımsız SESLERİNE F O N E M denir. Dünya yüzünde kul-
lanıldığı bilinen ve irdeleme olanağı bulunan tüm dillerde EN AZ 15-
EN ÇOK 85 Fonem olduğu saptanmıştır. (Roger Brown, 1965, s. 247). 
Türkçe de 24 ü Ü N L Ü ve 28 i Ü N S Ü Z olmak üzere 52 fonem  vardır. 

Bütün dillerin sesleri 2 ye ayrılarak incelenir (Tansu, 1963). 

1. Ünlü Sesler, 

2. Ünsüz Sesler. 

Ses bilimciler bu 2 grup sesin farklılığı  üzerinde durmuşlar ve 
bunlar arasındaki farkları  inceleyerek ünlü-ünsüz farklarını  belirle-
mek istemişlerdir (Aksan, 1980): 

Ünlüler, genel olarak ağız kanalının açık olduğu durumda çı-
karılan özgür ve gürültüsüz seslerdir. Bu yüzden bu gruba AÇIKLIK 
SESLERİ de denir. 

Ünsüzler de ise, ağız kanalında veya diğer organlarda bir da-
ralma, kapanma, engellenme söz konusudur. 

Ünlü-ünsüz seslerin diğer bir farkı  da sade veya ötümdür (voice). 
Ünlülerde ses tellerinde titreşim ürer, ünsüzlerin ise bir kısmında 
üremektedir. Ses tellerinde titreşim üreten bu seslere ötümlü veya 
sadalı sesler denir. 
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Ünlü-ünsüz arasındaki başka bir fark  ta; kas gerilimidir. Ünlüler 
daima gittikçe azalan bir kas gerilimi ile, ünsüzler ise, hecede işgal 
ettikleri yere göre bazan gittikçe artan (hece başı ünsüzleri) bazanda 
gittikçe azalan (hece sonu ünsüzleri -ap) bir gerilimle meydana gelir-
ler (Tansu, 1963) 

Ünlü Sesler: 

Ağız kanalı ünsüzlere göre daha açıktır. Konuşma organlarının 
ortak katkısı ile oluşur (Aksan, 1970). 

, 1. Ses tellerindeki titreşimler, . 

2. Yutak bölgesinden yukarı bölgeler, 

3. Ağız ve ağzın çeşitli durumları, 

4. Ağız boşluğunun biçim ve oylumu, ünl seslerin niteliklerini 
belirlemeye yarayan etkenlerdir. Ancak ünlü seslerin ayırıcı özelliğini 
veya kalitesini belirleyen esas etken, hepsini ağızdan çıkışta islediği 
yolun şeklidir (Özsoy, 1971). 

Dünya dillerinde ünlüler 1. ağız ünlüleri, 

2. geniz ünlüleri, 

3. Kayan ünlüler, 

4. yarı ünlüler olarak gruplandırı-
hr. 

Türkçe'mizde geniz ünlüsü yoktur. Bunlar burun boşluğunda 
tınlarlar (Tansu, 1963). Türkçe ünlüleri ağız ünlüleridir. 

Ünlü sesler çıkış biçimi bakımından şu şekilde sınıflanır  (Aksan, 
1980). 

1. Ağız kanalının açıklığına göre : (Nevin Selen M. TANSU) 

a. açık ünlüler (a,e,o,ö) - (Geniş) - Alçak-

b. kapalı ünlüler (ı,i,u,ü) - (dar) - Yüksek-

(Aynı tür sınıflamayı  Nevin Selen "çene açısının büyüklüğüne 
göre" - a. Geniş ünlüler, 

b. Dar ünlüler olarak yapmıştır. Muzaffer  Tansu ise yine 
bu sınıflama  için, dilin yükseliğini kriter olarak almış ve yüksek ve 
alçak ünlüler olarak sınıflama  yapmıştır) 
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2. Dilin durumuna göre: 

a. Ön dil ünlüleri (ince ünlüler) - e,i,ö,ü 

b. Arka dil ünlüleri (Kalın ünlüler) - a,ı,o,u 

Bazı dillerde çıkış biçimi bakımından farklı  olan, dilin ortada 
tümsekleşmesiyle oluşan ünlüler vardır ki bunlara ORTA ünlüleri 
denir. Türkçe'deki (ı) sesi orta ünlü sayılmaktadır. 

Şekil: 1 Dilin Durumuna Göre, 
Ön Ünlüler 

(Ön dil Ünlüler e i ö u 

Arka Ünlüler 
(Arka Dil Ünlüleri a 1 0 u 

(TANSU, 1963) 

Şekil: 2 Ağız Kanalı+Dil in Durumuna Göre: 

Açık 
(Geniş, Alçak) 

Ünlüler 

Kapalı 
(Dar, Yüksek) 

Ünlüler 
Ön Ünlüler e ö 1 ü 

Arka Ünlüler a 0 1 u 

(TANSU, 1963) 

3. Dudakların durumuna göre: 

1. Düz ünlüler - a,e,ı,i 

2. Yuvarlar ünlüler - u,ü,ö,o 

Bu 3 tür sınıflamayı  bir şemada göstermek istersek; 

Dilin Durumuna Göre 

Ön Ünlüler Arka Ünlüler 
Ağız Açıklığına Göre 

Ön Ünlüler Arka Ünlüler 
Ağız Açıklığına Göre Kapalı Açık Kapalı Açık 

Dudakların Dü z i e 1 a 

Göre Yuvarlak ü ö u o 

(AKSAN, 1980 

Bu sınıflama  dışında, bazı dilbilimciler ünlüleri, söylenişte dilin 
kenarları damağa yaklaştığı için,: 

1. Sert damak ünlüleri; e,i,ö.,ü , 
2. Yumuşak damak ünlüleri: a,ı,o,u olarakta sınıflarlar.  Buna 

göre ön dil ünlüleri aynı zamanda sert damak ünlüleridir. 
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Burada dudaksıllaşmadan da söz etmek gerekmektedir. Bazan 
ünlüler, dudakların ileriye doğru çıkıntı yaparak yuvarlaklaştırıl-
masıyla değişikliğe uğrar ki buna DUDAKSILLAŞMA veya LABl-
ALÎZASYON denir. Yuvarlak ünlülerin düzleştirilmesine de D U -
DAKSILLAŞMAMA veya DELEBÎLlZASYON denir. 

Yapılan bu sınıflamalara  göre, (TANSU, 1963) 
e — ön, açık, düz, 
i — ön, kapalı, düz, 
ö — ön, açık, yuvarlak . 
ü — ön, kapalı, yuvarlak . 
a — arka, açık, düz 
ı — arka, kapalı, düz 
o — arka, açık, yuvarlak 
u — arka, kapalı, yuvarlak ünlüdür. 
Ünlülerin söylenişinde, ağız kanalında beliren çeşitli görünümler, 

ve ünlülerin özellikleri hakkında XVII ve XVIII. yy. dan beri çalışıl-
mıştır. Özellikle Alman dil bilinci HELLWAG, ünlüleri bir üçgenle 
şematize etmiştir. Daha sonra aynı konuda BELL, SYVEET, V lETOR 
çalışmıştır. Helhvag'ın A i Türkçe'ye şu şekilde uygulanmış: -AKSAN, 
1980). 

kapalı 
I 

ön 
Şemada ünlüler, hem ön-arka durumu, hemde ağız kanalının 

açıklığı göz önüne alınarak sıralanmıştır. A nin en alt köşesi ağzın 
en çok olduğu durumda söylenen (a) ya ayrılmış, yukarı doğru gider-
ken ağız açıklığı azalmıştır, a dan i ye giderken dilin öne doğru, a 'dan 
u'ya giderken arkaya doğru tümsekleşme derecesi artar. 
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ü ve ö sesleri, u ve o ile dudakların biçimi; i ve ö ile dilin durumu 
yönünden aynı özelliği taşır ve bu yüzden ü ve ö Türkçe'de katışık 
ünlüler  olarak adlandırılır. 

Ünlülerimizin  Nitelikleri:  Ünlülerimizin en önemli niteliği tın-
lama: Ses yarığından yukarıda, yutak, ağız ve burun boşluklarında 
oluşur ve çeşitli kapanma, engellenme ve hareketlerle sesler oluşur-
Rözanans) 

Ünlülerimizin diğer özellikleri de; bir ünlünün, 

1. Kısa veya uzun (süre) 

2. Kuvvetli veya hafif  (şiddet) 

3. Belirli yükseklik (ton) te söylenebilmesidir. 

Bu özelliklere seslerin L Î N G U Î S T Î K KARAKTERLERİ denir. 
(TANSU, 1963) 

1. Uzunluk,  Kısalık:  Türkçe'de ünlü sisteminde öztürkçe kelimeler 
için, uzun ünlü-kısa ünlü ayırımı yoktur ancak, uzunluk ve kısalık 
dilimizde bazı olaylar sonucu meydana gelir. Aslında buradaki uzun-
luk-kısalık, mutlak süre değeri değil, ünlünün komşu bulunduğu fo-
nemlere göre nisbi uzunluk veya kısalığıdır. (Süre farkı  karşılaştır-
malardan doğar.) Türkçede ünlülerin uzunluğu; 

1. Ünlünün kelimede bulunduğu hecedeki burgunun etkisi ve, 
2. Komşu fonemlerin,  ünlüler üzerindeki etkisine, 
3. Bir ünsüzün söylenişte ortadan kalkmasına bağlıdır, 

(çiğnemek-çinemek, uğramak-uramak, v.b...) 

2. Vurgu:  Bir ünlünün aynı kelime içindeki başka bir ünlüye 
göre daha büyük baskı ile söylenmesidir. 

3. Yükseklik  (Ton):  Ünlülerin yükseklik bakımından göster-
diği değişiklikler dildeki müziksel tonu yaratır. 

Ünlü sesler için birkaç özellik daha söyleyebiliriz: 

1. Ünlüler uyumdan bağımsız olarak düşünülemezler, 

2. Bütün ünlülerin uzun eşleri vardır, (iğ, eğ, sığ, sağ, tüğ, doğ, 
yuğ, doğ, öğle) 

3. Sözcük sonundaki açık hecelerde (Seslemlerde) ünlüler 
Dizi, üşü, ulu, ele, ala, Geniş olan a biraz kapanır. 
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Ünsüz Sesler: 

Ünsüz veya konson denilen bu sesler, nefesin  gırtlaktan sonra 
herhangi bir yerde tümüyle yada kısmen engele uğraması ve bu 
engelden patlama sürtünme ve titreme şeklinde kurtulması sonucu 
oluşan seslerdir. Bunlar gırtlaktan geçerken ses bantlarını titreştiri-
yorsa SADALI veya Ö T Ü M L Ü , titreştirmiyorsa SADASIZ veya 
ötümsüz sesler adını alır (Özsoy, 1981). 

Ünsüzler, tanımda da görüldüğü gibi; 

1. Engelli seslerdir. Ünlülerin çıkışında nefesin  özgür biçimde çık-
masına karşın ünsüzler konuşma organının herhangi bir yerinde en-
gele rastlar. Engel, dudaklarda, dille dişler arasında veya benzeri 
yerlerde olabilir. 

2. Ünlüler tek başlarına bir hece (seslem) oluşturabilirler oysa 
ünsüzler özgür olmayan seslerdir. Bir ünsüz ancak bir ünlüyle beraber 
bir hece (seslem) oluşturabilir. 

3. Ünlüler, gürültüsüz, ünsüzler ise gürültülü seslerdir. Gürül-
tü, nefesin  bir sürtünme titreşim yada bir patlamayla çıkmasıyla 
oluşur. 

Ünsüzlerin gruplanması değişik şekillerde yapılmaktadır: Özsoy, 
ünsüzleri; 

1. Çıkış yerlerine göre, 
2. Çıkış biçimlerine göre (Eklemleme tekniğine göre) 
3. Ses bantlarını titreştirme durumlarına, göre, 
5. Frekanslarına göre ve 
6. Engellenme yer ve derecelerine göre olmak üzere 6 farklı 

şekilde gruplamıştır. 

Ancak genelde ünsüzlerin; 
1. Çıkış biçimlerine ve 
2. Çıkış yerlerine göre sınıflanması  yaygın olarak benimsen-

miştir (Aksan, 1980,; Tansu, 1963, Selen, 1979). 
Buna göre ünsüzlerin sınıflandırılması: 

1. Eklemleme şekline göre (Çıkış tarzına göre) 

A) Ünsüzler, Eklemleme organlarının meydana getirdiği 
ses yolunun tam olarak kapalı ve daralmış bulunmasına 
göre 2 ye ayrılır (TANSU, 1963). 
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ÜNSÜZ SESLER 

<S*nfab nya a İndileri) 
ta yotoherhangibrr yerde 

FiiyoJojik bakımdan 

Üub fc r 

(p, b, i, d, 
CÇ.k .1 ) 

. Burun 
Ünsüzleri 

(m,n) 

DaraltılıU. 
(«ifekli  Ulufeler) 

Set yolu otdukça dar, fonemleris 
çıkış üreatnce açdctır 

Sürtüraıdıler 
(Nefes  ağız çeperlerine 

driinerek geçer.) 

((.«.{•>. W. (t), U).» 
/ / 

(Islık ( F ı s ı l l ü ı 

Ulufeleri)  Unrfzler) 

(Ses yolundaki M*fak 
çuk azdır.) 

(f.ı.(y) 

1 
'Selenliler (Katışık ünlüler) (r,l,y,m,n) 

Kapantılı veya daraltılı ünsüzlerden bazıları boğumlanma sıra-
sında organların işbirliğinden dolayı katışık sesler haline gelir. 
Daraltılı olan r,l,y, kapantılı olan m,n, aslında ünsüzler fakat  ünlülere 
yaklaşıyorlar. Bunlar ötümlü ünsüzlerdir. 

B) Ünsüzler çıkış biçimlerine göre gruplamrken ötümlüler, 
ötümsüzler olarak ta sınıflanabilirler: 

1. Ötümlü ünsüzler; b,d,c,g,ğ,z,v,j,m,n,r,y 
2. Ötümsüzler; p,t,ç,k,f,s,ş,h,  tır. 

Bunlardan ötümlülere yumuşak, ötümsüzlere sert ünsüzler denir. 

C) Ünsüzler ayrıca ağız ve geniz ünsüzleri olarak ta ayrılabilir. 
m,n, geniz ünsüzleridir. Ağız ünsüzlerinden farkı,  eklemleme 

sırasında yumuşak damak geniz yoluna açılır. 

2. Eklemlenme yerine göre: 

Ağız dışında 

i 1 
Ağız içinde Ağız gerisinde 

Dudak 
Ünsüzleri 
(p,b,m) 

Diş-dudak 
Ünsüzleri 

(f,v) 

1 
Ası diş 

Ünsüzleri 
(î.tAz.l.n.r) 

Sert damak 
Ünsüzleri 
lî-c»J*fcg; 

Dil kökü 
(yumuşak 
damakla) 

(k.g) 

/ 
kirideniyle 

( h ) 



Bu sınnlama oldukça ayrıntılı bir sınıflamadır.  Prof.  Doğan 
Aksan aynı sınıflamayı  birbiri üzerine bitişik olarak yapmıştır. Ün-
süzleri sınıflamada,  çıkış biçimlerini temel kriter, çıkış yerlerini 2. 
kriter olarak kabul etmiştir. 

Önce ünsüzleri; 
1. Kapanma veya patlamalı ünsüzler 
2. Kapa nma-daralma ünsüzleri 
3. Daralma ünsüzleri 
4. Geniz ünsüzleri 
5. Yan ünsüzler 
6. Çarpmalı ünsüzler olarak ayırmıştır. 

Örneğin 1. grup yani kapanma veya patlamalı ünsüzleri açıklar-
ken, çıkış yerlerini de belirterek; 

aburun sesi 
(p), (b), (m) - (Çift  dudak sesleri) 

ötümsüz' 'tftumiü 

, d - (diş ardı sesleri) 

ötümlü 

(k), (g)— (damak sesleri) 

"piçimde oluşurlar ancak k ötümsüz 
götümlüdür. 

Aksan, diğer 5 grubu da aym şekilde açıklamaktadır. 
Bunlardan başka diğer bir sınıflama  da Ömer Demircan tara-

fından  yapılmış, Demircan, ünsüz sesleri ağız ve geniz ünsüzleri 
olarak ayırmış, ağız ünsüzlerini de 

patlamalı, patlamalı-sızmalı sızmalı yan ünsüzler çarpmalı 
yarı ünlüler olarak kendi içinde gruplamıştır. 

Bu sınıflamalar,  Selen, Cebiroğlu tarafından  da farklı  şekillerde 
yapılmış, dil bilimciler bu konuya açıklık kazandırmak amacıyla 
sınıflandırmayı  şematize etmişlerdir. Bu şemalarda da farklılıklar 
olmakla birlikte temelde hepsi aynıdır. 
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Ünsüzler 

Ağız Dışı A ğ l 2 . İ ç i Ağız Gerisi 

Ünsüzler Dudak Ünsüzleri Asıl 
Diş 

Ünsüzler 

Sert 
Damak 

Ünsüzler 

Yumuşa 
Damak 

Ünsüzler 

Gırtlak 
Ünsüzler 

Ünsüzler 

Çift 
Dudak 

Diş 
Dudak 

Asıl 
Diş 

Ünsüzler 

Sert 
Damak 

Ünsüzler 

Yumuşa 
Damak 

Ünsüzler 

Gırtlak 
Ünsüzler 

Kapantıh 
Ötümsüz P t Ç k 

Kapantıh 
Ötümlü b d c g 

Daraltılı 
Ötümsüz f s § h 

Daraltılı 
Ötümlü V z j [h] 

Selenliler 

Ötümlü 
Yarı Ü n 

y 

Selenliler 

Ötümlü 
Titrek l,r 

Selenliler 
Ötümlü 
Geniz m n 

Hem ünlü hem ünsüz seslerin kullanılma örnekler için raporun 
sonundaki kaynakçaya bakılabilir. 

Karışık Vokaller (Diftonglar) 
Aynı seslem içinde yer alan ve bir ünlünün işlevini yerine getiren 

çift  ünlüye verilen addır. Bunlara kayan ünlüler de denmektedir. 
(Aksan, 1980). Essen, bu ünlüleri, ünlü nitelikli ikiz ses olarak nite-
lemektedir. ' ,. 

Çeşitli dillerde (ai, au, eu, ou) gibi kayan ünlülere rastlanır ki, 
bu ünlülerden biri ana tonun taşıyıcısıdır. 

Ömer Demircan, kayan ünlünün; ses organlarının bir durumdan 
örneğin (a) durumundan bir başka duruma, örneğin (i) durumuna 
doğru kayarken çıkan bir ses olduğunu belirler. Kayma bir daralma, 
yada genişleme biçiminde olur. Daralma, ya bir ön ünlüye doğru 
(ei, / ey; ai/ay), yada bir arka ünlüye doğru (ou/ow, au/aw) şek-
linde olur. Ses perdesine bağlı olarak, kayan ünlüler sönen (düşen) 
özellikte olabileceği gibi, çıkan (yükselen) özellikte de olabilirler. 
(Demircan, 1979) 

Türkçe'de kayan ünlülerin olup olmadığı tartışma konusudur. 
Ancak, Üçok, Firavun, hayvan, hayret gibi yabancı kökenli kelime-
lerde kayan ünlülerin olduğunu söyler. Ayrıca ayran, beygir, yavru 
gibi keliemelerde de kayan ünlünün olduğunu savunur. (Aksan, 1980) 
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1 

BÖLÜM V 

SES ve BOZUKLUKLARI 

Sesin Temizliği 
Flüt ve alelade düdük kullananlar, ona çok fazla  üflendiği  zamana 

doğru üflendiğinden  çok daha başka ses çıkardığım pek alâ bilirler. Az 
basınçlı hava daha müzikal bir ses çıkarı verir. Buna rağmen, küvetle 
üflenen  hava tiz ve ahenksiz ses verir. Enstrüman dudaklara iyice 
yerleştirilmediği zaman, bu şekilde hava akımına yanlış yön verileceğin-
den gene de hatalı not elde edilmiş olur. Nefesli  sazın içine itilmiş 
olan hava miktarı da sesin tonunu etkiler. Örneğin; doğrudan, doğruya 
flütün  ağız kısmına çok fazla  üflenmesi  sonucu, bütün müzik niteliğin-
den yoksun bozuk bir ses elde edilir. Nefes  belli bir oranda olmadığı 
takdirde, elde edilen not bozuk olur. Flüt çalarken, dudakların şekli 
nefese  de kendi şeklini verir; buna göre doğru dudak hareketli olduğu 
gibi yanlış dudak hareketi de vardır. Flütçü doğru bir not elde ettiği 
zaman belleğinde her hangi bir duraksama uyanmaz. 

Bu konuşma enstrümanı olan ağızda da böyledir. Burada da nefes 
ölçülüdür. Yoksa netice itibatiyle ses ya bozuk veya ince veyahutta 
gergin olur. Sesin basıncı kuvvetli veya gerginliği yetmezse elde edilen 
not düz, ahenksiz ve renksiz olur; yukarıda saydığımız özellikler, çok 
fazla  olursa, elde edilen not sert gergin; sesin niteliği veya miktarı 
kafi  gelmezse elde edilen not seseliminden, yoksun ince ve zayıf  olur. 
Bunlar gereğinden fazla  olursa elde ses kalın, kaba ve soluklu olur. 

Sağır öğrenciler tarafından  genellikle sert, gergin konuşma ses-
lerinin çıkarılması, öğretmenlerin onları daha ilk anlardan itibaren 
yüksek perdeli ses çıkarmaya teşvik edişlerinde aramak gerekir. Küçük 
öğrenciler kaslara o şekilde basınç yaparlarki ses tellerinde buna 
karşı husule gelen direnme normal sesin elde edinmesine olanak bırak-
maz, ses tellerinin gerginliği nefes  basıncı ve miktarıyle aynı oranda ol-
mazsa doğru ses elde edilemez; ağız içinde armonilerin uyumsuzluğu 
ses gürültü ile karışır bu da ünlüleri sertleştirir ve bozar. 
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Pürüzsüz bir ses elde etmek için göğüsten gelen havanın alalade 
nefes  den kuvvetli olmaması gerekir, Şunu da unutmamak lâzımdır 
ki, ünlüler ünsüzlere nararan daha zayıf  kalitede nefese  gereksinim 
gösterirler. Genellikle sağır öğrencilerden kuvvetli ses elde etmek ha-
tasına düşülüyor. Başlangıçta kuvvetli ses elde etmekten çok, sesin 
pürüzsüzlüğüne dikkat etmek daha yerinde olur. Sesin kuvveti, za-
manla üzerinde duruldukça gelişir. Sesin pürüzsüzlüğü ve temizliği 
ya konuşmanın daha ilk günlerinde elde edilir veyahut hiç elde edil-
mez. 

Ses Bozukluğu. 

Sağır öğrencilerde rastlanan başlıca ses bozukluklar, genizden, 
tiz perdeli, soluklu, zayıf  gergin ve sert, madeni gıtlaktan ve boğaz-
dan sesçıkarma olmak üzere çeşitli şekiller gösterir. 

(I) - Sesin genizden gelmesi. 

Genizden gelen nedenleri: Bunlar iki gruba ayrılır. 

(I) - Ses ya doğrudan doğruya burundan veya kısmen burun-
de ağızdan gelmektedir. Bu da şu nedenlerden oluşmak-
tadır. 

(a) - Ses çıkarken yumuşak damak aşağı sarkar, bu da damak-
daki kas zayıflığının  sonucudur. Bazen bu kalkış yumuşak 
damaktan geçen (Palato-Glossus) kasların çekilmesiyle 
de meydana gelir. Bu şekilde çekilme alt çenenin fazla 
ileri çıkmasından meydana gelmiş olabilir. 

(b) - Dilin geri çekilmesiyle olur. Boğazda ağıza açılan yolu 
dil geri yığılarak kapatır ve sesin burun yutak yoluyla 
dışarı çıkmasını sağlar. 

(I) - Ses bozukluklarından korunma çareleri. 

Kas zayıflığından  dolayı yumuşak damağın sarkma alışkanlığını 
kazanması veya dilin geri çekilip yumuşak damağa temasından ileri 
gelme sesin genizden çıkışı, öğrencilere yumuşak damak ve dil hareket-
lerini kontrol edebilecek çalışmalar vermek suretiyle düzeltilebilir. 

Yumuşak damak ve dil hareketlerinin kontrolünü sağlıyacak ça-
lışmalar. 

Çalışmalar aynanın karşısına oturarak yapılır. Işığın aynaya 
vurması sağlanır. 
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1. Çalışma:  Ağızı iyice açınız, ve boğazınızı tamamiyle görmiye 
çalışınız. Bunu sağlamak için dil gerisinin aşağı inmesi gerekir. Bu da 
çok yararlı bir çalışmadır. Dikkatinizi dilin üzerinde toplayınız. Dili 
aşağıda, hareketsiz ve mümkün olduğu kadar ağızın ön kısmında 
bulundurmaya çalışınız. Dilin ucunu ön alt dişlerin hemen gerisinde 
tutunuz ve geri kaçmasına izin vermeyiniz. Arka arkaya iki üç defa 
kuvvetle nefes  veriniz. . 

2. Çalışma:  Dudaklarınızı kapatınız. Burundan nefes  alınız. 
Ağız tamamiyle açık olarak nefes  veriniz; sonra ağız ve boğaz mümkün 
olduğu kadar açık, dil ağız içinde normal yerinde, gevşek olarak beş 
saniye durunuz. Aynı hareketi üç defa  tekrarlayınız. 

3. Çalışma:  Ağız tamamiyle açık olarak burundan nefes  alınız 
ve ağızdan nefes  veriniz. Bu hareket hem yumuşak damak ve hem de 
dil için olağanüstü bir çalışmadır. Dil ucunu, sert olmak şartıyle, ön 
alt dişlerin gerisinde temas halinde bulundurunuz. Harekete dikkat 
ediniz. Dil gerisi yükselir ve burundan nefes  alındığı zaman yumuşak 
damak dille temas için alçalır; ağızdan nefes  verildiği zaman dil alça-
lır, yumuşak damak yükselir ve boğaz deliği tamamiyle açılır. Bu boğaz 
açıklığını uzun süre devam ettiriniz. 

Yumuşak damağın kontrolü onu hareket ettirmemekle daha çabuk 
elde edilir. Dilin herhangi bir şekilde sertleşmesinden sakınınız. 

4. Çalışma:  Burundan konuşan her öğrencinin, konuşmasının 
kendine özel tipik özelliği vardır. Konuşmasında her hangi bir kelimede 
sesinin bulunuşu, bütün kelimenin genizden söylenmesi ile sonuçla-
nabilir. 

ng. nk seslerini, bundan sonra da uzun (a) ünlüsünü söyleyiniz. 
Aynı hareketi üç defa  tekrar ediniz ve ara veriniz, (a) ve (n) sesleri 
arasında (g) ve (k) seslerine patlayıcılık özelliği vermekten kaçınınız 
Bu süre içinde dil ve yumuşak damağın hareketini takip ediniz. Bütün 
kasların gevşek bulunmasına dikkat ediniz. 

5. Çalışma:  Ara vermeden birbirlerine bağlı bir seri ünlüyü 
da ng, nk sesleri bulunmak üzere tekrarlayınız. 

Örnek: u—a—o ng. 
a—ai—i—nk. 

Bir seri ünlüyü söylemek için harcanan zaman kadar ng, nk ses-
lerini uzatınız. Gaye yumuşak damağın kontrolünü sağlamak ve onu 
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istenildiği zaman yükseltip alçaltmaktadır. Bunu, ya serideki ünlülerin 
sayılarını çoğaltmak veya (ng, nk) seslerinin önündeki ünlüleri iki 
defa  tekrarlamak suretiyle uzatınız. 

1- u a—u a—ng. 

2- a—ai—i—a—i—ai—ng. 

3- i—ai—a— —o—oi—ng. 

4- u—oi a—ai—i—ng. 

6. Çalışma:  Buna benzer ekzersizleri m, ve n sesleriyle tekrar-
layınız. Burun sesleri ünlülerin başına ve sonuna gelebilir. 

u i—m. u a—n. 
mu— — em. nu— — an. 
mu—' —a—ai—i—m nu—a—ai—in, 

7. Çalışma:  Mırıldanma da çok yararlıdır. Garip görülmekle 
beraber bundan gerçek hakikat payı bulunduğu inkâr edilemez, (m.) 
yi söylenirken yumuşak damak yalnız kısmen alçalır ve ses ağızdan 
geçtiği gibi burundan da geçer, ağız ve burun seselimleri her ikiside 
aynı zamanda yer alır. Bu anda öğrencinin dilinin önde, aşağıda 
yatağında olmasını sağlayınız. 

2. Sebep:  Burun geçidi aşağıdaki nedenlerden yarı kapanmış 
olur. 

(a) Adenoid bezlerinin veya burun boşlukları içindeki burun 
ahtapotunun büyümesi sonucu 

(b) Burun ve dudak kaslarının büzülmesinden, burun kasılır, 
bunun sonucu olarak burun seselimi sekteye uğrar. 

(c) Başda soğuk algınlığı; bu hal burundaki zarı şişirir sonuç 
olarak burun geçidi kısmen veya tamamen kapanır. 

(d) Bazen nedensiz olarak öğrenci burun yolunu burun seslerine 
kapatır. Bu öğretimin ilk günlerinde burun geçidinde kun-
vetli ses tonunun sağlanması gereksiniminin den ortaya 
çıka gelmiş bir alışkanlık olsa gerekir. Veya öğrenci burun 
sesleri boğularak söylenir diye yanlış bir fikre  saplanmış 
olabilir. Bunu da öğrenci genellikle gereğinden fazla  nefes 
basıncı ve sıkma ile elde eder. 

2. Korunma çareleri. 
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1- Burun yolunun kapanması Adenoid bezlerinin şişmesi gibi 
organik bir nedenden meydana gelmişse, tedavisi için okul 
okul doktoruna başvurulur. 

2- Burun delikleri etrafındaki  kasların büzülmesi ve üst dudağın 
aşağı doğru çekilmesi ile meydana gelen ses bozukluğu, üst 
dudağı yukarıda tutacak alıştırmalarla düzeltilebilir. Bunu 
yaparken bütün yüz kaslarının gevşek bulundurulması gerekir. 
Konuşma anında mütebesim bir yüzün sağlanmasına çalışınız 
Öğrenci gülerken yüz kaslarının ve konuşma kaslarının geril-
mesine genellikle olanak olmaz. Çocuğu devamlı olarak neşeli 
bulundurmağa uğraşınız. 

3- Soğuk algınlığı geçici bir olaydır. Bu süre içinde öğrencinin 
sesi üzerinde fazla  durulmaz. Çocuk bu hastalığa sık sık yaka-
lanıyorsa, doktora baş vurulur. Adenoid bezinin büyümüş 
olması olasılığı da vardır. 

4- Organik bir neden olmadığı halde (m) leri (b) ve (n) leri (t) 
, gibi söylemeden doğan hata devamlı alıştırmalarla önlenebilir. 

(Bu hususta (m) ve (n) konuşma sesleri konusunda yararla-
nınız) Çocuğa sesin burun yolundan kolay ve sertbest geçmesi-
nin gerektiğini iyice anlatınız. Dil ve bütün yüz kaslarının 
mümkün olduğu kadar gevşek bulundurulmasını sağlayınız. 

//.  Yüksek  Perdeli  Ses : 

1- Neden  Aşağıdaki fiziyolojik  koşulların varlığı halinde ses 
yüksek perdeli çıkar. 

1- Ses tellerinin uçları arasında geniş açıklık meydana gelişi 
sesi göğüs (rezonansından) seseliminden) mahrum eder. 

2- Göğüs seslerinin ihtiyacından fazla  nefes  süratle ve basınçla 
nefes  yolundan geçerken orasını çok fazla  açar. 

3- Ses telleri haddinden fazla  gergin bulunur. 
4- Bütün ses telleri titreyeceği yerde yalnız uçları titreşir. 

5- Ses tellerine bağlı (Thyro-Arytenoideus) nın bazı fibrileri 
ince telleri gerilir. Parmağı dokundurmakla kemanın çıkardığı 
ses gibi ses tellerinin yalnız bir kısmına titreşme olanağı 
verir, bunun sonucu olarak da yüksek perdeli ses elde edilmiş 
olur. 

6- Gırtlak yukarı kalkar, buna karşılık seselim borusu kısalır. 
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Korunma Çareleri: 
Ses bozukluğunu oluşturan yukarıdaki nedenler incelendiği zaman 

görüleceği gibi yüksek perdeli ses genellikle hareketleri kontrolümüz 
dışında olan kasların etkinliğinden oluşur. Böyle olunca, hatayı düzelt-
mek için doğrudan doğruya önlem alınamaz. Bunun yerine telkin ve 
öğütlemelerle hatanın düzeltilmesi yönüne gidilir. 

(a) Çok defa  hiç işlenmemiş metodlar çok iyi sonuç verir. Yüksek 
perdeli sesin düzeltilmesi işiyle uğraşan öğretmenler öğrencilere bir 
doğru ve bir de yanlış söyledikleri sesleri vermek suretiyle ne isten-
diği hakkında onlarla bir fikir  yaratana ve kendisiyle iş birliği yap-
malarını temin edene kadar, bu denemeye devam eder. Bu çalışma 
başarılı sonuç verince, hiç şüphesiz, gerekli sabır ve dayanma gösteril-
miş demektir. 

Tiz ses müzikte en yüksek perdeli sestir. Diğer taraftan  göğüs 
seselimi perde bakımından nisbeten çok aşağıdadır. Çocuğun zihnine 
sesinin alçalması gerektiğini sokmaya çalışınız. Bunu andırma (ana-
loğy) yolıyla sağlamaya çalışınız. Meselâ Öğrenciye elinden yere 
salıvermesi, çelmesi, yukarı fırlatıp  aşağı atması için bir top veriniz. 
Sonra topuyla yapdığını sesiyle yapması için çocuğu inandırınız. 

(2) - Göğüse dokundurunuz ve oradaki titreşimi gösteriniz. Bu 
gibi seslerin çıkarılmasında, pek doğaldır ki, göğüs titreşimi bulunmı-
yacaktır. Bu anda öğrenciden kendi göğsünden titreşimi yaratmasını 
isteyiniz. Öğretmenin gösündeki titreşimi denedikten sonra kendi ken-
dine ne dereceye kadar göğüs sesi çıkarabileceğini anlamasına olanak » 
veriniz. 

(3) Pratik çalışmalar. 

Çok ender hallerde öğrenci tiz sesle konuşur. Bazan küçük sağır 
öğrencilerin buna alıştıkları görülür. Bu gibi aksaklıklar bebek konuş-
maları yaparken sonlarına göğüs seselimi ile söylenilen kelime veya 
hece eklemek suretiyle pek ala tedavi edilebilir. 

Şöyleki: Bubububu- bal. dudududu- dal 
fufufufu-fal  lulululu-laf 

Genellikle çoğu ünlüler kendi normal perde ve seselimleriyle 
söylenirler. Ancak bazı ünlülerde ses normal yatağından fırlar  ve 
yükselir. Bu nedenle sesin şiddetle yükselip alçalması demek olan 
konuşma organlarının bazı kısımlarının kontrolünün azalması veya 
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tamamiyle ortadan kalkmasıdır. Hangi ünlülerde ses yükseliyor, han-
gilerinde değişikliğe uğramadan söyleniyorsa bunları araştırıp sap-
tayınız. 

Bu alanda zorluk gösteren ünlüler ayrı ayrı ve karışık ünlülerde 
olmak üzere uzun ve kısa (1) dır bu seslerin bulunduğu karışık ünlülerde 
(ai, oi) karışık ünlüleridir. 

Hatalı söylenen sesi doğru söylenen sesle çağrışım yoluyla düzelt-
miye çalışınız. Hatalı söylenen ses uzun (i) ise )ai) karışık ünlüsü ile 
veya uzun (a) ile çağrışım yoluyla düzeltmiye çalışınız. Eğer hatalı 
söylenen uzun (u) ise bunu (ua) veya (au) karışık ünlüleriyle çağrışım 

ıyle düzeltme yönüne gıdınız. 

Meselâ: 

fai fai fai  fi. 
fai fi fai  fi. 

t u a t u a t u a tu p a pai pj 
t a u t u t u a tu p i p a i p a 

fau fua fu. fu fua fau 

Bu şekilde hatalı söylenen sesi doğru söylenen ünlüler çağrışım 
yoluyla düzeltme yönüne giderken, doğru söylenen ünlülerin yüksek 
perdeli sesi normale dönüştürülür. 

Çağrışım için kullandığımız ünlülerden kelimeler yapınız. 

pat-Pit-pat; bat-bit-bet; Şit-şet-şet - şat- şit. 

Sat-sil-sal; fal-fül-ful 

Yukarıdaki kelimelerden cümleler yapınız. 

falda  fil  var. 

selda bit var. 

Bunu izleyen en iyi kelime ve cümle çalışmaları daha çok çocuğu 
hatalı söylediği kelime ve cümleler üzerinde olur. Günlük konuşma-
larda ve derslerde çocuğun yüksek perdeli söylediği sesler dikkatle 
not edilir. Bunlar üzerinde iyice durulur. Sesin devamlı olarak yüksel-
diği ünlüler incelenecek olursa bu ünlülerin bazı hallerde belli ünsüz-
lerle beraber bulundukları görülür. Böyle bir olayla karşılaşıldığı za-
man ünsüzle bebek konuşmaları yapılır ve süratle kelimeye geçirilir. 
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Beş yaşında bir çocuğun "tıraş" kelimesini bir söylenişinde, sesi-
nin yükseldiğini varsayalım. 

Tutututu-tıraş tutututu-tıraş 

Bu şekilde bir çalışmayı tekrarlamak suretiyle hata en kısa zaman-
da düzeltilebilir. 

/ / / . Soluklu  Ses. 

Nedeni: Nefes  kontrolü noksanlığıdır. Ünlü söylenirken ses 
tellerinin seslendirilebileceğinden fazla  nefesle  birlikte dışarı çıkar. 
Gaz musluğundan gelen fazla  gaz nasıl iyi ışık vermezse, fazla  nefeste 
sesin tonunu donuklaşdırır. 

Korunma  Çareleri 

Bunun en iyi çaresi nefes  kontrol çalışmalarıdır. Önceki kısım 
larda nefes  kontrolü ve kapasitesi için hazırlanmış olan çalışmalardan 
burada yararlanılabilir. 

En iyi nefes  kontrol çalışması mumu söndürmeden devamlı ola-
rak üfleme  suretiyle ışığı iyik tutmakla sağlanır. 

Bundan başka ağız beş on santim ilerisine yanık mum yerleştirip 
bunun üzerinde ünlü çalışmaları yapılır. Ancak ünlüleri söylenirlen 
m u m ışığının hareket etmemesine dikkat edilir. 

48 ci sahifede  "Seslendirme ve seselim çalışmalarına" bakınız. 

IV.  Zayıf  Ses: 
Zayıf  sesin oluşmasında etmen olan nedenler ikidir. 
(1) Zayıf  nefes  alma 
(2) Göğüs seselimi eksikliği. 

Bu iki neden bize ciğerlerin zayıf  göğsün gelişmemiş olduğunu 
gösterir. Göğüsün hayatı kudreti genellikle zayıfdır.  Teneffüs  edilen 
havada ümüğü harekete getirecek kuvvette değildir. Buna ek olarak 
bizzat ses telleri de dayanıksız olabilir. Çocuğun genel yapısı zayıf 
olur. Böyle bir öğrencinin sınıfta  bulunmasından çok doktora gönde-
rilmesi-fonetik  muayenesi yapılacağı yerde, sıhhi muayenesinin yapıl-
ması istenir. 

Sağaltımı: 
(a) Soluklu ses bozukluklarının sağaltımında kullanıldığı gibi 

nefes  ve seslendirme çalışmaları burada da kullanılır. 
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(b) Neş'e ve sevinçten doğan bol bol gülmeler de sesin zayıflığı-
nı giderecek yararlı çalışmalardır. 

Çocuğun sesini kuvvetlendirmede içinden gülmenin yaptığı etkiyi 
hiç bir çalışma yapamaz. Bu bütün çocuklar için böyledir. Hat ta ses-
leri hiç çıkmıyan çocuklara dahi uygulanabilir ve iyi sonuç verir. O 
zaman çocukları içden gülmeye alıştıracaksınız. îçden gülmeyi sağ-
ladıktan sonra hemen arkasında bir ünlü bir sesi ünlü, kelime küçük 
paragraf  veya basit bir cümle ekliyebilirsiniz. 

Seslendirme çalışmaları, çocukları aralıklı olarak ayakta tutmak 
suretiyle, sınıfça,  hep birlikte de yapılabilir. 

Bu durumda onları önce güldürür, sonra bebek gibi sesler çıkar-
tır ve en sonunda da tekrar güldürmek suretiyle çalışmaya son verir-
siniz. Yalnız çalışmaya son vermeden önce hemen gülme olayı son 
bulurken ünlü ve basit kelimelerin söylenişini sağlamaya çalışınız. 
Bunun sonucu olarak en kısa zamanda sesde bir seselimi meydana gel-
diğini göreceksiniz. Burada arzu edilen, az fakat  temiz ses sağlan-
masıdır. 

Ses çıkarmak için harcanan gereksiz çabalardan sakınınız. Çocuk-
larda bu çalışmalara karşı heves uyandırıp, onların daimi olarak canlı 
ve hareketli bulunmalarını sağlayınız. Burada heves, istek ve neşenin 
büyük rolü vardır. Hüsnü niyet sesde sürekli bir canlılık yaratır. 
Hüsnü niyet sahibi olmayan çocuklarla ses çalışmalarında her hangi 
bir başarı elde etmek çok güçtür. Sesin doğru söylenişi sağlandıktan 
sonra üzerinde hüsnü niyetle ve istiyerek çalışmak suretiyle diğer nok-
sanları giderilir. Sesin kuvveti artık onun gelişmesine bağlıdır. Öğret-
menin hedefi  de budur. 

V.  VI.  Sert  ve Madeni  Ses:  . 
Sesin sertleşmesi ve madeni bir hal alması yutak kaslarının faz-

lasıyle büzülmesi sonucu oluşur. 

Sesin sertleşmesi halinde gırtlak yukarı kalkar ve yutağın aşağı 
kısmı büzülür. Böylece sesin perdesi yükselir ve tonu sertleşir uyum-
suz gürültüler çıkmaya başlar. Bunlar dinleyici üzerinde nahoş etki 
yapar. 

Sesin madenileşmesi halinde ise "fauce"  ların geri sütunları 
içeri doğru çekilir ve dil" palato- pharyngeus" kasların etkisiyle 
daralır. Bunun sonucu yutaktan ağıza açılan geçit kısmen kapanır 
ve ses de madeni bir hal alır. 
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Bu hataları giderirken doğrudan doğruya her hangi bir şey yapı-
maz. Öğretmen öğrencilerinin fizik  yapılarına dikkat eder ve ilk iş 
olarak öğrenciye bütün vücudunu gevşek tutmasını söyler. 

Konuşma derslerinde çalışmalar üzerinde uğraşırken alınan vücut 
hareketlerinden kaçınılır. Örneğin; öğretmen çocuğa "omuzlarını 
geriye çene-içeride olarak başını arkaya almasını istemez. Çünkü 
bu gibi hareketler istemli ve istemsiz kaslar üzerine basınç yapar. 

Çocuk boynunu dik tuttukça, öğretmen onun ne gibi hatalar 
yaptığını anlayamaz. "Dik dur" omuzlarını geri al" gibi basit emirlerle 
bütün konuşma makanizması işlemez hale gelmiş olur. 

Aynı düşünce ile, konuşma çalışmaları yaparken öğrenciye derin 
nefes  de aldırılmaz. Çünkü, küçükler derin nefes  alırken göğüs kas-
larının etkisi de aldırılmaz. Çünkü, küçükler derin nefes  alırken göğüs 
kaslarının etkisi fazla  olur; bunun sonucu olarak boğaz kasları gerilir, 
boyun sertleşir. 

Sesin madeni halini ve sertliğini gidermek yavaş yavaş mümkün 
olacağından çabuk sonuç alınması beklenemez. Bu hususta çok 
sabırlı olmak gerekir. Bu hataların giderilmesi, vücudu gevşek bulun-
durma alışkanlığını kazanmak suretiyle yumuşak sesin kolayca çıka-
rılmasıyla mümkün olur. Nefes  almağa gelince bu hafif  ve sesiz olma-
lıdır. 

VII.  Gırtlak  Sesi: 

Gırtlak sesi, dilin bütünüyle geriye ve aşağıya çekinmesi, yutağın 
arka tarafına  yaklaşmasıyle sesi boğaza kapatması sonucu oluşur. 

Sağaltımı kolaydır. Dili öne getirmekle mümkün olur. Dil ucu 
alt dişlerin gerisinde ve geri kalan kısmı mümkün olduğu kadar ileride 
hareketsiz ve pek aşağıda kalmak üzere durum alır. Bunun dil kaslarını 
germeden yapılması çok önemlidir. Öğrencilerin dillerini sertleşdir-
memelerini sağlayınız. Öğrenci dilini sertleştiriyor ve bunu önle-
yemiyorsanız öğrenciye kendi dilinize dokundurun ve kendi diliyle 
kıyaslamasını sağlayınız. Bundan başka gene onun önünde dilinizi 
yumuşatıp sertleştirerek, aradaki değişikliği görmelerini sağlayınız. 
Sonradan dili önde ileride tutarak yumuşatıp sertleştirmesini iste-
yiniz. Bunu el aynasıyle izleyiniz Her defasında  beş dakika olmak 
üzere günde iki üç defa  başlıca açık ünlüleri ve bu ünlüleri vokalleri 
içeren örneğin, bal, kar, nadir, buna gibi kelimeleri ve ne zaman 
ne kadar kimsiniz? gibi soruları kendi kendine tekrar etmesini sağla-
yınız. 
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Sesin Nesi Bozuk Olduğunu Nasıl Anlarsınız? 
Öğretmen için sağır öğrencinin sesinin bozukluğunu belirtmek ve 

teşhis edecek en iyi yol hata ne olursa olsun, önce aynı hatayı taklit ve 
sonra incelemekte mümkün olur. Böyle hareket etmekle, öğretmen 
çocuğun çıkardığı sesi bizzat kendi nefsinde  denemiş olur. Çok defa 
dersi dikkatle izleyen öğretmen, sesde bir hatanın bulunuğunu anla-
dığı halde nedense bunu bir türlü kesin olarak teşhis edemez. Fakat 
aynı sesi kendiside çıkaracak olursa bunu kendi nefsinde  denemiş olur. 
ve böylece öğrencinin düştüğü hatayı yakınen bulmuş olmaktan buna 
karşı gereken önlemleri de daha etkili ve bilerek alma olanağını bulur. 
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BÖLÜM VI 

K O N U Ş M A S E S L E R İ N İ N Ö Ğ R E T İ M SIRASI 

Konuşma seslerinin her birinin çıkarılması, nefes  veya ses har-
caması ve kontrolü, bir veya birden fazla  konuşma organlarının 
belirli hareketlerini gerektirir. Öğrencinin konuşma seslerini çı-
karma ve kelimelerin söylenişi o sesleri oluşturan etmenlerin yeter-
liği bakımından iyi, kötü, veya zararsız olabilir. 

Onun için sağır öğrenciye veya sağır öğrencilere bir sıraya göre 
konuşma sesleri öğretilmesi düşünülürken şu iki unsur göz önünde 
bulundurulur. 

1- Konuşma seslerinin yapısı ve onların çıkarılışında organik 
etkinliklerin rolü. 

2- Çocuk veya çocukların zihni ve duyumsal zihni yeterlikleri. 

İLK Ö N L E M L E R 

1- Konuşma seslerinin yapısı ve organik söylenişleri. 
Konuşma sesleri bünyelerine ve çıkış şekillerine göre değişik-

lik gösterirler. Bazıları-yumuşak ünsüzlerde olduğu gibi-yalnız nefes-
ten bileşirler. Diğerleri-sert ünsüzlerde olduğu gibi-seslendirilmiş 
nefesin  değişikliklere uğramasından meydana gelirler. Bir üçüncü grup 
da ünlülerde olduğu gibi-ağız boşluğunun çeşitli şekiller almasıyle 
değişik seselimlerde tamamıyle sesden meydana gelirler. 

a- Yumuşak ünsüzler, eşleri olan sert ünsüzlerden daha kolay 
çıkarılır. Çünkü değişikliğe uğramayacak olan nefes  diğerine nazaran 
daha kolayca çıkarılır, ve idare edilir. 

b- "t" yumuşak ünsüzü "s" yumuşak ünsüzünden daha kolay 
ağızdan çıkarılır, " t" yumuşak ünsüzünde dilin durumu ve şekli iyice 
görülebildiği halde "s" yumuşak ünsüzünde dil durumu genellikle 
ağız içinde gizlidir. 
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C- Bazı yumuşak ünsüzler, örneğin; "s" ve "ş" ünsüzleri "f"  ve 
"t" ye nazaran, bunları çıkaran konuşma organlarının ağız içinde dik-
katle yerleştirilmesi gerekir bu bakımdan zorluk gösterirler "s" ve "ş" 
ünsüzlerinin söylenişinde organların ağız içindeki düzenlemesi kısmen 
gizlidir. Bu da zorluğu arttırır. 

d- Yumuşak patlayıcı ünsüzler olan "p,t,k" olan akıcı ünsüz-
olan "f,s,z"  lere oranla daha dikkatli nefes  ve konuşma organları kont-
roluna gereksinim gösterirler. 

e- Ağızın önünden söylenilen ünsüzler kural olarak, iyice görül-
düklerinden, ağızın geri tarafından  söylenilen ünsüzlere oranla söy-
lenişleri daha kolaydır. Örneğin; "p", "t"ye nazaran, "t" ve "k" ya 
nazaran, "f"  ve "s" ye ve "ş" ye nazaran daha kolay söylenebilirler. 
Bu belki de dilin ön hareketlerinin geri hareketlerine oranla daha ko-
lay idare edilişindendir. 

f-  Dilin çok basit hareketlerine gerek gösteren, örneğin; "t" 
ve "d" ünsüzleri biraz daha karışık hareketleri gerektiren "ç" ve "c" 
ünsüzlerinden daha kolay söylenirler. 

g- Nefesli  "h" bütün yumuşak ünsüzlerin kendi başına söylene-
bilecek en kolay sesidir. Böyle olmakla beraber, sağır çocuklar bu se-
si kelime içinde kullanmakta zorluk çekerler. İlk günlerde nefes  kont-
rolü için yalnız nefes  çalışması olarak ünsüzden yararlanmak çok verim-
li olur. Özellikle, tek nefes  grubu içinde birkaç tane "h" tekrarlanırsa 
yararı bir kat daha artar. 

h- Sert ünsüzlerden, kelime sonuna gelen sert patlayıcılar, "b, 
d,g,c" diğer sert ünsüzlere oranla daha fazla  ses kontrolüne gerek gös-
terirler. (Bu sert ünsüzler Türkçe de kelime sonunda bulunmaz-
lar.) 

i- Dilin ağız içinde iyice yerleşmesini ve kontrolünü gerektiren 
ünlüler, dilin hafif  bir hareketiyle söylenebilen ünlülere oranla zor-
luk gösterirler. Özellikle bu zorluk yüksek ve kapalı ünlülerde 
artar. 

j- Uzun ünlüler kısa ünlülerden daha kolay söylenirler. Bunun 
bir nedeni uzun ünlüler kendi başlarına söylenebilecekleri ikinci ne-
dende genç öğrencinin kısa ünlülerin gerçek seselimi ve perdesini 
kolaylıkla bulamayışı ve uzun ünlülerden gereğrgibi ayırt edemeyişi-
dir. 
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2- öğrencinin zihni ve duyumsal yeterliği. 

a- Zekâ, dikkat, gözlem, taklit ve kavrayış sürati gibi yetiler her 
öğrencide vardır. Bazı öğrenciler diğerlerine nazaran az veya çok 
süratle gelişirler. Birinin zor bulduğu bir sesi diğeri kolaylıkla öğrene-
bilir. 

b- Görme, dokunma ve kas duyumları herkes de olan duyulardır. 
Fakat bunların duyarlık dereceleri her çocukta aynı değildir. îşte bu 
duyarlık yeterliği ile birlikte öğrencinin gelişmesini etkileyen diğer 
bir faktördür.  Öğrencinin zihni yeterliğiyle birlikte düşünülmek şartıy-
le bu duyuların çeşitli konuşma seslerinin bir sıraya tabi olarak öğre-
tilmesinde bir payı vardır. 

Örneğin; zihni ve duyumsal yeterliği tam olan bir öğrenci, bir 
çok konuşma seslerini gerçekte söylemeleri zor olduğu halde, hiç zor-
luk çekmeden söyleyebilirler. Sesler hangi sırayla söylenilmiş olursa 
olsunlar onun için hiçbir önemi yoktur. Çünkü, ona hepsi aynı dere-
cede de kolaydır. 

3- Sonuç. 

Bununla beraber, kolay söylenebilmeleri ve ağızda görülebilmele-
ri tercih nedeni olarak sesleri genel bir sıraya tabi tutmak öğütlemeye 
değer, fakat  bütün öğrencileri sıkı sıkıya aynı sırayı izlemeye zorlamak 
gereksizdir. Hangi sıra kabul edilirse edilsin, öğretmen yukarıda saydı-
ğımız, öğrencinin zeka, duyumsal, duyarlığı, nefes  ve dil kontrolü 
olanak verdiği zaman sırayı bozmakta serbesttir. 

SESLERİ D Ü Z E N L E M E PLANI 

1- Ünsüzler 
1- Grup : f,s,ş,  kelime başında ç,h 

2- Grup : p,t,k, kelime sonunda ç. 

3- Grup : m,n,ng,nk. 

4- Grup : u,a,e,i,o,ü 

I I I - Yukarıdaki  plan düzenlenirken  göz önünde  bulundurulan  esaslar. 

Konuşma seslerinin yukarıdaki sıralanışı incelendiği zaman şu 
hususları gözlemek mümkündür. 

(a) - Sesler kesin olmamakla beraber düzenli sıralanmıştır. 
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(b) - Sıraya koyarken rasyonel bir düşünce hakim olmuştur. 

(c) - Birbirine benzeyen sesler aynı grupta toplanmıştır. 

(d) - Ağızın önünde oluşan organik hareketlerinin yerine geti-
rilmesi dıştan görülmesi kolay olan seslerle, nefes  titreşim veya sesin 
bulunup bulunmadığını kolayca teşhis edilen sesler her grubun başında 
yer almıştır. Sağır çocuk hangi sesi iyi görebilir, hissedebilir ve kolayca 
çıkarabilirse, o ses önce öğretilir. Bu hususların özellikle sonuncusu 
çok önemlidir. 

Bununla beraber kas hareketi bakımında söyleniş, güçlüğü yaratan 
sesler, sesin çıkış şekli ve hareketi dıştan daha açık görülebileceğinden 
taklidi daha kolay olur. 

e- Sıralarda değişiklik yapılabilir. Bazı öğrenciler arka yu-
muşak patlayıcı ünsüz olan "k" sesini söylemede zorluk çekmezler. Di-
ğer öğrencilerin kolaylıkla söyledikleri "s" ve "ş" sürekli ünsüzlerin 
söylenişinde ise gerçekten zorluk çekerler. 

f-  Sintetik veya analitik metodlarla çalışan her iki öğretmen grubu 
içinde kullanılışlıdır. 

1- Sintetik metodun kullanışında kelimenin söylenişi için yeni bir 
sese ihtiyaç duyulduğu zaman, öğretmen birbirleriyle sıkı ilişkisi bu-
lunan bütün benzeri sesleri bir seri halinde gözünün önünde bulur 
ve bu sesler üzerinde çalışarak öğrenciye istenilen sesi öğretir. 

2- Sintetik metodu kullanırken ilk günlerde yumuşak ünsüzlerin 
yerine, eşleri sert ünsüzlerin kullanılmasında sakınca yoktur. Bu düşünce 
ile bütün yumuşak ünsüzler ilk iki grupta toplanmıştır. 

3- îlk iki veya üç grupta toplanmış olan sesler küçük çocuğun 
konuşmasında çok sık kullandığı seslerdir. 

IV. Planı Nasıl  Uygularız. 

1- Ünsüzler 
a- Önce birinci gruptan "f"  yi sonra ikinci gruptan "p" yi öğ-

retiniz. Bu sürekli ve patlayıcı sesleri iyice geliştirdikten sonra ay-
nı iki gruptan yeni sesler seçiniz. 

Seçilen ilk beş ses şöyle bir sıra izler. 

f,p,t,s  veya ş. 
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Bu aşamada ünlülerin bazıları da öğretilebilir. Sonra burun 
ünsüzleri olan üçüncü gruptan "m" sesi öğretilir. (s,ş,k,ç.) sesleri daha 
henüz öğretilmemişse "m" den sonra bunlar sıraya konur. 

b- Sintetik metodla öğrenim yaparken konuşma gereği bir sese 
gereksinim duyulsa ve sesde daha henüz öğretilmemiş bir grupta bulun-
sa, o zaman grupun önce ilk sesi öğretilir., ve istenilen ses üzerinde 
mükemmel olmakla beraber, alıştırma yapılır. 

c- Kural olarak sert ünsüzleri öğretmeden yumuşak ünsüzleri ta-
mamlayınız. Sert ünsüzleri öğrettikten sonra da, konuşma organlarının 
bunlar üzerindeki etkilerinin hafif  ve sesin az olmasına dikkat ediniz. 

d- "s" genellikle "ş" den önce öğretilir. Bu kısmen ağızın ön 
kısmından söylenilen seslere öncelik verilmesinden, kısmende "s" 
sesinin kelimelerde "ş" sesinden daha fazla  bulunmasındandır. 

Dikkatle incelendiğinde görüleceği gibi "s" sesinin söylenişi 
"ş" sesini söylemek için nefesin  çıktığı delik ufalır.  Delik daha ufalırsa 
söylemek için nefesin  çıktığı delik ufalır.  Delik daha ufalırsa  oradan 
geçirmek için çok büyük çaba harcamak gerekir. Buna karşın ses de 
zayıflar.  Delik çok büyük olursa o zaman çıkan ses "ş" ile karıştırılır. 
Kıyaslayacak olursak dil hareketlerinin, "s" ni söylerken dilin ucu üst 
dişlerin gerisine gizlenmiştir, "ş" sesinde ise dilin, ucu biraz geride 
bulunduğu halde, ağızın biraz daha fazla  açık olmasından göze daha 
çok çarpar. Bundan da, "ş" sesinin çıkışını sağır çocuğa göstermek 
nispeten kolaydır. 

Bütün bunlardan "ş" nin "s" sesinden önce öğretilmesi gibi bir 
sonuç çıkıyorsa da "s" nin pratik değeri bulunması, küçüklerin konuş-
malarında çok kullanılması onun önce öğretilmesine mantıken hak 
kazandırmaktadır. 

e- Kelime başında ve sonunda gelen "ç" sesi patlayıcı bir ka-
rakter taşıdığından o da (p,t,k,ç) sesleriyle birlikte öğretilir. Tam 
bir "ç" sesi çıkarmak için "t" de olduğu gibi dilin baskılarına gerek-
sinim vardır. Bu dil baskısının bulunmayışı sağır çocukların bir ço-
ğunun "ç" sesini bozar. 

f-  Daha önce de bahsedildiği gibi, "h" sesi tek başına iken çok 
kolay söylenir. Fakat ünlü ile birleştirerek kelime içinde kullanmak 
sağırlara güç gelir. Kelime yi ünlü ile birlikte kullanırken tam bir 
nefes  kontrolüne gerek vardır. 
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Ünlüler seslilik özelliklerini kaybedip, kısa söylendikleri za-
man "h" sesi etkisi uyandırırlar. Bu şekilde kelime içinde kullanılan 
"h" nefesli  ünlü olarak pek ala öğretilebilir. 

Örneğin; "her, hor" "er, or" gibi nefesli  ünlüler olarak ele alı-
nabilir. 

g- "j" sert ünsüzü çok ender kullanıldığı için, öğrenci bu ün-
süze gereksinim duyana kadar öğretilmez. 

h- " 1 " ve "r" ünsüzleri ait oldukları gruba konmuştur. Bu iki 
ünsüz "d" sert ünsüzünden çok güzel geliştirilir. 

ı- " 1" sesi, konuşma dersinin ilk kelimesinde ve ses geliştirme 
çalışmalarında "lalalala" gibi bebek konuşmalarında kullanıldığına 
göre, listede olduğundan çok daha önce öğretilebilir. Fakat seselimi 
çok doğru olarak söylenebildiği için buna çok dikkat etmek gerekir. 
Çok defa  dil titremez. " 1" sesi söylenirken ağız aynı hecede bulunan 
ünlünün şeklini alır. 

i- Sert patlayıcı (b,d,g) sesleri kelime başında bulunduklarında 
daha kolay söylenirler. Örneğin; (bar, dar, gar) gibi. Kelime başına 
gelenler, kelime sonuna gelenlerden daha önce öğretilir. 

Bunu şu şekilde açıklayabiliriz. Kelime başında bulundukları za-
man, bir bakıma, sert patlayıcılık özelliklerini kaybederler, ses her 
hangi bir duraklama ve patlama hali göstermeden doğrudan doğruya 
doğruya izleyen ünlüye veya diğer ünsüze geçen. 

Türkçe de bu seslerden yalnız "ğ" kelime sonunda bulunur, 
öğretiminde, kendinden önce uzun ünlü kullanmak suretiyle sağlanır. 

j- Kelimeler dışında konuşma sesleri üzerinde fazla  çalışmak zarar-
lıdır. Çünkü sesler tek başlarına, kelime içinde bulunduklarından farklı 
söylenirler. Daha çok kelime içinde bulunan diğer seslerin etkisi altın-
dadır. 

Genellikle ünsüzlerin söylenişinde ağız açısının genişliği ve ün 
süzü izleyen ünlü ile belirlenir. Bir ünsüzü öğrettikten sonra onu hemen 
kelime içinde kullanınız ve ünsüzden önce ve sonra gelen ünlülerin 
ağız şeklini alarak söylenmesini sağlayınız. 

Örneğin; "şuut" kelimesinde (t) ünsüzünü dudaklar "u" durum-
undan ayrılmadan söyleyiniz. Bu kurala uymakla birçok hatalar ön-
lenmiş olur. 
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Bundan başka unutulmamalıdır ki, ilk aşama sona erdikten sonra 
öğretmen, öğrencileri kelimeleri bağlıyarak konuşmaya alıştırır. 
Bunun için, konuşmaya ayrılmış olan zaman ufak  paragraf  ve cümleler 
üzerinde çalışmalara ayrılır. 

k- Ünsüzle biten bir kelime ile ünlü ile başlıyan diğer bir ke-
lime cümlede yan yana geldikleri zaman, bir ünsüzden diğerine geçer-
ken dilin bulunduğu durumdan geri çekilip, çenenin aşağı düşmeme-
sine dikkat edilir. Ünlüler hiç bir boşluk meydana getirmeden bir-
birleri içine girerler. Seslendirme organı dil ucu ise, onu, ikinci ünsü-
zün seslendirme durumuna kaydırabilirsiniz. Bu şekilde cümleler 
çabuk konuşulur ve araya arzu edilmeyen bir ünlü sesi giremez. Hal-
buki konuşma temposu ağırlaşınca istemeyerek araya "a" ünlüsü 
girer. Kelimelerde seslerin hatasız birleşmeleri öğretmenin ciddi 
ilgisine bağlıdır. 

2- Ünlüler: 

1- Çok zaman ilk olarak öğretmen ünlü açık uzun "a" dır. Uzun 
"o" ve "u" genellikle ikinci olarak gelir. Bazı öğretmenler "a" ile zıt-
lık oluşturduğundan " U " yu "o" dan önce öğretmeyi tercih ederler. 

Uzun "i" son olarak öğretilir. 

Genç öğretmenler, uzun (a,u,i) üç uzun ünlünün gerçek seselimle-
rini mümkün olduğu kadar çabuk öğretmek zorundadırlar. Çünkü 
diğer ünlüler, seselim bakımından, bu üç ünlünün arasında yer alır-
lar, diğer bir bakımada bunlardan türedikleri kabul edilebilir. 

İlk uzun ünlülerin öğütlenen öğretim sırası şöyledir; 

a,u,o,e,u,ı,i, 

Yeni bir ünlü öğretilir öğretilmez, o ünlüyü içeren basit kelime-
lerden sözlü olarak çalışmalar yapılır. 

3- Kısa Ünlüler: 

Ses geliştirme çalışmaları hazırlanırken sert ünsüzlerle kısa ünlü 
"u" kullanılmıştı, (bububububu) gibi. 

Bütün kısa ünlüler, önce hece sonunda olmak üzere, ünsüzle 
birlikte öğretilir. 

pa-ta-ka; po-to-ko; 
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Bu ünlüleri hece sonunda kullanarak öğretmenin iki amacı 
vardır: 

a- Hece sonunda olunca, ünlülerin uzunlukları, ve seselimleri 
daha iyi kontrol edilebilir. Hece başında bulununca "a t" kelimesinde 
olduğu gibi, ünlü sesinde kayma olur. 

Hatırda tutulması gereken diğer bir nokta da şudur; 

Taklit ettikleri öğretmenlerinin konuşma hareketleri, öğrencilere, 
"a t" için "ait" "et" içinde "eit" gibi görünür. Halbuki, "ta, te" 
hecelerinde böyle bir şey yoktur. Burada ünlü göze ve dokunma 
duyusuna olduğu gibi kısa ve kesin olarak görünür, "a t" m "ait" gibi 
görünmesinin nedeni de "a" durumundan "i" ye geçerken, çene yu-
karı doğru hareket eder, bu arada araya giren yüksek ve kapalı ünlü-
nün çıkışı aralığından da geçer. îşte bu hal, öğrenciye, araya bir "i" 
girmiş olduğu hissini verir. 

Bu hususda en iyi sonuç, aşağıdaki bir seri örnek üzerinde çalış-
mak suretiyle elde edilir. 

ta, tat, tap, tan, 

at, pat, kap, mat. 

Önce "ta" hecesinin söylenişini öğretiniz ve sonra çalışmada 
bulunan diğer heceleri tekrarlayınız. 

b- Ne şekilde İsrar veya kuvvet kullanılmışsa, ünlüye değil 
ünsüzün üzerine gelmelidir. Sağır öğrenciler son sesleri ve son geceleri 
ısrarlamak eğilimindedirler. Bunu şu örnekler] e iyice açıklaliyabizri, 

ta, fa,  da. 
at, af,  at. 

4- Karışık Ünlüler: 
Bunlardan bazıları, diğer basit ünlüler öğretilmeden ele alına-

bilir, "a" karışık ünlüsü ilk önce öğretilir. Söylenişi yaklaşık olarak 
zorluk yaratacak olan karışık ünlüleri şu şekilde sıralayabiliriz; 

au, ou, oi, ui, ai. 

V- İzlenen  metodun  özeti: 

1- Önce 1 ve 2. ci gruptan dört yumuşak ünsüz öğretiniz. 
p3f,t,s,  veya ş. 
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Bunlar en kolay öğrenilen ünsüzlerdir. Bunların öğreniminde 
öğrenci (görme ve dokunma) duyusundan da yararlanır. Bundan 
başka bu ünsüzlerin söylenişi için gerekli kas hareketleri kolaylıkla 
yerine getirilir. 

2- Sonra uzun ünlülerin öğretimine geçiniz. 
a,u,o,e,ı,ü,i. 

3- ai, ou karışık ünlüleri "i" uzun ünlüsünden sonra öğretilir. 
4- "m" ve "n" burun ünsüzlerinin öğretimi ele alınır. 
5- Bütün yumuşak ünsüzler tamamlanır ve mükemmel olarak 

söylenişi sağlanır. 
6- Bu aşamada, öğrencilerin gereksinimlerine göre, bir seçime 

tabi tutularak, geri kalan karışık ünlüler, kısa ünlüler ve sert ünsüz-
lerin tecrübe ve yeterlik onların geri kalan sesleri kolaylıkla söyle-
ye bilmelerini sağlar. Öğrencide gözlem ve taklit kabiliyetinin geliş-
mesiyle birlikte, dil, ses ve nefes  kontrolünün artması, geri kalan 
ünlü ve ünsüzlerin söylenişinde karşılaşılmak olasılığı olan güçlükleri 
yener. Böylece, öğretmenin bu sesleri karışık öğretmesinede hak 
verilir. 

Genç öğrencilere, kural olarak, öğretimi aşağıdaki şekilde 
devam ettirmeleri öğütlenir. 

a- Geri kalan karışık ünlüleri ve kısa ünlüleri şu sırayı göz 
önüne alarak öğretiniz. 

a, u, o, e, ö, ü, i, ı, ai, oi. 

Bu sıra, çocuğun ilk konuşmaya başladığı hece ve kelimelerde 
rastlanan seslere göre düzenlenmiştir. Diğer taraftan,  sıranın düzenlen 
meşinde birbirlerine zıt olan sesliler de göz önüne alınmıştır. 

b- Sert ünsüzleri teker teker ele alınız ve bunları "a" bölü-
mündeki kısa ünlülerden sonra öğretiniz. 

B ve L ünsüzleri, hiç şüphesiz, daha önce ses geliştirme çalış-
malarında kullanılmış olacaklarından bu ünsüzleri içeren kelimeler 
bu aşamada çok daha önce öğretilmiş olacaklardır. D ve G ünsüzlerinin-
de kelime başlarında kullanılmak koşulu ile, daha önce tanıtılmış ol-
mak olasılığı vardır. 

VI. Sentetik  Metod: 

Sağır öğrencilere sintetik metodla konuşma öğretmek, onlar 
kelimeyi oluşturan seslerin ayrı ayrı öğretilmesine gerek olmadan, 
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kelimeyi bir bütün olarak söylemeye ve onunla düşündüklerini ifadeye 
teşvik eder. 

İşe nefes  alma ve ses çıkarma çalışmalarıyla başlanır. Bunları 
"dudaktan okuma" dersi izler. Bu derslerde öğrencilere, ağızdan çıkan 
isim, fiil,  sıfat  ve basit olumlu cümlelerin dudaktan okunması ve anla-
şılması öğretilir. 

Öğrenci bir kelimeyi anladığı zaman, onu tekrar etmek ister. 
Böylece zekâsı ve görme ve dokunma duyusu harekete geçirilmiş olur. 
Öğretmen mümkün olduğu kadar kelimenin doğru söylenmesi için 
uğraşır. Ünlülerin, yumuşak ve söylenişi kolay sert ünsüzlerin (b,v,m, 
n,i) söylenişi kabul edilebilir. Çok defa  "ş" ünsüzü kelimenin sonunda 
bulunan "ç" ünsüzü yerini tutar. Bazen öğretmenin "k" yerine "t" 
ünsüzünü kabul ettiği görülür. 

Sentetik metod taraftarları  iki esas yol izlerler. 

1- Çocuğun konuşmasını, zekâsı, taklit yeteneği ve konuşma or-
ganlarının kontrolü izin verdiği oranda, standart konuşma tarzına 
yaklaştırmak. 

2- İleride öğretilmemiş sayılacak her hangi bir şeyi öğretmekten 
veya öğrenmesine olanak vermek ve izin vermekten kaçınmak. Yarım 
konuşma doğru olduğu sürece, tam fakat  hatalı konuşmaya tercih 
edilir. Örneğin; "bebe" hecesi, "bebel" gibi yanlış söylenmektense, 
"bebek" kelimesi yerine kabul ve tercih edilir. İleride çocuğun yarım 
konuşmasını tamamlamak, aşağı yukarı çocuğun konuşmasında yer-
leşmiş olan hatalı ve yanlış sesleri bertaraf  etmekten daha kolaydır. 

Öğrencinin konuşması en kısa zamanda tamamlanıp, düzeltile-
bilmesi için daha başlangıçta "ses çıkarma" derslerinde, çocuğun 
konuşma dilinde çok fazla  gereksinim duyacağı sesler öne alınmak 
suretiyle, konuşma sesleri teker teker dikkatle öğretilir. İlk kelimeyi 
seçerken, onun söylenişi kolay ve basit kelime olmasına çok dikkat 
edilir. Kısa cümleler mümkün olduğu kadar erken öğretilir. Ritmik 
söylenişler, çeşitli çalışmalar üzerinde uğraşmak suretiyle geliştirilir. 

Bu metodun, konuşma seslerini öğretmeden kelime söylenişine 
geçmeyen, analitik metoda üstün olan tarafları  şunlardır. 

1- Çocuğun konuşması, konuşulan dille eşit anlamı taşır. En kısa 
zamanda kullanılmaya başlar. Böylece, diğerleri gibi konuşmak için 
çocuğun iç güdüsü tahrik edilmiş olur. Derslerine karşı ilgisi artar. 
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Düşündüklerini anlatır, gereksinimini doyurur ve daha ilk günden 
itibaren derslerin pratik değer ve niteliğini sezmiş olacağından etkin 
bir öğrenci olur. 

2- Çocuğun öğrendiği kelimeleri oluşturan seslerde, Analitik 
metodda olduğundan daha doğal bir kaynaşma ve birleşme vardır. 

3- Bu metodda organik etkinlikler diğerine nazaran daha geniş 
oranda çalışır. Ünsüzlerin ünlülere ve ünlülerin ünsüzler üzerinde 
olan değiştirici etkileri daha normal ve doğal bir konuşma elde edil-
mesine olanak verir. Kasların çalışmasından artırım sağlanır. Organlar 
üzerindeki kuvvet ve basınç azalır. 

VII. Sağır öğrencilere ağız yoluyla konuşma öğretiminde kulla-
nılacak ilk kelimeler ilk kullandıkları ünlü seslerine göre yapılmıştır. 

Aşağıdaki bu sınıflandırma, 

a Alim, zalim, salim, bağla, dağla, ağla, ala. 
u ulûm, funûn,  knûri, surûri, şube. 
o. Oğlak, oğlan. 
a Çâre, jale, lâle. 
e. Memur, meyus 
ö. Döğme 
ü Düğme 
i İlmî, îrsî, iğne, iğde, iğ. 
ı Yığın, sığır, sığınak. 

au av, sav, kavga. Kavun 
ou Yoğurt, soğuk, kovuk. 
ei Şey, pey, keyf. 
ai Bay, kay, say. 
oi Boy, koy, soy, boysan. 

a Ada, oda, soba. 
a Şal, bal, fal,  at. 
u Bulmak, durmak. 
ı Ilık, sıvık. 
o. Oluk, donuk, soğuk. 
e. Dede, ebe, cep. 
ö. Ör, gör. 
ü Üzüm, düş, süpürge. 
i ibrik, ilik, delik. 
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BÖLÜM VII 

K O N U Ş M A SESLERİNİN AĞIZDAN ÇIKIŞI 
B İ R İ N C İ L ÇALIŞMALAR 

(1) Bebildemek-Babıldamak 

Öğrencilere dudak, dil, burun hareketlerini içine alacak olan, 
bebildemek türünden, birincil ses çıkarma çalışmaları yaptırılır. Bu 
hususta kullanılması gereken ünlüler açık "a" uzun "u" ve "au" 
karışık ünlüsüdür. Ünsüzlerde sert ünsüzler olan "b,m,l ve d" ünsüz-
leridir. 

(2) Dil Kontrolü 

Dil kontrolü çok mühimdir. Dile istenilen durumu vermek ve o 
durumda tutmak gerekir. Hareket ettirmemiz gerekirse, bunu, bir 
noktadan diğer bir noktaya naklederken çabuk ve doğru olarak yap-
mamız şarttır. 

Aşağıdaki çalışmalar dil kontrolünü geliştirmek için çok yararlı -
lıdır. Bunlar üzerinde sessiz çalışılır. 

(a) Dili, ağız açık olarak, kendi yatağında, ucu alt ön dişlere 
dokunur durumda, hareketsiz ve gevşek tutunuz. 

(b) Dil ucunu aşağıda alt ön dişlere yakın olarak tutunuz ve 
gövdesini sert damağa dokunacak kadar yukarı kaldırınız ve aşağı 
indiriniz. Bu hareketleri arka arkaya tekrarlayınız. Dili aşağıda bulun-
duğu sırada biraz geriniz. 

(c) Dişlerin arasından dilin enli ucunu veya palasını ileri geri 
sokup çıkarınız. Aynı hareketi bir kaç defa  tekrar ediniz. 

Dil yarı yuvarlanmış halde yerine gelirken üst dişleri dilin üzerine 
yerleştiriniz. Bu hareketten sonra dilin her tarafı  yuvarlanmış olması 
gerekir. 
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(d) Ağız açık olarak, dilin kenar la r ın ı üst dişlerin her tarafına 
değecek şekilde yukarı kaldırınız. 

(e) Ağız yarı açık, dili daral t ınız ve u c u n u yukarı üst dişlerin or ta 
gerisine doğru kaldırınız. Dile (d) deki yazılı şekli veriniz ve tekrar (e) 
deki şekline çeviriniz. 

(f)  Ö n c e dudaklar ı , sonra kuvvetli bir nefesle,  hafif  kalkmış olan 
dil u c u n u t i t ret iniz. 

(3) ö ğ r e t m e n i n Durumu 

K o n u ş m a Öğre tmen i , yüzü ışığa d ö n ü k olarak o tu ru r veya ayakta 
d u r u r . Öğrenci ler inde aksine olarak arkaları ışığa d ö n ü k olur. Ayna 
ile çalışırken ışığın aynaya vurmas ına dikkat edilir. Bu şekilde ışık 
çocuğun ağız ınm içine kada r girer ve b u n u n aynaya yansıması da 
çocuğa ağzının içine görmesine o lanak verir. Ayna, ha ta la r ı düze l tmek-
t e n başka hal lerde kul lanı lmaz. O n u , he r hang i bir zorlukla karşıla-
şınca kullanınız, fakat  gelenek ha l ine get i rmekten sakınınız. 

Çocuk n e şekilde r a h a t ederse öyle d u r u r veya o tu ru r . H iç bir 
z a m a n esas d u r u m d a veya kendini sıkarak o t u r u p veya ayakta d u r m a z . 
Bu gibi hal ler in belirmesi ha l inde , r a h a t d u r u m a lma çalışmaları 
yapılır. 

(4) Dokunma Duyusundan Yararlanma 

D o k u n m a duyusunu çok ender ha l le rde kullanırız. Ç o c u k t a n he r 
ses ç ıka rma istendiği z a m a n , eli alıp göğüse, boğaza veya yüze k o n m a k 
gibi gelenek ha l ine getirilen bu h a t a y a düşmekten kendinizi ko ruyunuz 
Boğaza asla d o k u n d u r m a y ı n , K o n u ş m a öğre t iminde izlenmesi gere-
ken kural dolaylı m e t o t t u r . 

Ancak çok farkh  d u r u m l a r d a , öğre tmen, çocuğun dilini eliyle 
elleyebilir. Eğer, çocuğun dilini he r ha lde ellemek gerekiyorsa, n e yapa-
cağı iyice anla t ı ld ık tan sonra, bırakın b u n u bizzat kendisi yapsın. 

(5) Çocuk Ses inin Doğal özel l ikleri 

Çocuğun dil ve boğaz kas lar ında m ü m k ü n olan yumuşaklık ve 
esneklik sağlamaya çalışınız. 

Çocuk konuşurken , k o n u olan bu kasları gerecek veya sertleş-
tirecek olursa sesin doğal özellikleri t amamiy le o r t a d a n kalkmış olur. 
Devamlı çal ışmalarla k o n u ş m a organlar ın ın hereketlerini mekan ik 

99 



hale getirmeye uğraşınız. Öğrenci bu organlar ın hareket ler i hakk ında 
kafasını  n e kadar az yorarsa konuşması o kada r tabiileşir. 

Çocuk , küçük öğrencilerle konuşma üzer inde çalışırken, k o n u ş m a 
organlar ın ın hareket ler i ve şekilleri hakk ında uzun ve yorucu izahlar -
d a n sakınınız. Küçükler kolayca yanılır lar. Bunu düze l tmek de çok 
güçleşir. 

(6) î n s a n Ağızının Standart Bir Tipi Yoktur. 

Ağızlar hiç birbir ine benzemezler . Yüzlerin değişik olduğu gibi 
on la rda bi rbi r ler inden farklıdır.  Burun ve çeneleri şekil itibariyle 
farklı  yüzler b u l u n d u ğ u gibi, b iç im it ibariyle, büyük veya küçük , yük-
sek veya alçak, u z u n veya kısa damakl ı , kısa ve kalın ve son olarak u z u n 
ve ince dilli ağızlar da vardır . 

Bu n e d e n l e , bazen sesin çıkmasını sağlayacak olan organ bu sesin 
çıkarılması için gereken d u r u m u almadığı ha lde sesin doğru çıktığı 
olur. Çok defa  b u n u n aksi de olur. Ö r n e ğ i n ; Çocuk dilini o sesin çıka-
rılması gereken yere koyduğu ha lde ses gene de doğru ç ıkmaz, işte 
b u n u şöyle açıklayabiliriz. 

H i ç bir organın s t andar t d u r u m u yoktur . Ağız iç inde a l ınan b ü t ü n 
şekil ve d u r u m l a r bağıntıl ıdır . Ö r n e ğ i n : " a i " ün lü sünde dilin d u r u m u 
d a m a ğ ı n şekline göre saptanı r . M ü h i m olan dilin ön kısmının d a m a ğ a 
olan uzaklığıdır. D i l , bu ü n l ü n ü n söylenişi için gereken şekli doğru 
olarak aldığı ha lde , eğer ağız çatısı n o r m a l d e n yüksek veya alçaksa, 
o z a m a n dil ile d a m a k aras ında ka lan boşluk o ü n l ü n ü n çıkarılması 
için zorun lu olan şekil ve açıyı a lmaz . B u n d a n dolayı, m ü h i m olan, 
ü n l ü n ü n söylenişi için gereken seselim (rezonans) hücresini m e y d a n a 
getiren, damak la dil aras ında ka lan açının şekli ve boyudur . Böylece 
ünlüleri öğretirken öğre tmen konuşma organlar ın ın d u r u m l a r ı n d a n çok 
bu organlar aras ında ka lan ün lü boşluklarıyla ilgilenir. Buna göre her 
öğrencinin ağızı ciddi bir ince lemeden geçirilir. 

(7) K o n u ş m a S e s Sorunudur. 

K o n u ş m a bir ses ç ıka rma sorunu o lduğuna göre, onu yalnız kulak 
değerlendirir . Bu neden le , çıkarılan sesin niteliği veya söylenen keli-
m e n i n doğruluğu hakk ında bir ka ra ra varabi lmek için çocuğun 
ağzına bakı lmaz. 

' G e n ç öğrenci taraf ından  çıkarılan ses doğal uyumlu ve yaklaşık 
doğru ise, he r hangi bir konuşma organını düze l tme y ö n ü n e g i tmeden 
kabul ediniz ve eğer he r ha lde düzeltilmesi gerekiyorsa onu da başka 

100 



yapınız. Konuşma organlarının bazı kısımlarına yapılacak olan yersiz 
müdahale yerlerini doğru almış diğer konuşma organlarını alt üst 
eder. 

(8) H e r Gün Yapılacak Nefes  Gelişt irme Çalışmaları 

Solunum organları kaslarının esnekliğini geliştirmek ve nefes 
kontrolünü sağlamak için, bölüm II doğal konuşma bahsinde "Nefes 
kontrolü" kısmına bakınız. 

(1) Genç öğrenci ler iç in 

Ellerinizi alt kaburgalar üzerine yerleştiriniz. Bütün kasları gev-
şetiniz. Ellerle hafif  hafif  ve yavaş basarak ağızdan nefes  veriniz. 
Dudaklarınızı kapatınız., sonra ağız ve yavaş yavaş burundan nefes 
alınız. 

Ara vermeden aynı hareketi bir kaç defa  tekrar ediniz. Her nefes 
alış veya veriş beş saniyeden fazla  sürmesin. Çalışma istenilen şekilde 
gelişmeye başlayınca (m) veya (n) konsonlarım (Ünsüz) mırıldanmaya 
başlayınız. Veyahutta yavaş yavaş 1 den 5 e kadar sayınız, bu da ol-
mazsa, şu basit cümleyi söyleyiniz. "Ben evden geldim". 

(2) Yaşlı öğrenc i l er iç in. 

(1) Sağ  eli hafifçey  an tarafayerleştiriniz 
(a) Karnınızı içeri çekiniz. Ağız ve aynı kuvvette ağızdan nefes 

veriniz. Nefes  verimi bittikten sonra, dudaklarınızı kapayın ve karın 
kaslarını yavaş yavaş normal durumuna getiriniz. 

(b) Karnın ön cephesi eski durumunu alır almaz, aynı hareketi 
tekrar ediniz ve bu hareketi ritme uydurarak devam ettiriniz. Bu hare-
keti yaparken omurganın sertleştirilmemesi, basınç yapılmaması ve 
omuzların gerilmemesi gerekir. 

(2) Nefes  Verirken  'Mırıldanma 

Bir eli yan kaburgalara, diğerini belden biraz aşağı koyunuz. 
(a) Alt kaburgaları şişirirken burundan nefes  alınız. 
(b) Karın duvarını içeri çekerken, hafif  hafif  mırıldanınız. 
(c) Mırıldanma sonunda karın kaslarını serbest bırakınız, daha 

da nefes  kalmışsa onu veriniz. 
Aynı hareketi bir kaç çere tekrar ediniz. 

Çalışma Şekli: "Nefes  al-Karın kaslarını içeri çek ve mırıldan-
dinlen" Aynı hareketi dört veya beş defa  tekrar ediniz. 
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Solunum hareketlerinde gelişme görülünce, mırıldanma yerine, on 
veya yirmiye kadar sayınız: veya alfabenin  bir kısmım ezberden oku-
yunuz: veyahutta çocuk şiirlerinden bir iki satır okuyunuz. 

Teknik Terimler 
Fonetikçiler tarafından  dilin çeşitli kısımlarına değişik isimler 

verilmiştir. 
Ucu veya noktası dilin en uç noktasıdır. Dil "palası" hemen dil 

ucunun gerisinde olan kısımdır. Dil önü yaklaşık olarak dilin ortasını 
teşkil eder, ağız açık, dil dışarı çıkmış durumda görünen kısımdır. 
Dil gerisi bunun gerisinde kalan kısımdır. 

Dil ağızda hareketsiz dururken, ucu alt dişlerin gerisine dokununuz. 
Dil palası üst diş etlerinin altına rastlar. Dil önü sert damağın altına, 
dil gerisi de yumuşak damağın altına rastlar. 

F 
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F: Fare, Fil, Af,  Kafa  kelimelerinde olduğu gibi. 
Tanımı:  Yumuşak ünsüzdür. 

Yumuşak, sürtünmeli, diş dudak ünsüzüdür. 

ı Ağızdan  Çıkış  Şekli. 
Alt dudak yukarı ve içeri dönük, üst dişlere hafif  dokunur, du-

rumda, üst dişler alt dudağın üzerine binik. 
Dil ağız içinde yatağında, ucu alt ön dişlerin gerisine dokunur 

, durumda. 

Nefes  serbest ve devamlı olarak üst diş ve alt dudak arasından çıkar. 

Geliştirme 
(1}  Gözlem ve taklit yoluyla, basit kelimelerle gerektiği zaman 

dokunma duyusundan da yararlanmak üzere bu ses geliştirilebilir. 

Örnekler: Fal, Fil, Fol, Fas. Fıs, Fos, Fes 

(2) Hatayı düzeltmek için sesi tek başına ele alınız: bunu "p" 
konsonu (Ünsüzü) ile kıyaslayarak, T nin devamlılığım gösteriniz. 

Bu alanda kullanılacak yardımcı öğretim araçları: Tüy, Kağıt 
parçası, mendil köşesi. 

Çalışma Şekli: 
Sesi kısa ünlülerle birleştiriniz. 
Fok, Fen, Far, Kof,  Nef,  Raf. 
Yukarıdaki çalışmadan sonra birden bire kelimelere geçiniz. 
Zarf,  Fener, Fincan, Fırın. 

Yapılan Hatalar K o r u n m a Çareleri 

(1) Üst dişlerin alt dudak üzerinde fazla  (1) Dişlerin dudak üzerindeki basıncı hak-
basınç yapması, nefesin  kolaylıkla akı- kmda bir fikir  verebilmek için çocuğun 
mına engel olur. el ve parmaklarından yararlanınız. 
Bazen nefes  tamamiyle kesilir. Bundan Çok ve az basınç yapmak suretiyle 
sonra çıkar ses de patlayıcı bir mahiyet aradaki farkı  gösteriniz, ve dişlerin 
alır. Sık sık rastlanan bu hata "f"  bıraktığı izlere aynada çocuğun dik-
nin diğer seslerle kolay ve tam olarak katini çekiniz, 
iş birliği yapmasına engel olur. 
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(2) Nefesi  dışarı atmak için fazla  kuvvet 
harcanır. Bu hata çoğu zaman dudak 
üzerine yapılan fazla  basınçtan ileri 
gelir. 

(3) Dişler alt dudağın üzerine çok fazla 
biner. 

(4) Yanakların şişirilmesiyle nefes  dişlerin 
yanlarından kaçar. Bu çok defa  fazla 
basınçtan ileri gelir. 

(5) Üst dişlerle alt dudak arasında geniş 
boşluk bulunursa nefes,  sesin özelliği 
özelliği olan, sürtünmeden dışarı çıkar. 

(6) 

Dudakları bırakmadan arka arkaya, 
süratle bir seri" f"  sesi çıkarınız. Son-
ra iki "p" ve iki "f'  sesi çıkarınız, 
"p" ve "f  lerin kısa ve hafif  olmasına 
dikkat ediniz. Aynı sesleri süratle bir-
biri ardı sıra tekrarlayınız. 

ffj  pp , ff,  pp , ff,pp,fff,  ppp , fff, 
Her grupta sonra nefes  aldırmaya-

rak nefes  kontroluna ve artırımına alış-
tırınız. 

(2) Dudak üzerindeki fazla  basınç veya 
baskıyı azaltınız. 

(3) Doğru ve hatalı durumları ayna ile 
gösteriniz. 

(4) Basınca dikkat ediniz. Yanakları bo-
şaltınız. Ayna kullanmak suretiyle 
şişkin ve çökük yanak durumlarını 
gösteriniz. Nefesin  ağızın ortasından 
çıkması gerektiğini anlatınız. 

(5) Alt dudağı üst dişlerin kenarlarına 
dokundurmaktansa, alt dudağın iç 
kenarlarını üst dişlerin ön taraflarına 
dokunulmasına dikkat ediniz. Bu şekilde 
meydana gelecek olan boşlukları en 
aza indiriniz. 

(6) Dokunma duyusundan yararlanınız. 
Sert ve Yumuşak ünsüzleri birbiriyle 
karşılaştırınız. 



Tanım: 
Yumuşak Ünsüzdür. 

Yumuşak, sürtünmeli, üst diş etleri ünsüzdür. 

Ağızdan Çıkış Şekli: 
Dil ucu yukarı üst diş etlerine doğru kalkık, dilin orta kısmı hariç, 

ucu diş ederiyle hafif  dokunma halindedir. Dilin ortasında küçük bir 
boşluk bulunur. Dilin tam ortasında (Üst dişlerin yokluğunda görü-
lebilecek şekilde) uzanan, nefesin  geçtiği merkezi bir oluk, yiv vardır. 

Dil kenarları üst yan dişlerle, diş etleri ve sert damağın kenarlarına 
dokunur. Bu şekilde yanak boşluklarına geçmesi önlenir. 

Alt ve üst dişler birbirlerine yakındır, fakat  dokunmazlar. 

Dudaklar birbirlerinden ayrı ve hafif  gergindirler. 

Nefes,  dil ortasındaki oluktan ve mümkün olduğu kadar diş et-
lerine yakın bulunması gereken ve bu vesile ile çıkan sesin diş etlerinin 
sert yüzüne çarpmasını sağlayan, küçük boşluktan devamlı olarak 
akar. 

Başka Bir Çıkış Şekli Daha: 
Herkes tarafından  bilinen diğer bir şekilde birinci şekil iyi sonuç 

vermezse kullanılır. Bunda dil ucu alt dişlerin gerisine dokundurulur 
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Ve dil palası da üst dişlere yükseltilir, dilde gene nefesin  geçebileceği 
merkezi bir boşluk bırakılır. 

Her iki şekilde de mühim olan nokta merkezi boşluğun ıslık sesini 
çıkarabilecek şekilde küçük olmasıdır. 

Küçük öğrenciler üst dişlerini değiştirirken bu ikinci şekil ses-
lendirme daha iyi sonuç verir. 

Geliştirme: 
(1) Taklit ile, dokunma duyusundan yararlanmak suretiyle bu 

sesleri içeren basit kelimeleri söyleme yoluyla, 
Örnekler: Tas, Pas, Sat, Sap. 

Dokunma duyusundan faydalanırken  yalnız işaret parmağınızı 
kullanınız. Parmağı uzunluğuna ağıza sokunuz, ucu merkezi boşluğa 
yaklaşsın. Bu nefesin  merkezden çıkışını hatırlatır. Ağız kenarlarından 
nefesin  çıkmasını önleyiniz. 

(1) 

Yapılan Hatalar 

Dilin Diş etleri veya dişler üzerine fazla 
basıncı açık olan yolları kapatır ve ne-
fesin  dışarı çıkmasına enjel olur. 
Dili sıkmak ve gevşetmek suretiyle 
sarsıntılı ses çıkartmak, sesin diğer ses-
lerle kolay ve aksamadan birleşmesine 
engel olur. Çoğu zaman dilin fazla 
basıncıyla dukdaklar gereğinden fazla 
gerilir, 

(2) Dil ucuyla dişler arasındaki açının çok 
geniş olması fazla  nefesin  çıkmasına 
olanak verir. Bunun sonucu olarak elde 
edilen ses "ş" ye yakın bir ses olur. 

Korunma Çareleri 

(1) îlk önce dilin dişlere değil diş etlerine 
dokunmasını sağlayınız. Bu dokunma-
nın hafif  olmasına dikkat çekiniz. 
Dudakların gerginleşmesine engel olu-
nuz. 

Öğretim araçlarından yararlanınız. 
(a) Devamlı nefes  akımının merkezi boş-

luktan çıkarıldığını gösteriniz. 
(b) Merkezi boşluğu gösteriniz. Örneğin: 

ucu sivriltilmiş bir kalemi, veya kısa 
kalın bir kınnabı nefesin  çıkış yolunu 
göstermek üzere dil palasının ortasına 
yerleştiriniz. Kınnabı yavaş yavaş çe-
kiniz, aynı noktadan nefesin  çıktığını 
çıktığını hatırlatınız. 

Bazen dilin merkezinde oluşan 
oluğu göstermek yarar sağlar. Dili 
yuvarlayınız ve kenarlarını yukarı 
kaldırınız. Kağıttan dil şekli yapınız, 
ortadan oluk vermek için kağıdı kat-
layınız. 

(2) Alt Çeneyi aşağı indirmek suretiyle 
dilin durumunu gösteriniz. Nefes  akı-
mına ve merkezi boşluğa dikkati 
çekiniz. Dil kenarlarının bütün üst diş 
ve di; etlerine dokunmasını hatırlatınız. 

"s" ve "ş" sesleriyle kıyaslamak 

çalışmalar yapınız. 



Çalışmalar: 
S ş As , Aş 
Bas Baş 
Sap Şap 
Süt Şut 
Ser Ser 
Sal Şal 

Islık Sesinin önemi: 
Islık "s" konuşmamızda coll rastlaiıır. Sağır öğrenci bunu doğru 

dürüst söyleyemez veya hiç çıkaramazsa konuşmasını anlamak güç-
leşir. Bu şekilde ıslık "s" sesini çıkaramayan öğrencilere aşağıdaki 
çalışmalar verilir. 

(1) Çabuk bir seri "s" sesini tekrar ediniz. 
(2) Aynı sesi içeren basit kelime veya heceyi süratle tekrarlayınız. 
(3) Sonra kısa paragraflara  veya cümlelere geçiniz. 

Örneğin: s-s-s-s-s-s-s (kısa, çabuk ve bir nefes  grubunda) 
sa-sa-sa-sa-sa, 

ses-ses-ses-ses, 

Sarı Sami salda. 

Aynı şekilde çalışmalar hazırlayınız. 
Doğal, süratli, pürüzsüz konuşmanın sağlanması dilin çabuk, hafif 

ve kendinden emin olarak hareketi gerektir. 
Günlük çalışma cümleleri. 
Sarı saç. — Sahanda Salata. — Seyfi  salıncakta sallandı. 



Ş: Aş, Baş, Şal kelimelerinde olduğu gibi. 

Tanımı: 
Sert Ünsüzdür. 

Sert, sütünmeli veya devamlı, dişetleri ünsüzüdür. 

Ağızdan Çıkış Şekli: 
Dilin durumu: Dilin önü sert damağa doğru kalkar, yayılmış 

olan dil palası üst diş etlerine doğru yanaşır. Dil ucu aşağı yöneltil-
miştir. Dilin kenarları sert damağın yan kenarlarına basar. 

Dilin bu durumu, ön kısmına oranla yayvan bir okul ve dil pala-
sıyla diş yuvaları arasında çok bir boşluk meydana getirir. Bundan baş-
ka ön dişlerle dil arasındaki elzem olan boşluğun da meydana gel-
mesini sağlar. 

Dişler aralıklıdır. • 

Dudaklar arı dışarı çıkık, kenarları hafif  içeri dönüktür. 

Yanaklar, nefesin  yandan kaçmaması için dile yardımcı olmak 
üzere, yan dişlere yanaşıktır. 

Nefes  dil palası üzerinden geniş bir geçitten geçer. Islık "s" sinde 
nefes  dil ucunda toplanır: "ş" de ise nefes  dil ucunda yayılır. 

Tam seselim (rezonans) "ş" sesinin elde edilebilmesi için iki 
mühim nokta söz konusudur. 

(1) Yaygın nefes  akımının geniş ve kapalı bir geçitten geçmesi. 

(2) Sesin Seselimini (rezonansım) sağlamak için dişlerin geri-
sinde boşluğun bulunması. 

Nefes  akımının dişlerin sert yüzüne vurması, dil ucunun aşağı 
doğru yönelmesi ve dil palasının geri çekilişi, hepside bu sesin çıkarılı-
şında mühim rol oynar. 

Geliştirme: 

(1) Basit kelimelerin söylenişine bakmak ve taklit etmekle 

Örnekler: Taş, Baş, Kaş, Şiş, Şişe, Şilte, Fiş, Beş,. 

(2) Analitik metotla öğretim yaparken. 

(a) Gözlem ve taklit yoluyla. 
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(b) Uzun "i" den yararlanmak suretiyle. Kuvvetli bir uzun "i" 
den sonra çocuğa sesini yumuşatmasını söyleyiniz. Yani "i" söylerken 
meydana gelen sesi ortadan kaldırımz. Sonra dudağa yuvarlatınız, 
"i" ve "s" sesleri için dudak durumu hemen hemen aynıdır. 

Yapılan Hatalar 

(1) Dil sertleştirilir, daraltılır ve kalınlaş-
tırılır, bunun sonucu olarak yaygın 
gelen nefes  akımı ön dişlere yönelti-

lemez. Nefes  dilin kenarlarından taşar. 
(2) Nefes  geçidi çok açık olur. Dil istenil-

diği şekilde damak kubbesine yüksel-
memiş olur ve dil palası da ön diş yuva-
larından çok geride bulunur. 

(3) Dilpalası ön dişlere çok yakın olur ve 
"ş" sesini daha çok "s" sesine benzetir. 

(4) Kenarları kaldırılmış olan dile gerçek 
bir durum verilene kadar ileri geri 
hareket ettiriniz. Bir santim uzunlukta 
bir karton parçasını diş etlerinizle 
diliniz arasına sıkıştırınız, veya bunun 
yerine işaret parmağınızı kıllanmız. 
pş, tş hecelerini çabuk çabuk tekrar-
layınız. 

(5) Yanaklar, nefesin  ağız boşluğu içinde 
kalmasını sağlayacak şekilde içeri doğru 
çökük olmaz. Yanak kasları gevşek 
olur. 

K o r u n m a Çareleri 

(1) Dili yayacak ve kenarlarını yan diş-
lere ve sert damağın kenarlarına değ-
mesini sağlıyarak çalışmalar yaptırınız. 

(2) Öğrencilere, enli dillerini yuvarlayıp 
damak kubbesine doğru yükseltmeyi ve 
kenarlarını üst dişlerin yuvalarına 
yakın, ucu aşağı yönelmiş, alt dişlerden 
uzakta tutmasını alıştırınız. Bütün 
bunlar "ş" sesinin çıkmasını sağlaya-
cak hususlardır. 

Eğer öğretmen, öğrenciye parmağını 
ağzına sokup sesi öyle çıkartmasına 
izin verirse, o zaman öğrenci dilin 
yukarı ve ileri doğru olan etkisini 
görecek, damaktaki durumu ve diş 
yuvalarına olan yakınlığım iyice anla-
yacaktır. 

(3) Önce uzun "i" den başlayarak ses ge-
liştirme bahsinde (c) bölümüne bak. 
öğrenciye dilini geri çekmesini öğre-
tiniz, veyahutta parmağı ile dilini ge-
riye itmesine müsaade ediniz. 

(4) Dilin öne fazla  basıncı diş yuvalarıyla 
çok fazla  temasına neden olur. Bu 
şekilde çıkarılan "ş" sesi kelime içinde 
kullanıldığı zaman kelime işitilmez hal 
alır. 

(5) Yanak kaslarını kuvvetlendirmek için 
ıslık çalmak çok iyidir. Bu hareketi 
yaparken dudakların ileri çıkmasına ve 
ağız köşelerinin birbirlerine yaklaşma-
sına itina ediniz. 

Islık "ş" sinin Önemi: 
107 sahifedeki  "s" sesinin önemi konusuna bakınız ve "§" için 

de aynı düzenleme çalışmaları hazırlayınız. 
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ş-ş-ş-ş-ş-ş-ş-ş-ş bir nefeste  söyleyiniz. 
şiş-şiş-şiş-şiş 
diş-diş-diş-diş, 
Armut piş, ağzıma düş. 
"Ş" sesi günlük konuşmalarımızda çok fazla  kullanılır ve bu ses 

aynı zamanda "ç" yumuşak patlayıcı ünsüzünün esasını oluşturur. 
Bu nedenle sesin doğru söylenişinin sağlanması için elden gelen hiç 
bir şey esirgenmez. Sesin kolay çıkarılması en başta gelen hususlardan 
biridir. 

Söylenişi geliştirmek için günlük çalışmalar. 
Şen şatır. 
Şeyh Şamil. 
Şarköy Şarabı. 
Sarhoş Şerif  şarkı bilmez. 

Ç 

Ç 

Ç: Çam, Çalı, Çan, Aç, kelimelerinde olduğu gibi 

Tanımı:  • • , . 

Yumuşak karışık ünsüzdür, "t,ş" seslerinin karışmasından mey-
dana gelmiştir. 

Yumuşak patlayıcı diş ünsüzüdür. 
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Ağızdan Çıkış Şekli: 

Dil ucunun bir anda üst diş etlerine dokunması ve bunu, dil ön-
ve palasıyla sert damak arasında oluşan kapalı ve fakat  geniş "ş" 
sesinin oluğunda patlayıcı bir nefesin  izlemesi, " ç" sesinin çıkmasına 
olanak verir. 

"Ş" sesini kısaltmak için çene veya dil aşağı düşürülünce sesin 
bu patlayıcılık özelliği artar. 

Dudakların yuvarlaklığı " §" sesinde olduğu gibidir. 
Yanaklar yanlara yapışıktır. 

Geliştirme: 

(1) Kolay kelimelerin söylenişlerine dikkat etmek ve onları taklit 
etmek suretiyle. 

Örnekler: Maç, Taç, Saç, Çakı, Çay, Çel. 

(2) Analitik metotla, "ş" sesinden başlamak suretiyle. 

(a) Genellikle öğrenciler "ş" sesini doğru dürüst çıkmasını öğren-
meden "ç" sesini çıkaramazlar. Onun için, "ş" sesinin kuvvetli bir 
sürtünme ile doğru çıkarılmasının sağlanması gerekir. 

Öğrencilerden önce "t" ve ondan sonra "ş" sesini çıkarmalarını 
isteyiniz. Her iki sesi birleştirerek işe başlayınız. Böyle bir metot iki 
ayrı nefes  hareketine ihtiyaç gösterecektir. Fakat bunu doğal haline 
dönüştürmek için tek nefes  vuruşuyla çıkmasını sağlayınız. 

Öğrenciye sürekli ve uzun bir "ş" sesi çıkartınız. Bu sırada dilin 
" Ş" sesi durumunu hiç bozmadan öğrenci bir çok " t" sesi de çıkarıyor 
olacaktır. Çalışmayı, dili ve çeneyi hafif  aşağı indirmekle beraber, kes-
kin bir "ç" sesiyle tamamlayınız. O zaman çalışma şöyle bir hal alır. 

Ş-tş-tş-tş-tş-tş-ç. 

Üzerinde çalışırken hiç ara verilmez. Öğrenciye parmağını ken-
di veya öğretmeninin ağızına koymasına izin verilirse, bu şekilde, dil 
ucunun ağız içindeki hareketi ve nefes  akımının ne şekilde olduğu 
iyice görülür. 

(b) Başvurulacak olan diğer bir metotda şudur, Dilin uzun "i" 
deki durumu "ş" ve "ç" seslerindeki durumlara pek yakındır. Böyle 
olup olmadığını kendinizde deneyiniz, sesi nefese  çeviriniz, dudakları 
ileri çıkarınız, "ş" sesinin çıktığını göreceksiniz. 
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Uzun "i" ünlüsünü iyice öğrenmiş öğrenciler için "ç" sesine geç-
mek, uzun "i" ünlüsünü içeren kelime veya heceler üzerinde çalış-
makla daha iyi elde edilir. Uzun "i" den sonra, dil ucunun yukarı 
diş etlerine dokunmasından başka bir harekete gerek yoktur. (Türk-
çemizde buna ait örnekler hemen hemen yok gibidir. Örnekler ol-
madığına göre bunu kısa "i" ile yapmak mümkündür.) 

İç, Piç, Biç, Çit, Çil, Çim, 

Sonra " c" bölümünün altındaki kelimeler ve kısa cümleler üzerin-
de çalışınız. 

(c) Sesleri kolay-ve doğru çıkarana kadar öğrenciye, 

t,ş,tş,ç seslerini tekrarlatarak çıkartmaya çalışınız, "tş" ve "ç" 
seslerini, birincisinde "ş" sesini uzatarak, diğerinde ise "ç" sesini keskin 
patlama ile söylemek suretiyle birbirlerinden ayırınız. 

Sonra düşünce ve duygularını anlatmak için gereksinim duyacak-
ları kolay kelime ve kısa cümlelerle çalışmalar veriniz. 

Kelimeler: Ş 

Kelimeler: Ş 

Cümleler: 

Ş t ç 
Aş At Aç 
Kaş Kat Kaç 
Taş Tat Taç 
Baş Fat Baç. 

Ş ç 
Şap Çap 
Şam Çam 
Şal Çal 
Şan Çan 

Çalgı çal. 
Şarkı çek. 
Şarka git şal al. 
Çamaşırı çantana koy. 

Cümlelerin uyumlu olmasına dikkat ediniz. Her cümle bir nefes 
grubudur. Üzerlerinde işaret olan kelimeleri ısrarlı okuyunuz. 

(3) Yaşlı öğrenciler için dil Teması Çalışmaları 
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Öğrencileri, dillerini hiç ses çıkarmadan bir iki saniye "t" duru-
munda tutmaya alıştırınız ve mümkünse arkasından keskin "ş" sesini 
çıkartınız. Bunu sağ elinizin parmak uçlarım sol elinizin ayasına bas-
tırıp çekmek suretiyle gösterebilirsiniz. 

Yapılan Hatalar Korunma Çareleri 

(1) Dil ucuyla ağızın önündeki boşluğu 
kapatamamaktan dolayı ses "ş" veya 
"h-ş" şeklinde çıkar. 

(1) Çocuğun "§" sesini çok iyi çıkardığını 
varsayarak, ilk hareket olarak dili "t" 
durumuna koyduralım. 

Tek nefes  grupları halinde mümkün 
olduğu kadar süratle sesler çıkartalım, 

tttttt ttttttt ttttttt 
tŞ—tş—tş—tş—tş 
Aynen tekrar ederek 

Ç , - Ç - Ç - ç - ç - Ç 
aynı sesi tekrar ederek, 
seslere ara vermeden bitişikmiş gibi 
söyletiniz ve sürati azaltmayınız. 

(2) Öğrenciler, "t" ve "ş" seslerini söyle- (2) Tek ses olarak baştan öğretiniz işe 
meyi öğrendikleri zaman her ikisi de 
birbirleriyle tamamiyle kaynaşmaz. Bi-
rinden diğerine geçerken arada bir 
boşluk kalır. Gerçekte şu üç sesi arka 
arkaya söylüyormuş gibi bir hal alır. 

"t-h-ş". 

"ş" sesinden başlayınız. 
Öğrenciler yaşlı ise, sağ el parmak-

larınızı sol el avuç içine bastırıp çeker-
ken "t" durumunu onlara gösteriniz. 

H 

H 

H: Her, Hor, Hiç, kelimelerinde olduğu gibi 

113 



Tanımı: 

Nefeslidir.  Ötümsüz gırtlak ünsüzüdür. 

Yumuşak, sürtünmeli veya devamlı gırtlak sesidir. 

Ağızdan Çıkış Şekli: 

W. Rippman, kendi kitabında şöyle der: "Gerçekte bu sürtünmeli 
gırtlak sesi İngilizce, Fransızca ve Almanca da yoktur. Bu nefesin 
doğrudan doğruya hiçbir engele uğramadan ağız boşluğundan geçmesi 
ve kendinden sonra gelecek olan ünlünün durumunu alması demektir. 
Bu ses bir bakıma sessiz uzun "Bu ses bir bakıma sessiz uzun "a" 
ünlüsü olarak kabul edilebilir. 

Dr. Graham Bell'de bu ses için şöyle der: "h" sesi yalnız ve yalnız 
ünlülerin önünde işitilir. Böyle olunca, ne kadar ünlü varsa "h" sesi 
için o kadar çıkış durumu var demektir, "h" sesi söylenirken ağız 
ondan sonra çıkacak olan ünlünün çıkış durumunu alır. Buna göre " h" 
ünlülerin nefesli  şeklidir. 

" H " sesi nefesin  ağızdan çıkarılmasıdır. Dudakların, dilin durumu 
ve ağızm açılış miktarı kendiden sonra gelen ünlünün karakterine 
bağlıdır. 

Gelişt irme: 

(1) Sentetik metotla, basit kelimelerin söylenişini gözlem ve taklit 
yoluyla geliştiriniz. 

Hep, Hap, Hopla, Hepsi 

(2) Geliştirme ve düzeltme çalışmaları 
(a) Nefes  çalışmaları üzerinde uğraşırken çocukların kısa, keskin 

patlayıcı nefes  çıkarma yeteneklerini geliştiriniz. Önce ağız hafif  ve dil 
ağız içinde uzanırken. Sonra ağız uzun ünlülerin şeklini almış olarak 
aynı hareketi tekrar ediniz, (a, i, u) Nefes  verirken aynı hareketi üç 
kere tekrar ediniz. Nefesi  her patlatışında nefes  almamaya dikkat ediniz 

(b) "h" sesiyle uzun ünlü ve karışık ünlüleri birleştiriniz. 
hu, hi, hey., Önce bu heceler üzerinde yalnız başlarına çalışınız; 

sonra her grup bir nefes  grubu oluşturmak üzere çalışınız. Yani her 
hangi bir hece veya ibare söylenirken duraklamayınız, ve nefes  taze-
lemeyiniz, "h" sesiyle birlikte olan ünlünün seselimine (rezonansına) 
dikkat ediniz. Çok defa  ünlü soluklu olma yetisini gösterir. 
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Halk Arasında Kullanılışı: 
Halk arasındaki kullanılışında genellikle başta gelen gelen "h" 

sesi düşer. Özellikle bu hal Rumeli 'nden gelenlerde çok görülür. 

Hasan yerine A-SAN, Hekim yerine E K İ M , Hasat yerine ASAT 
ve (Hamal) yerine (AMAL) dendiği gibi. 

Yapılan Hatalar 

(1) Nefes  verme hareketi bitmeden hemen 
nefes  almaya başlamak 

(2) "h" sesini izleyen ünlü sessizleşir veya 
nefesli  bir hal alır. 

(3) "h" sesi analitik metotla öğretilip onu 
izleyen ünlü için değişmez bir ağız 
durumu verilmesi mümkün değildir. 
Bu şekilde ağızın arka arkaya iki ayrı 
şekil alması gerekir. Halbuki ağızın du-
rumunun hem "h" ve hemde onu iz-
leyen ünlü için aynı olması gerekir. 

Korunma Çareleri 

(1) Yukarıdaki geliştirme ve düzeltme 
örnekleri üzerinde çalışınız. 

(2) Bu da yukarıdaki çalışmalarla düzel-
tilebilir. 

(3) Tek sesmiş gibi baştan öğretiniz. 
Aşağıdaki çalışmalarda olduğu gibi 
ağız durumunu hiç değiştirmeden ses-
den nefes,  nefesten  sese geçmek sure-
tiyle duraklamadan çalışınız. 

u — h hu 
a - h ha 
o - h ho gibi. 

Yaşlı öğrenciler için Tekrarlamalar: 
Nefeslendirilmiş  ünlüler üzerinde çalışınız. Tahtaya ünlüleri 

yazınız ve etraflarına  sessiz olduklarını anlatmak için birer daire çizi-
niz. Şöyleki: 

Uzun (a) (u) (i), kısa (a) (e) (i) (ü) (ö) (o) (u). 

" H " sesini söylerken sağır çocuklar çoğu zaman nefesi  uzatırlar. 
Bu gibi çocuklara her sesi arka arkaya iki, üç defa  tekrarlamalarına 
olanak veriniz. Bu nefes  kontrolünü ve artırımını sağlar. Her bir "h" 
sesi arasında nefes  tazelememelerini hatırlatınız. 

Sonra aşağıdaki çalışmalara geçiniz. Nefesin  kısa ve keskin ol-
masına, İsrarın ünlünün üzerinde bulunmasına dikkat ediniz. 

Kelimeler: (a) Harman (o) Hop 
(a) Ham ( e) Hep. 
(a) Hap (i) Hiç 
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Cümleler: Halim harap. 
Hoplada hoplada Halime. 
Halil'in halası halayık tuttu. 
Halan nerde? 
Hilmi geldi mi? 

Yüksek sesle okur veya ezberden söylerken bütün "h" ların iyice 
çıkarılmasına dikkat edilir. 

P 

Tanımı: 
Yumuşak ünsüzdür. 
Yumuşak çift  dudak patlayıcı ünsüzüdür. 
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Ağızdan Çıkış Şekli: 
Dudaklar sıkı sıkıya tamamiyle kapalı. 
Yanaklar az dişlere yanaşık. 
Dil, düz, ucu alt dişlerle temas halinde, gevşek. 

Yumuşak damak, nefesin  burundan kaçmasını önlemek için yukarı 
kalkık. 

Nefes  ağız boşluğu içinde kapalı ve dudakların ansızın açılmasıyla 
patlar. 

Gelişt irme: 

(1) Sentetik metotla, kelimelerin söylenişini gözlem ve taklit 
suretiyle geliştiriniz. 

Para, Paça, Apa, Papaz, Papatya. 

(2) Düzeltmek için "p" sesini tek başına söyleyiniz. 

Yardımcı öğretim aracı olarak, ayna, tüy, ince uzun kağıt parçası, 
pamuk veya yanmakta olan mum kullanınız. Yalnız üflemeğe  izin 
vermeyiniz. 

"p" sesini uzun (a) ile birleştirerek örnekler veriniz. 

Park, Parça, Pars, Parlak. 

Bundan sonra kelimeler üzerinde çalışmalara geçiniz. 

Pay, Sap, Şap, Top, Arap, Para. ' 

Çalışmalara başlamadan önce dilin yerinde bulunmasına, yani, 
ileride ve gevşek olmasına dikkat ediniz. 

Yapılan Hatalar Korunma Çareleri 

(1) Dudakların basıncı fazla  veya yetersiz (1) Dudakların fazla  basıncı gözlendiği 
olur. zaman, vücudun gene! durumunu 

kasların gevşek bulunmasına dikkat 
ediniz. Sonra arka arkaya süratle ve 
8 ya 10 tane "p" tekrar ediniz. 

Dudağın yetersiz basıncı halinde 
ise, ilk önce göstermek ve taklit yolu ile, 
bu iyi sonuç vermezse basıncı çocuğun 
elinde göstermek, son çare olarak sesi 
söylerken çocuğun dudaklarını işaret 
parmağınızla baş parmağınız arasında 
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(2) Yanakların Şişirilmesi 

(3) Üflemek,  nefes  kısa ve patlayıcılık özel-
liğini almadan aradan kaçıverir. 

sıkıştırınız. Bu da sonuç vermezse 
aynadan yararlanmak suretiyle hatayı 
önleyebilirsiniz. 

(2) Aynadan yararlanınız. Çocuğa taklit 
ettirerek yanakların şişkin ve çekik 
hallerini kıyaslayınız. 

(3) Bunu doğru olan şekil ile karşılaştırı-
nız. Çocuğa bunu kendi elinde dene-
mesine olanak veriniz, (üflemekle  ne-
fesi  patlatmak arasındaki farkı  göste-

(4) Nefes  dudakların açılmasından önce 
veya açılmasıyla beraber burundan 
çıkar. 

(5) Dudaklar açılır açılmaz, çene fazla 
aşağı düşer. 

(6) Nefes  alırken ses emmesi meydana 
gelebilir. 

(4) Dokunma duyusundan yararlanınız. 
Nefesin  burundan kaçıp kaçmadığını 
anlamak için aynayı yatay olarak bu-
run delikleri altına koyunuz. Buhar-
lanırsa kaçıyor demektir. Bunun yeri-
ne tüy ve diğer araçlarda kullanabi-
lirsiniz. Bazen, çocuk patlayıcı sesi 
çıkarırken parmaklarıyla burnunu sık-
ması suretiyle yardım sağlanabilir. 

(5) Aynadan yararlanınız. Dudakları en 
az açık bulundurmak suretiyle bir seri 
tekrarlamalar yapınız. 

(6) Doğru söylenişi elin gerisinde gösteri-
niz. Fazla kuvvetli, nefesli  "h" dan baş-
lamak suretiyle kaba bir "p" sesine ve 
sonra sesin doğru söylenişine geçiniz. 

Patlayıcı Ünsüzler Kuramı: 
"p, t, k," yumuşak, patlayıcı ünsüzlerin söylenişinde belirli iki 

hareket vardır. 

(1) ilgili konuşma organlarının, dudakların, dilin ve üst diş 
etlerinin birbirleriyle; ve dilin yumuşak damakla olan basıncı 

(2) Bu organların birbirlerinden aniden ayrılışları. 

Bu hareketlerden ilki sessiz bir duraklama durumu oluşturur, 
ikincisi patlayıcı karakter yaratır. 

Genellikle, her iki harekette yerine getirilir. Yalnız bu seslerden 
ikisi kelime içinde örneğin; "kaptan" kelimesinde olduğu gibi, veya 
bir kelimenin son diğer kelimenin baş sesi olarak bulundukları zaman, 
"kap kaç" da olduğu gibi, bu ünsüzlerin ilki kısmen söylenir, fakat 

rinız. 
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kendilerinde patlayıcıhk özelliği bulunmaz. Yani "Aptal" kelimesini 
söylerken "kaptan" kelimesindeki "p t " veya "kap kaç" daki "pk" 
seslerinde "p" ünsüzlerinde patlayıcıhk özelliği ortadan kalkar. 

Doğal konuşmanın sağlanabilmesi için bu hususlara uymak 
zorundadır. 

Küçük ve Orta Sınıf  tçin Çalışmalar: 
"p" nin diğer ünsüzlerle birleşmesi, 
pilet : Aptal, Kaptan, Toptan, 
pilek : Kap kaç, Sap kır, Alp kartal, 
pileb : Kalp beşlik, Ak Bank. 

T 

T 

T: Top, At, Ata, Kat kelimelerinde olduğu gibi. 
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Tanımı: 
Yumuşak patlayıcı diş ünsüzüdür. 

Ağızdan Çıkış Şekli: 

Alt ve üst dudaklar hafif  aralık. 

Dil ucu üst diş etlerine hafif  temas halinde; Dil kenarları azı dişlere 
dokunur durumdadır. Böylelikle nefes  ağız boşluğu içinde tutulmak-
tadır. Dil üst diş etlerindeki yerini ansızın bırakır, nefes  keskin bir 
patlayışla dışarı çıkar. 

Alt çene gevşek olarak olduğu gibi korunum. Dilin yerinden kur-
tulmasıyla aşağı doğru sarkıtılmaz. 

Not : Elde edilen ağız seselimlerini (rezonanslarını) karşılaş-
tırınız. 

(1) Dili geri bir hareketle yerinden kurtararak. 

(2) Dili aşağı bir hareketle, çenenin aşağı salıverilmesiyle, yerin-
den kurtararak. . . . ' 

Seselimi (rezonansı) daha keskin olduğundan birinci hareket ter-
cih edilir. İkinci hareket daha çok "t-h" sesini verir. 

Gelişt irme: 

(1) Sentetik metotla kelimeler üzerinde gözlem ve onları taklit 
etmek suretiyle. 

Tay, Tot, Tat, At, Sat, Çat, Kat, Ot, Ut. 

(2) "p" ünsüzü ile kıyaslama yoluyla ayrı ayrı tekrar ediniz. 

Parla Tarla • T a e 

Öp ö t . 

(3) Söylenişi kolaylaştırmak için bir seri "t" yi gruplar halinde 
süratle söyletiniz, sonra hece ve kelimelere geçiniz. 

t t t t t t - t t t t t t - t t t t t t - t t t t t t , 

ta—ta—tâ—tat. , tu—Tu—tu—tut. , 

Kat—Kat—kat.,  at—at—at—at. 
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(4) "t" nin kolay ve pürüzsüz söylenişini sağlamak için basit 
cümleler hazırlayınız. 

At ot at. 
. ît eti it. 

Tarhana tarlaya kadar. 
Kat kat katmer. 
Toplar pat pat patlar. . ' 

Bu çalışmalarda nefes  tazeleme ve cümleciklere ayırma işine 
dikkat ediniz. 

Yapılan Hatalar Korunma Çareleri 

(1) Dildeki basınç yetersizliği ya kas zafi-
yetinden veya kasın istenilen çabayr 
göstermemesinden ileri gelir. Bu da 
ya sesin patlayıcılık özelliğinin tamamıy-
le ortadan kalkmasına veya zayıfla-
ması ile sonuçlanır. Çocuk dışdan yal-
nız hareketi görür. Gerekli olan basıncı 
fark  edemez. 

(2) Dilin diş etlerinde fazla  yayılması ile 
kalın ve donuk bir ses elde edilir. Dil ge-
nellikle ağır hareketli olur. 

(3) Dilin fazla  basıncı zoraki bir söyleyiş 
meydana getirir, ve sesin diğer seslerle 
pürüzsüz olarak birleşmesine engel olur. 

(4) Çenenin aşağı fazla  sarkıtılması sonucu 
" t -h" sesi meydana gelir. Bu da gerçek 
sesin ön önlülerle birleşmesine engel 
olur. Sesi izleyen ünlülerde ekseriya, 
nefesli  bir özellik verir. 

(5) Nefes  dışarı verileceği yerde içeri emi-
lir. 

(1) Çocuklarda basınç fikrini,  parmakla-
rınızı onların elleri üzerine koymak 
suretiyle uyandırmaya çalışınız. Son-
ra da aynı şekilde basıncın dille üst 
diş etlerine yapıldığını telkin yoluyla 
anlatınız. 

"p" sesine dönük ve p.t.p.t.p.t. ses-
leri üzerinde çalışmalar yapınız. Sonra 
sonlarında "t" bulunan basit kelimeler 
üzerinde çalışınız. 

Basınç doğru olarak sağlanınca pat-
lama doğru olarak kendiliğinden olu-
şur. 

(2) Dil hareketleriyle dil kaslarında, ça-
bukluk yaratınız. Çocuklara bir seri 
" t" yi süratle ettiriniz, ppppp, sesleriyle 
ttttt seslerinin hafif  dudak temas-
larıyla dil dokunmalarını kıyaslatınız. 

(3) Yukarıdaki örnekte olduğu gibi dÜ2elt-
me yönüne gidiniz. 

(4) Aynadan yararlanınız. Ünsüzü tek 
başına kullanmaktan çekininiz, basit 
kelimelerde kullanınız. 

(5) Nefesin  dışarı verildiğini gösteren için 
üfleme,  çalışmaları yaptırınız, sonra 
"p" sesini tekrar ediniz, buradan "t" 
ye geçiniz. 
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Patlayıcı Ünsüzler Kuramı: 
"t" nin diğer ünsüzlerle birleşmesi. 

Kısa ve basit cümlelerle konuşurken öğretmenin dikkatle üzerinde 
durması zamanı gelince, ve konuşmaların standart söylenişe yaklaş-
ması istenince, patlayıcı ünsüzler kuramının ele alınması gerekir. 

(a) iki ayrı kelimede iki tane "t" yan yana gelirse, Örneğin; "süt 
tabağı" n da olduğu gibi, standart söyleyiş birinci "t" nin patlayıcı 
bir karakter taşımamasını gerektirir, ikinci "t" de patlayıcılık özelliği 
vardır. 

Bunu şöyle özetleyebiliriz; iki "t" ti bir "t" imiş gibi söyleyiniz, 
yalnız birinci "t" den sonraki duraklamayı uzatınız. 

(b) "At tahtayı kemirdi" cümlesinde olduğu gibi iki "t" arasında 
bunları ayıran bir duraklama olursa "at" kelimesinin "t" si ikinci 
kelimenin "t" sinden olumsuz etkilenmeyeceğinden her iki "t" de 
aslında oldukları gibi bütün patlayıcılık özelliklerine sahip olarak 
söylenirler. Bunlar bütün bir nefes  grubu içinde söylenecek olurlarsa 
o zaman ünsüz kuramı yürürlüğe girer. 

(c) "Kartbakla, Hentbol, Sütkostik, Ot parası" gibi cümlelerde 
olduğu gibi "t" diğer bir patlayıcı ile birleşmişse (tb, tb, tp, tk) "t" 
sesi tam söylenmez. Dudaklar "b" ve "p" için birleşinceye kadar dil 
yerinden oynamaz. Bu durum, kelimeyi şu şekilde söylenerek genel 
hataya düşmekten korur. (Süt-u-kostik) 

(d) Kelime ortasına gelen "ti" birleşimlerinde (altlık) kelimesin-
de olduğu gibi, "t" nin söylenişinden sonra dil yerinden hareket etmez. 
Dil, aksine, " 1" nin söylenebilmesi için yerinde durur. Sağırlarda bu 
nefesi  kesmekle daha iyi elde edilir. 

K 



K: Ak, Pak, Kap, Kat kelimelerinde olduğu gibi, 

T a n ı m ı : 

Yumuşak Ünsüz. 

Patlayıcı yumuşak damak ünsüzüdür. 

Ağızdan Çıkış Şekli: 
Dil ucu aşağıda, alt dişlerin gerisine dokunmaktadır. 

Dil gerisi yukarı kalkık, yumuşak damağın ön kısmına dokun-
makta ve ağız yolunu kapamaktadır. Yumuşak damak yukarı kalkık, 
nefes  ağızm gerisine sıkıştırılmış, kısa bir müddet için basınç altında 
bulundurulmaktadır. Nefes  bir anda bırakılınca patlayarak ses çıkar. 

Dil derisinin yumuşak damakla kesin dokunma noktası "k" sesi-
nin hece veya kelime için birleştiği ünlüye bağlıdır. Fakat genellikle 
dokunma yumuşak ve sert damakların ayrım noktalarına ne kadar 
yaklaşırsa "k" sesinin söylenişi o derece temiz ve pürüzsüz olur. Bu 
noktadan geriye gidildikçe ses kalınlaşır ve donuk bir hal alır. 

Alt çene gevşektir. 

Ses yalnız başına söylendiği zaman ağız az açılır. Fakat ünsüz bir 
hece veya kelime içinde bulunduğu zaman ağızm açısı, kendinden 
önce veya sonra gelen ünlünün karakterine bağlıdır. Bunun sonucu 
olarak, ünsüz mümkün olduğu kadar ünsüzün ağız durumunu alarak 
söylenir. Bu yapılmadığı takdirde, sağır çocuklar çok defa  oraya yanlış 
bir ünlü koyarlar. Örneğin; "tok" kelimesini "to-u-k" gibi söylerler. 
"K" sesi söylenirken dudakları "o" durumunda tutmak bu işin doğru 
olarak söylenişini sağlar. 

Gelişt irme: 

(1) Sentetik metotla, basit kelimeleri taklit yoluyla. 

Kat, Kap, Kas, Kaş, Kol, Ayak, Bacak. 

(2) Analitik metotla, "p" ve "t" ile kıyaslama yoluyla. 

"p, t, k," bu seriyi tekrar ediniz ve her çocuğa her birinin patlayıcı 
özelliğini gösteriniz. Bu şekilde "k" sesini çıkaramazsa, parmağıyla 
dilinin ön kısmını aşağı basmasını öğretiniz; bastırırken "t" sesi çıkar-
masını zorlaymız. Bu durumda genellikle "k" sesi Aynı şeye ara ver-
meden devam ediniz. 

123 



p t k PPPP tttt kkkk 
Par Tar Kar arp art ark 

pa ta ka ap at ak 

Diğer ünlülerle birleştirerek örnekleri çoğaltınız ve hemen ar-
kasından kelimelere geçiniz. Çocuk lar basit kelimeleri doğru dürüst 
söylerken anlamsız hecelerin tekrarıyla vakit geçirmekten sakınınız. 

Genç Öğretmene, ağız tamamiyle açık olarak çocuklara yalnız 
"k" sesini söylemesini hatırlatınız. Bu durumda dil gerisi yumuşak 
damağın ön kısmına doğru yükselmez, aksine olarak sesin çıkış yeri 
daha gerilere gider ve ses gırtlak sesi halini alır. Ha ta bir defa  yerleşin-
ce de söküp atmak zor olur. 

(3) Söyleyiş kolaylıkları "t" sesi içinde örgütlendiği gibi heceler, 
kelimeler ve basit cümleler üzerinde çalışmalar yapınız. 

Her seri bir nefes  grubunda söylenmek ve nefes  her satır başında 
tazelenmek üzere; | 

(a) Çalışmasında nefes  grupları boyunca ünlü durumunu değiş-
tirememelerini öğrencilere hatırlatınız. Bu çalışmada yalnız dilin 
gerisinin hareket etmesi gerektiğini anlatınız. 

(b) ve (c) çalışmalarında konuşma sürati, ünlüleri doğru çıka-
rarak, çocuğun konuşabildiği kadar süratli olmalıdır. 

(a) Kar—kar—kar—kar. 

Kul—kul—kul—kul.  Her heceyi ayrı ayrı olarak süratle 

Kol—kol—kol—kol.  tekrar ediniz. 

Ak—ak—ak—ak. 

(b) K a p : Yeşil kap. . | 
Kol : Sağ kol. 
Küp : Deri küp. „ ' 
Kara : Kara tahta. 
Kalın : Kalın ip. 

(c) Kar yağdı. 

Bak bak lafa  bak. 

Karpuz kabak çıktı. . 

Kalemle kapıyı karalama. 
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Yapılan Hatalar K o r u n m a Çareleri 

(1) Dil gerisinin yükselmemesi sonucu (1) Dil gerisinin yumuşak damağa temasın-
"h" sesi çıkar ve bazende bozuk bir da Israr ediniz, "p" ve "ünsüzlerini 
gırtlak "ç" sesi çıkar. tekrar ediniz ve kuvvetli bir basınç 

sağlanması üzerinde Israr ediniz. 

(a) Daha fazla  kontrol sağlanması için 
dille baskı çalışmaları yapınız. 

(b) Geliştirme konusunda 2 numaralı ça-
lışmaya bakınız. Dil ucunu aşağıda 
tutmak için "k" sesini, dilin damağa en 
yakın durumunda olacağı ünlüyle bir-
leştiriniz. Örneğin; Uzun (i) ünlüsü 
sonra kısa (i) uzun (a) daha sonra (e) 
ve (a) ile birleş, tiriniz. 

ik; Pik, Dik, Tik. 
ak; Kak, Tak, Pak. 
Ek; Tek, Sek, Pek. 

(c) Yukarıdaki metot kısa zamanda so-
nuç vermezse, "ng" sesinden "k" 
sesine gelmeye çalışınız. Bazen sağır 
öğrenciler "ng" sesini "k" sesinden 
daha kolay çıkarırlar, ng sesini elde 
edince önce şu kelimeler üzerinde çalı-
şınız. 

Senk, Cenk, Denk, Bank. 

Bu kelimeler söylenirken "k" sesinin 
kuvvet vererek söylenmesine dikkat 
ediniz. Sonra aradan "nk" sesini kal-
dırmak suretiyle şu kelimelere geçiniz. 

Sek, Cek, Bak. 

Bundan sonra (b) bölümündeki 
çalışmaları ele alınız. Dil gerisinin 
hareketinin geri ve aşağı doğru değil, 
yukarı doğru olmasına dikkat ediniz. 

(2) Dilin çok geri çekilmesi ve yumuşak (2) Burada mühim olan dilin yanlı, hare-
damağın aşağı ucuyla dokunması, gırt- ketidir. Dil çalışmalarına devam edi-
lak "k" sinin çıkmasına neden olur. niz. Özellikle dil gövdesini yukarı da-
ve çok defa  nahoş bir karakter taşır. mak kubbesine ve aşağı yatağına indi-

ren hareketi ihmal etmeyiniz. 

Bundan sonra (p, t, k,) patlayıcı 
ünsüzler üzerinde seri halinde çalışınız. 
Çocuğa, dilin damakla olan temas 
noktasını mümkün olduğu kadar önde 
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(3) "k" sesi kelime sonunda bulunduğu 
zaman sertünsüz gibi söylenir. Özellikle 
bu durum "k" dan sonra başka bir ün-
süz takip edince çok olur. 

(4) Bazen, çocuklar yumuşak damağı aşağı 
düşürmelerinden "k" ünsüzü burundan 
söylenir. 

olduğunu anlatınız. Dil ucunun alt 
dişlerin gerisine dokunmasını sağla-
yınız. 

Hatta ön damaktan çıkan "k" 
gırtlaktan çıkan "k" sesine tercih edilir. 
Çoğu zaman iyi sonuç veren denemeler-
den birisi, öğrencinin parmağını öğret-
menin dili üzerine koyup yukarı doğru 
hareketi götmek ve "k" sesi söylendiği 
zaman nefes  basıncını gözlemektir. 

(3) Kelime tek başına yavaş söylendiği 
zaman düzeltilmesi genellikle kolay 
olur. Dokunma duyusundan fayda-
lanınız ve yumuşak ünsüz olduğunu gös-
teriniz. Çocuğa avucu içinde nefesin 
patladığını gösteriniz. Bu hatayı gider-
mek için, çocuklar okumaya başladık-
ları zaman tahtaya "k" sesinin sonuna 
bir "h" sesi eklemek, yaymak çok 
etkili olur. Yukarıda bahsedilen (p,t,k,) 
ünsüzleri üzerinde çalışınız. "K" yi 
başka bir ünsüz izlediği zaman her iki-
side bir nefeste  söylemelidir. 

Yaşlı öğrencilere, sesin patlayıcılık 
özelliğinden çok, duraklama karakteri-
ni düşünmelerini hatırlatınız. 

Kapanmanın tam olmasını ve kısa 
bir sesin o durumda tutulmasını sağ-
layınız ve patlama oranını da azaltınız. 

(4) Burun delikleri akma tüy tutmak 
suretiyle nefesin  burundan gelmesini 
onlara gösteriniz. Bunda başarılı o-
lamazsanız, "k" sesi söylenirken öğ-
renciye burnunu sıkmasını söyleyiniz, 
nefes  patlayarak çıkmadan önce bir 
an tutmasını alışkanlık haline geti-
riniz. 

Patlayıcı Ünsüzler Kuramı: 
"K" ünsüzü (p,t,s ve ş) ünsüzleriyle birleşmesi. 

"K" ünsüzü diğer (p,t) ünsüzleri gibi iki ayrı hareketle söylenilir. 
bir an için nefes  yolu kapanır, duraklama olur. nefes  yolunun açılması 
ile nefes  patlayarak dışarı çıkar. Duraklama dil gerisinin yumuşak 
damakla dokunmasından oluşur. 
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Normal olarak "k" ünsüzünün söylenişinde her iki hareket ortaya 
çıkar, fakat  bazı hallerde "k" ünsüzünün söylenişinde duraklama 
olduğu halde patlama olmaz. 

(1) "K" ünsüzü fonetik  bakımdan "p" ünsüzü ile birleşince 
patlama olmaz (ak pak, pek pahalı, kırık pirinç) bu gibi küçük cümle-
cikleri konuşur veya okurken, dil gerisi yumuşak damakla temas 
halinde iken dudaklar "p" ünsüzünü söylemek için kapanır. 

(2) "k" ünsüzünden sonra "t" geldiği zaman (tek, taş, pak, taş) 
kelimelerinde olduğu gibi patlayıcıhk özelliği ortadan kalkar. Yalnız 
duraklama olur. Dil gerisi yumuşak damakla olan teması kesmeden 
dil ucu öne doğru hareket eder. 

Fakat "k" ünsüzünden sonra "s" veya "ş" ünsüzleri gelirse (nok-
san, doksan, akşam) patlatılan nefes  "s" ve "ş" sesleri için açılan 
dil merkezindeki oluktan geçen, Bunu şöyle açıklayabiliriz; bunların 
söylenişinde tek nefes  hareket vardır, iki değil, "k" ünsüzünün pat-
layışını yakalayabilmek için dil süratle "s" veya "ş" durumuna gir-
mek üzere öne doğru hareket eder. Ancak bu şekilde iki ünsüzün bir-
leşmesi mümkün olur. Bu birleşmenin kesintiye uğratılmasına veya 
araya her hangi bir ünlünün eklenmesine standart dilde izin verilmez. 

Örnekler:  • • 

K - k 
k - t 

k - P 
k - ş 
k - ç 
k - ş 

Kırk kartal. 
Aktar. 
Ak pak, tek pil. 
Okşan, akşam. 
Ak çam. 
Rüksan, Seksen. 

M 

M 



M: Mal, Gem, Mama, Meme, kelimelerinde olduğu gibi 

T a n ı m ı : 

Sınıfı;  sert çift  dudak burun ünsüzüdür. 

Ağızdan Çıkış Şekli: 
Dudaklar tamamiyle sıkıca, kapalı, dişler aralık. 
Dil hareketsiz, fakat  ileride, kendi yerinde, dil ucu alt dişlerin 

gerisinde. 

Yumuşak damak aşağı sarkık, fakat  dille temas halinde değil. 
Ağıza açılan sondaki geçit ve burun her ikiside açık. Ses burundan geçer; 
ağız gerisi açık dudaklar kapalı olduğundan çıkmaz sokak meydana 
gelmiş olur ve ses ağızda titreşir. Böylece burun seselimiyle (reaonan-
sıyla) ağız seselimi birleşmek suretiyle karakteristik "m" sesi oluşur. 

Geliştirme: 
Bileşik olarak kelimeleri taklit ederken dudakların üzerine ve 

burun yanlarına dokunmak suretiyle öğretilir. 
Mama, Macun, Kamçı, Yamçı, Ambar, • 

Ses Çalışmaları: 

(1) Mırıldanma çalışmaları yaptırınız. 

(2) Uzun ünlülerle birlikte "m" yi söyleyiniz, ve söylerken iki-
sinide uzatınız. 

ma, mu, mi, mo. 

Sonra hecelerin iki veya üçünü birleştirerek, normal hale gelinceye 
kadar, yavaş yavaş her hecenin ses uzunluğunu kısaltınız. 

(3) Kısa ünlülerle birleşik olarak "m" ünsüzünü sık sık tekrar 
ediniz. Her Birleşiğin süratle tekrar edilmesi gerekir. 

Kapalı olan dudakların basıncına dikkat ediniz. Sesin ağız içinde 
öne doğru geldiğini göstermek için kuvvetli dudak titreşimleri yapı-
nız. Fazla basınç sesin tonunun sertleşmesine ve donuklaşmasına neden 
olur. Doğru ve kolay birleşmesine engel olur. Çenenin içeri çekilme-
mesine ve boyun kaslarının sertleşmemesine dikkat ediniz. Bütün 
vücut kaslarının gevşek olması gerekir, (mm, n,l) Bu ünsüzlerin söy-
lenişinde nefesin  serbest akımı ve gırtlaktan geçerken hiç bir engele 
uğramaması gerekir. 
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Burun (rezonansından) seseliminden ağıza ve ağız seseliminden 
buruna geçmek amacıyla yukarıdaki alıştırmalara benzer kelimeler 
veya cümleler üzerinde çalışmalar yapınız. 

Hamam, Tamam, Saman, Tamer, Duman, Anam. 

M . nin Uzunluğu 

(1) Türkçede sona gelen "m" ünsüzleri kelime başına gelenlerden 
biraz daha uzun söylenir. 

Man, Nam, Mat, Tam, Mal, Lam. 

(2) Ayrı ayrı kelimelerde iki " m" arka arkaya gelirse her ikisi de 
söylenir. (Şam malı) nda olduğu gibi. 

(3) Ayrı ayrı iki "m" bir kelimede yan yana gelirse, yalnız birisi 
o da kısa olarak okunur. (Bu Türkçemizde yoktur, yabancı kelimelerde 
kullanılır. 

Hece İşlevi Gören "M" 

Dilimizde çok az kullanılır. Latince veya Batı dilleriden dilimize 
girmiş yabancı kelimelerde görülür. Bütün "izm"li kelimeler buna 
örnek verilebilir. 

Burun Tınıs ı -Çınlaması: . 

Burun (rezonansının) seseliminin konuşmada büyük önemi var-
dır. Yalnız (m,n,nk,ng) burun ünsüzlerinin söylenişinde değil, fakat 
ünlülerin söylenişinde de esaslı rol oynar. Seselimi mükemmel olan 
bir sesin, içinde burun sesi de bulunduğu hiç fark  edilmez. Burunsuz 
yapılamayacağı için, burun boşlukları ve burun-yutak boşluğunun 
daima açık ve hastalıklı olmaması gerekir. 

Yumuşak Damak Çalışmaları: 

Yumuşak damak kasının zayıflığı  halinde aşağıdaki çalışmalar 
yapılır. Ağız açık olduğu halde burundan nefes  alıp, ağızdan nefes 
veriniz. Sonra aksine, ağızdan nefes  alıp burundan veriniz. Ağız açık 
olduğu halde burundan nefes  alırken dilin gerisi yükselir ve yumuşak 
damakla onunla birleşmek üzere aşağı sarkar. Ağızdan nefes  verirken 
de dil gerisi düzelir ve yumuşak damak eski yerini alır. 
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Yapılan Uatalar K o r u n m a Çareleri 

(1) Dudak basıncı çok fazla  olur. 

(2) Boğaz gerisindeki kasların sıkışmasından 
meydana gelen (rezonans) seselim yer-
sizliği. Ses burun yutağında sıkıştırılır. 
Diyafram  kasları sertleşir. 

(3) Dilin gövdesi geri çekilir ve yükselir. 
Böylece ağız (rezonansı) seselimi bozu-
lur ve sesin tonu ortadan kalkar. 

(4) Burun sesinin önünden, gene burun-
dan olmak üzere, yumuşak bir nefes 
gelir. Genellikle bu nefes  zayıf  bir ne-
festir. 
olmak üzere, yumuşak bir nefes  gelir. 
Genellikle bu nefes  zayıf  bir nefestir. 

(5) Kelimelerde (m) ünsüzü sona geldiği 
zaman çoğu kez kısa bir ünlü eklenir. 

(1) Çocuğa "m" ünsüzünü söyletiniz ve 
aynı zamanda parmağıyla alt dudağını 
süratli ve fakat  hafif  olarak doğru çekip 
bırakarak (Mumun) sesini çıkartınız. 

Sonra bunu çocuğun kendisinin 
yapmasını sağlayınız. Çalışmayı uzun 
bir (m) sesi ile bitiriniz. 

(m) Ünsüzünü söylerken çocuğun işaret 
parmağını öğretmenin dudaklarının 
arasına yerleştiriniz. Parmağın üzerine 
değişik basınç meydana getiriniz. Bun-
lardan hangisinin kendi dudaklarına 
tatbik etmesi gerektiğini işaret ediniz. 

Yaşlı öğrenciler için dudakların 
değişik durumunu göstermek için ay-
nadan faydalanmaya  çalışınız. 

(2) Çocuğun rahat durup durmadığım, 
bütün vücut kaslarının gevşek bulunup 
bulunmadığını kontrol ediniz. Nefesin 
düzenli ve normal olduğuna da dikkat 
ediniz. Yüz, dudak, dil kaslarının gev-
şek bulundurulmasına çalışınız, mırıl-
danınız ve sonra da yukarıda gibi 
(mumumumum) sesini çıkartınız. 

Sesi ağızın önüne aktarmak için 
parmakla dudaklara dokununuz. 

(3) Dil ucunun alt dişlere temas halinde 
ve gövdesinin de kendi yatağında aşa-
ğıda bulunmasında Israr ediniz. 

(4) Çocuğu mırıldatınız ve kuvvetli burun 
(rezonansı) seselimi çıkartınız. Söyle-
meden önce burunda hafifde  olsa bir 
havanın bulunmadığını çocuğa göste-
riniz. Bunun içinde burun altına ayna 
veya cam parçası veya bir tüy tutmak, 
çalışmayı başarılı kılar 

(5) Bu hata dudakların fazla  basıncından 
ve patlayıcılık özelliği vermesinden 
doğar. Dili çok fazla  geri çekiniz. Bunun 
içinde ses geliştirme çalışmaları yapı-
nız, 1 ve 2 numaralı hataların düzel-
tilme şekillerine bakınız. Sona ünlü 
eklenmesine gelince, dudaklar ayrıl-
madan sesin kesilmiş olmasına dikkat 
ediniz. 
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N 

Tanımı: _ 

Sert diş burun ünsüzüdür. 

Ağızdan çıkış şekli: 

Dil ucu üst diş etlerine (t ve d) de olduğu gibi, hafifçe  dokunur. Dil 
kenarları yan dişler ve damakla temastadır. Dil etkili surette ağzı 
kapatır ve sesin o tarafa  doğru kaçmasına engel olur. 

Yumuşak damak aşağı sarkık fakat  dille temas halinde değildir. 



Ağız açısı ünsüzden sonra gelen ünlüye bağlıdır. Ağız (n) ünsüzü 
açık ünlülerle birleştiği zaman kapalı, ünlülerle birleştiği zaman da 
daha açıktır. 

Ses (m) ünsüzünde olduğu gibi burundan çıkar. Ağız boşluğunda, 
burunda titreşir. 

Geliştirme: - i 

(1) (Sentetik) bileşik olarak kelimelerin taklidi ve dokunma du-
yusundan faydalanmak  suretiyle. 

Not, Net, Ant, Anne. 

(2) Çözümleme yöntemiyle (Analitik metotla) (m) ünsüzü ile 
karşılaştırma. Kolay hece ve kelimeler tertibi düşüncesiyle ünlülerle 
birleştirmek suretiyle. 

Ağız ve Burun (rezonansı) Seselimi: 
Bu iki seselimde ünsüzün söylenişinde esastır. Mırıldanma çalış-

malarına ve (m) ünsüzü için tavsiye edilmiş olan ses çalışmalarına 
devam ediniz. 

Aynı şekilde (n) ünsüzünü uzatınız ve burun seselimini yeterli 
düzeyde sağlayıncaya kadar günlük çalışmalar yapınız. 

Ünlülerle birleştirerek seri halinde iki üç defa  değişik hızda 
tekrar ediniz. Başlangıçta, doğru söylenene kadar yavaş tekrar ediniz. 
Sonradan git gide hızı artırınız. Bunları tekrar ederken nefesin  taze-
lenmemesi şarttır. 

Sürati çocuğun kudreti dışına çıkarmayınız. Sessiz konuşma 
hiç bir zaman anlaşılmaz. İlk ve son olarak göz önüne alınacak olan 
şey, konuşmanın anlaşılır olmasıdır. 

Çalışmalar: 
Nane, Nane, Nane; Nine, Nine, Nine 
Anne, Anne, Anne; Nal, Nal, Nal ; 

(m) ünsüzünü hece ve kelimelerle birleştiriniz. 
Man, Man, Man, Mendil, Mendil, Mendil; J 
Benim Minderim. Benim Mendilim. 

Doğru söylenmeyen hece ve kelimeler üzerinde ayrı olarak çalış-
malar yapınız. Heceler, ikili ve üçlü gruplar halinde tekrar edildikten 
sonra tekrar eski yerlerine cümle veya kelime içine konur. 
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Yapılan Hatalar 

(1) Dilin ağzı iyice kapatamayışı, sesi 
dilin üzerinden veya yanlardan dışarı 
sızmasına olanak verir, "n" ünsüzü "1"' 
gibi söylenir. Örneğin; "pancar" "pal" 
car", "ben" "Bel" gibi ağızdan çıkar. 
Bu durum /eneler birbirlerinden ayrıl-
dıkça artar. 

Korunma Çareleri 

(1) Dilin düz veya yaygın bulunmasından 
ileri gelir. Belki dil palası da serttir. 
Bunun için dili gevşetme veya yayma 
çalışmaları yapınız. Bu durum bazen 
basıncın yetersiz oluşundan da meydana 
gelebilir. Neden bu ise, dilin üst ve 
alt dişlerin yanlarını doldurduğunu 
göstermek için aynadan faydalanınız. 
Ağızın çok fazla  açık olmamasına dikkat 
ediniz, "n" ünsüzü yalnız başın 
söylendiği zaman alt çenenin çok az 
açılmasına dikkat ediniz. Burunun 
yanlarına dokununuz ve arka arkaya 
(m ve n) ünsüzlerini tekrar ediniz. 

(2) Dil gerisi veya tamamı yumuşşak ddaa--
makla temas halindedir. Bu şekilde 
sesin seselimi donuklaşır. Ses "ng" 
veya "nk" ünsüzlerine doğru yakla-
şır. . ' • . " 

(2) Bu düzeltilmesi güç olan hatadır. Bunun 
için özellikle dil palasını yatırma, yukarı 
kaldırma, kenarlarını yukarı kıvırma, 
ortasını aşağı indirme, gibi dil çalış-
maları yapılır. Dil ucunu y7karı kıvırıp, 
kenarlarını inceleterek dile hafif  bir 
çukurluk veriniz. Sonra di ucunu ve 
kenarlarını diş etlerine ve damağa 
dokundurunuz. " 1" sesi üzerinde ça-
lışınız. Sonra şu heceleri (ner, la, na, 
lar) tekrar ediniz. 

Bazen ağızı abartılmış olarak aç-
maya ihtiyaç duyulur. 

(3) Basınç çok fazla  olur ve (n) ünsüzü (3) Basıncı azaltmanın çaresine bakınız, 
yerine (ng) ünsüzü çıkar. Fu nedenle 
diğer seslerle birleştirmek zorlaşır. 

Bunu dil ucuna ve kenarlarına veriniz, 
"na" hecesinin süratle tekrarı faydalıdır. 

Çok defa  öğretmenin günlük nefes 
çalışmaları vermesi ve çocuğu bur 
nunu daima temiz tutmasına ikna 
etmesiyle bu alanda gelişme elde edi-
lebilir. 

Not:  I numaralı hata "Adenoid" lerdende meydana gelir. Burun 
yoluyla veya burun boşluğunda meydana gelen bir engel burun sese-
limini (rezonansını) bozar ve hatanın düzetilmesine gidilmeden dok-
torun yardımıyla ihtiyaç duyulur. 
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NG, NK 

NG 

NK 

N G , N K : Kangal, Mangal, Denk, Cenk, hevenk, çelenk, keli-
melerinde olduğu gibi. 
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Tanımı: 
Sert ve yumuşak arka burun ünsüzüdür. 

Ağızdan Çıkış Şekli: 
Dil gerisi yumuşak damakla sıkı temas halindedir. Sesin Çıkış 

noktası (g ve k) seslerinin çıktığı noktadır, "ng" ünsüzü arka ünlüler-
den sonra gelirse "kangal" da olduğu gibi, çıkış noktası aşağı yukarı 
yumuşak damağın ortalarına rastlar. Fakat ünsüz ön ünlülerden sonra 
gelirse, "singer" de olduğu gibi, çıkış noktası sert ve yumuşak damak-
ların birleştikleri noktaya kadar gelir. 

Dil ucu ön alt dişlerin hemen gerisine yerleşmiştir. 

Ağız açısı ve dudakların durumu ünsüzden önce gelen ünlüye 
bağlıdır. Ünsüz söylenirken ünsüzün söylenişinden doğan ağız durumu 
bozulur. 

Geliştirme: 

(1) Bileşik (Sentetik) metotla, kelimeleri taklit yoluyla. 
Lenger, Hangar, Çengel, Mangal, Çilingir, Denk, Ahenk, 

Şahenk. 

(2) Çözümleme metoduyla "m" ve "n" ünsüzleriyle kıyaslama 
yoluyla. Söylenişi kolaylaştırmak için "k" sesinden başlayabilirsiniz. 

Um, Un, Ung, Unk, ung. 

Om, On, Ong, Ok, Ong. 

Hece ve Kelime Çalışmaları 
Kısa ünlülerle hece teşkil ediniz, 

ang, eng, ing, ung. 

Kelimeler Türetiniz: 
Şangır, şungur, şıngır, - langır, lungur, lenger, menger tıngır, 

mıngır, zangır, zungur. 

Yapılan Hatalar 

(1) Dilin yumuşak damakla teması çok 
gerilerde olur. Gırtlak sesi çıkar, ve 
seselim (rezonans) donuk bir hal alır. 

(2) "ng" ve "nk" seslerine patlayıcı "k" 
ve "g" eklenir. 

Korunma Çareleri 

(1) Dili öne yukarı kaldırma çalışmaları 
yapınız. Bu hata çoğu kez ağızın farla 
açılmasından ileri gelir. 

(2) El üzerinde veya yanan mumda sesin 
sonunda patlayıcı bir ünsüz bulun-
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(3) Hata, geride ağız yolunun iyice kapan-
mamasından doğar. Bu ya dil gerisinin 
gereği gibi yükselmeyişi veya yumuşak 
damağın yeteri derecede alçalmayışın-
dan ileri gelir. 

(4) "ng" ünsüzünün önüne hatalı olarak 
kısa (i) ünlüsü eklenilir. Bu genellikle 
ya sesin çözümleme yoluyla öğretimin-
de veya ağızın gereğinden fazla  açılı-
şından doğar. 

(5) Kendinden önce gelen ünlü yumuşak 
damağın vaktinden evvel aşağı düş-
mesinden genzel hale getirir. 

madiğini gösteriniz. Dil yumuşak da-
makla olan temasını kesmeden sesin 
kesildiğini anlatınız, "m ve n" ile ve 
ve kısa ünlülerle birleştirerek seri ha-
linde çalışmalar hazırlayınız. 

Om, on, Ongan. 
Sum, sun, sungur. 
sim, sin, singer. 

(3) "n" sesinden çalışmaya başlayınız. Dil 
palasını aşağıda tutarak çocuklara "n" 
yi söyletiniz, "ng" sesinin çıktığını 
göreceksiniz. Sonra çocuğa ağız açık 
olarak burundan nefes  almasını söyle-
yiniz. Bu şekilde dilin gerisi otomatik 
olarak yükselecektir. Hemen o anda bu 
rundan alınan nefesi  seslendiriniz. 

(4) Çalışmaya yeniden başlamak gerekir. 
Kısa ünlülerle yeniden "ng" ünsüzünü 
geliştiriniz. 

ang, ung, ong, eng, gibi, 

(5) Hatalı söylenilen kelimeleri alıp önce 
sonlarında "ng" ünsüzü olmadan, sonra 
"ng' ünsüzüyle birlikte tekrar ediniz. 

de, de, de, de, denk. 
re, re, re, re, renk 
sin, sin, sin, sin, singer. 

136 



V: Van, Ova, ev kelimelerinde olduğu gibi. 

Tanımı: 
Sert ünsüzdür. 

Sert diş-dudak, sürtünmeli veya devamlı ünsüzdür. 

Ağızdan Çıkış Şekli: 
Yumuşak ünsüz olan eşi " F " de olduğu gibi, yalnız burada nefes 

seslendirilmiştir. 
Bunun söylenişinde basınca gerek yoktur. 
Hece ve kelime sonunda bulunduğu zaman diğer sürtünmeli 

sert ünsüzlerde olduğu gibi yumuşak ünsüz halini alır. 

Geliştiri lmesi: . 

(1) F iyice öğretildikten sonra bileşik metotla bazı kelimeleri 
taklit suretiyle öğretiniz. Seslendirmeyi göstermek için alt dudak üze-
rine dokununuz. 

A Basit Kelimeler: 
Ev, sev, dev. 
Van, vim, var, ver. N 

Düzeltme ve Geliştirme çalışmaları: 

(a) F ile kıyaslama suretiyle 
def,  def,  def,  def, 
dev, dev, dev, dev, 
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Fan, fan,  fan;  van, van, van, 
saf,  saf,  saf;  sav, sav, sav; -

(b) Bakarak okumak için diğer zıt kelimeler 
def,  dev; fide,  vida. veda. deve 

(c) fve  v ünsüzlerinin bulundukları kısa ifadeler  ev faresi.  Fehmi' 
nin devi. 
Frenk ayvası. Veli'nin fesi. 

Yapılan Hatalar Korunma Çareleri 

(1) Basınç çok fazla  olur. Ekseri hallerde F, ünsüzünün söylenişindeki temas noktasının 
yalnız "v" ünsüzü yanlış söylenir. Bu 
ünsüz kelime başında bulunduğu za-
man ondan sonra gelen ünlü de bozu-
lur, "v" ünsüzü kelime sonunda ise 
basıncın kaldırılması ile bir ses paklama-
sı eklenir. Bunun sonucu olarakta ün-
züsü izleyen seslerle kusursuz birleş-
me imkansız hale gelir. Söylenişin 
ahengi bozulur, anlaşılması güçleşir, 

(2) Dişlerle dudakların yanlış teması. Genç ( 2 ) 

öğrenci düzensiz dişlerden veya başka 
üzerine tam ve eşit olarak yerleştire-
mez. Bu da sesin sürtünme özelliğinin 
ortadan kalkmasına neden olur. Işi-
tilen ses ünsüzden çok ünlüyü andırır. 
Söylenen şey, özellikle cümle olursa an-
laşılmaz hale gelir. Her zaman hatır-
da tutulması gereken bir şey varsa 
o da şudur; Kelime tek başına bir az 
hatalı söylenirse kelime gene de anla-
şılır; fakat  bu hal cümle içinde olursa 
o kelime hiç anlaşılmaz. Bu ilk sınıf-
larda öğrencilerin kelimeleri yalnız 
başlarına söylemelerinde kolayca an-
laşıldıkları halde ileri sınıflarda  cümle-
leler teşkil ederken anlaşılmanın zor-
laştığı görülür. Küçük oldukları halde 
hataların arka arkaya gelmesi halinde 
sonuç cidden büyük olur. 

(3) Ses çok fazla  olur. B7 da I numarada (3) 

olduğu gibi söylenişin ahengini bozar. 

yerini değiştiriniz. Yukarıdaki (b) bö-
lümündeki örnekler üzerinde çalış-
maya devam ediniz. 

Düzeltilmesi gereken hata, dişlerle du-
daklar arasından çıkmakta olan sesin 
yetersiz şekilde engellenmesidir. Bunun 
sonucu olarak sürtünme ya hatalı veya 
yetersiz olur. 

Bu iki konuşma organının temas 
yerini değiştiriniz. Üst dişleri alt du-
dağın iç kenarına yerleştiriniz. O zaman 
istenilen sürtünmeli ses elde edilir. Aynı 
şekilde yer değiştirmenin yapılması 
öğrencinin dişleri aralıklı olduğu zaman-
da öğütlenir. 

Pek hafifbir  sese ihtiyaç vardır. Genel-
likle harcanan çaba elde edilen ses 
arasında yakın bir ilişkisi vardır. Çocuk-
lara fazla  çabaya ihtiyaç olmadığını 
anlatınız. 
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ı r f f e 
Z: Zar, az, saz, zarf  kelimelerinde olduğu gibi. 

Tanımı: 

Sert sürtünmeli veya devamlı diş ünsüzüdür. 

Ağızdan Çıkış Şekli: 
" S" ünsüzünde olduğunun aynıdır. Yalnız bu sert ünsüzdür. Keli-

me sonuna geldiği zaman yumuşar. Diş etlerine olan basınç "s" 
ünsüzünde olduğundan daha azdır. 

Geliştirme: 
(1) Bileşik olarak, basit kelimeleri taklit ile. 

Az, caz, kaz, zor, zar, pazar. 139 



(2) Düzeltme ve geliştirme çalışmalarıyla. v. . ' . 
(a) "s" ünsüzüyle karşılaştırarak. 
(b) "f"  ve "v" kıyaslaması, "s" ve "z" kıyaslaması ile. 

far,  var, Fide, vida. Kes, gez. tos, toz. As, âz, kas, kaz. 

Yapılan Hatalar 

(1) "S" ünsüzü için yapılan hatalar burada 
aynen mevcuttur. Diğer konuşma ses-
leriyle birleşmesine engel olacak şekilde 
fazla  basınç yapar. En mühimi sesin 
çıkabilmesi için dudaklar arasında mev-
cut olması gereken aralık tamamıyla 
kapalıdır, ve ses dışarı çıkamaz. 

(2) Ağızda dil yanlış yerleştirilir. 

K o r u n m a Çareleri (Dü eltilmesi) 

(1) "S" ünsüzündeki düzeltme şekillerine 
bakınız. 

(2) Dil ucu üst dişlere değil diş etlerine 
temas etmelidir. Sağır çocuklarda "s" 
lerin ve "z" lerin genellikle hafif  çıkması 
dilin dişler arasındaki açıyı kapatıp, 
nefes  akımının serbest ve kolayca dışarı 
sızmasına engel olmasındandır. Dilin 
dişlere değil yükseğe konulacağını öğ-
retiniz. 

Dil kenarlarının yan dişlerle temas 
ederek nefesi  dar bir sahaya sıkıştırıp 
merkezi açıdan dışarı çıkmasını sağ-
layınız. 

Dil ucunu alt dişlere yerleştirilp, 
dilin palasını yukarı kaldırarak nefesi 
dil palasıyla üst dişler arasından çıkar-
mak sağır çocuklar için uygun değildir. 
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J: Jale, aJlan, garaj kelimelerinde olduğu gibi. 

Tanımı: 

Sert ünsüzdür. " Ş" ünsüzünün sertidir. 

Sert, sürtünmeli veya devamlı diş ünsüzüdür. 

Ağızdan Çıkış Şekli: 
"ş" ünsüzünde olduğunun aynıdır. 

Dilin önü sert damağa doğru kalkar, yayılmış olan dil palası 
üst diş etlerine doğru yanaşır. Dil ucu aşağı yöneltilmiştir. Dilin kenar-
ları sert damağın yan kenarlarına basar. 

Dilin bu vaziyeti, ön kısımda oldukça yayvan bir oluk ve dil 
palasıyla diş yuvaları arasında çok dar bir boşluk meydana getirir. 
Bundan başka ön dişlerle dil arasındaki elzem olan boşluğun da mey-
dana gelmesini sağlar. 

Dişler aralıklıdır. 

Dudaklar yan dışarı çıkık, kenarları hafif  içeri dönüktür, 

Yanaklar, nefesin  yandan çıkmaması hususunda dile yardımcı 
olmak üzere, yan dişlere yanaşıktır. 

Nefes  dil palası üzerinden geniş bir geçitten geçer ve dil ucunda 
yayılır. 

Geliştirme: 
(1) Bu ünsüzün sağır çocukların ilk konuşmalarında kullanıldığı 

görülmez. Bu nedenle bunun öğretilmesi ve geliştirilmesi, çocuklar 
günlük konuşmalarında bu sese ihtiyaç duyana kadar geri bırakılır. 

Bu ses Türkçemizde Arapça, Farsça ve Batı dillerinden dilimize 
girmiş kelimelerde görülür. Kelimenin her yerinde başında, ortasında 
ve sonunda bulunur. Türkçede "d" ve " 1" den önce gelen "c" sert, 
süreksiz sürtünmeli diş ünsüzü, dikkatsiz söylendiği zaman "j" ün-
süzüne dönüşür. 

Necla, Nej lâ; Necdet, Nejdet gibi. 

Dilimizde bu sesin mevcut olduğu kelimelerin bazıları şunlardır. 
Jandarma, Japon, Janbon, Müjde, Müjgan, 

Yapılan hatalar ve düzeltme çareleri " Ş" ünsüzünün aynıdır. 
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L: Al, Sal, Laz, Alp kelimelerinde olduğu gibi. 

Tanımı: 
Sert devamlı düz diş ünsüzüdür. 

Diş ünsüzüdür, çünkü dil ucu diş etlerine veya diş. yuvarlarına 
dokunur. Düzdür, çünkü ses dilin bir veya iki yanından kaçar. Dil 
ucu üst diş ederiyle veya diş yuvalarıyla temas ederek nefesin  orta 
geçit yolunu kapar ve sesin ortadan çıkmasına engel olarak yandan 
çıkmasını sağlar. 

Ağızdan Çıkış Şekil: 
(1) DİL:  Dil ucu üst diş etlerine veya diş yuvalanna hafifçe  temas 

eder. Dil önü kıvrılarak aşağı inmiştir. Dil aynı zamanda ağızın yan-
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larını bir veya iki taraflı  açık bırakacak şekilde vaziyet alır. Bu pek o 
kadar önemli değildir. Ses ister bir, ister iki taraftan  çıksın arada ton 
farkı  yoktur. Her ikiside tercih edilir. 

En iyi " 1" sesleri önleri geniş, kenarları ince ve aşağı yukarı gevşek 
olan dillerden elde edilir. Kalın, sert, hantal dille sağır çocuğun iyi 
bir " 1" sesi çıkarılabilmesi beklenemez. 

Dil basıncı: Dil ucu üst diş etlerine temas ederken basınç iki ne-
denle hafif  olmalıdır. 

(1) Fazla basınç dil kaslarını sertleştirir, bu da dilin titreşimi için 
hiç de arzu edilen bir şey değildir. 

(2) Fazla basınç hareket serbestisine engel olur. Bunun sonucu 
olarak dili yerinden kolaylıkla ayırma ve diğer seslerle birleşme 
güçleşir. 

(2) A Ğ I  Z  • . 

(a) Ağız açısı kendinden önce ve sonra gelen ünlülere bağlıdır.. 

Lâle, pilâv gibi kelimelerde ağzın açısı sesin kendinden sonra 
gelen "a" ve "u" ünlülerine bağlıdır. 

(b) " 1" sesi söylenene kadar dudakların durumu bozulmaz, aksi 
halde araya yanlış bir ünlü daha girer. Kol; "ko-u-1" olur. 

(3) "L" nin Titreşimi 
Bu ünsüzün karakteristik özelliklerinden birisi sesin dilin bir 

veya iki tarafından  kayması ve kenarda dişlerle dil arasında kalan 
daracık geçitten çıkmasıdır. Sağır öğrenciler elleriyle temas ettikleri 
zaman hafif  bir titreşimin varlığını gözlerler. 

(4) İnce ve kalın " 1" 
Bu iki isim, ton bakımından değişiklik arz eden iki ayrı " 1" ye 

verilir. înce " 1" nin "i" ünsüzüne yakın bir seselimi (rezonansı) 
vardır. Söylenirken dil ağızda iyice öne gelir ve gerisi de alçalır, 
ve kalındır. Aşağı yukarı "a" ünlüsünün seselimine benzer. Daima 
dil gerisi kal kalkık olarak söylenir. Sağır öğrencilere ince " 1" öğreti-
lir. 

(5) Sesin Devamı 
Bu ünsüzün diğer bir özelliğide kısa olmasıdır. İçinde " 1" ünsüzü 

bulunan bir kelimenin- normal söylenişi " 1" nin uzatılmasıyla alt 
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üst olur. Standart konuşmada sesin devamı değişiklik arz eder. Yalnız 
en çok uzatıldığı zaman dahi, uzunluğu normalin üstüne çıkmaz. 

Geliş t irme: 

(1) Bileşik metotla basit kelimelerin taklidi yolu ile x 

Bal, sal, nal, kal, plan, loş, lâle, leylek. 

(2) Geliştirme ve düzeltme çalışmaları 

(a) Dilleri kalın, sert ve katı hareketli olanlara dil çalışmaları 
gerekir. Dil kaslarını gevşek tutma çarelerini arayınız. Fakat bundan 
evvel çocuğun genel vücut kaslarını kontrol etmek gerekir. Bunun için 
de çocuğa genel rahatlama hareketleri yaptırınız. 

Çocuk dilin ucunu süratle üst dudağa, diş ve diş etlerine kaldırır-
ken dili düz, yaygın ve gevşek tutabilene kadar dil çalışmalarına devam 
ediniz. Önce sessiz, sonra da sesli olarak çalışmaları yapınız. 

(b) " 1 " sesi başta olmak üzere uzun ve karışık ünlülerle çalış-
malar yapınız. 

Lâle, Leylek, Lâmi, Leylâ. 

Öğrencilerin bireysel gereksinmelerine göre heceleri, ikişerli, 
üçerli, dörderli gruplara ayırınız. Bunlar üzerinde nefes  tazeleme, 
vurgu ve cümleciklere bölme gibi hususlarda çalışmalar yapınız. 

Not: " 1" ünsüzü kelime başına geldiği zaman, dil durumunu 
değiştirmeden ses işitilmez, ve yerini değiştirirken de süratle hareket 
etmesi icap eder. 

(c) Kelime sonuna gelen " 1" ünsüzlerinden çalışmalar hazır-
layınız ve dudakların " 1" ünsüzünden önce gelen ünlünün şeklini 
almasına dikkat ediniz. 

Al, el, il, ol, öl, 
Kal, kel, kil, kol, kul. 

Çocukları yukarıdaki kelime ve heceler üzerinde gerekli şekilde 
hazırlayınız ve arkasından hızla cümlelere geçiniz. 

Lâle al. 
Leylek kulesi. 
Okul Lokali 

• Lami'nin lülesi. 
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Yapılan Genel Hatalar Korunma Çareleri (Düzeltilmesi) 

(1) " 1" ünsüzünün ağızdan çıkış şeklin-
de bunların bir çokları açıklanmıştı. 
Hataların çoğu şu üç nedenden ileri 

gelir. Çenenin aşağı düşmesi veya dilin " 1" 
durumunda kalamayışı. Her ikisi de 
aynı hataya götürür. Araya hatalı bir 
ünlü girer. 

(2) Dili titretmemek, bunun sonucu olarak 
akıcı ses yerine kaba gırtlak sesi meydana 

çıkar. Dil genellikle " 1" durumuna 
sıkılmış ve sert olarak girer, fakat 
donuk " 1" sesi çıkarmaktan başka her 
hangi bir hareket göstermez. 

(3) " 1" ünsüzü uzatılır ve vurgulanır. 

(1) Söyleniş ve geliştirme bölümlerine 
bakınız. Bu hatalar meydana geldiği 
zaman bunların ne şekilde önlenebile-
ceği ve nasıl düzeltilebileceği orada 
açıklanmıştır. 

(2) Dil çalışmalarına. Bakınız. Yaygın 
gevşek dilin sağlanmasına çalışınız, 
dili titretiniz. 

lalalalala, lulululululu. 
gibi ön çalışmalara devam ediniz. Do-
kunma duyusundan faydalanınız.  Ço-
cuğun hem kendi ve hemde öğretmenin 
dilinde titreşimi görmesini sağlayınız. 

(3) Ünsüzün söyleniş şekline ve sesin de-
vamı konusuna bakınız. 

R 



R: R ünsüzünün çeşitli söyleyiş şekilleri vardır. Fakat standart 
Türkçede sürtünmeli "r" ünsüzü kullanılmakta olduğundan sağır 
çocuklara da onu öğretmek yerinde olur. 

R: Ar, rol, ark, sarp kelimelerinde olduğu gibi. 

Tanımı: 

Sert sürtünmeli üst diş etleri ünsüzdür. 

Ağızdan Çıkış Şekli: 
Dil ucu veya noktası yukarı üst diş etlerine kaldırılır ve hafif  geri 

dönüktür. Dil ucunun gerisi hafif  çukurlaşır. 
Çıkış noktası dil ucuyla üst diş etleri arasıdır. Bu nedenle ona 

sürtünmeli diş eti ünsüzüde diyoruz. Dilin kenarları yan diş etlerine 
veya azı dişlere temas eder. Böylece nefesin  yanak boşluklarına kaç-
masını önler; ve dil ucuyla üst diş etleri arasından çıkmasını sağlar. 

Dudaklar gevşek, çok hafif  ileri çıkıktır. 

Dişler hafif  aralık. 

Geliştirme: 

(1) Bileşik metotla ve basit kelimeleri taklit yoluyla. 
Raf,  rol, aral, oral, koral. 

(2) Çözümleme metodu ile, "z" ünsüzünden başlayarak "r:> 
ünsüzüne geçiniz. Çocuklara ağır, ağır "z" ünsüzünü söyletiniz, sonra 
dişleri, dişler birbirlerinden iki üç santim ayrılana kadar çeneyi 
aşağı indiriniz. O zaman istenilen ünsüzü aşağı yukarı elde ettiğinizi 
göreceksiniz. 

(3) Üçüncü söyleyiş şekli olarak da I numaralı düzeltme kısmına 
bakınız. 

Sessiz *'r": 
Türkçede bu ünsüz kelime sonunda sertliğini kaybeder. Bu durur 

hemen hemen bütün sert ünsüzler için böyledir. Dikkat ederseniz 
standart Türkçe de kelime sonuna (b,d,g,ç) ünsüzleri gelmez. Hepside 
sertlik özelliklerini kaybeder ve yumuşarlar. Bu nedenle (b) yerine 
(p), (d) nin yerine (t), (g) nin yerine yumuşak (ğ) ve sonunda (c) 
yerine de (ç) yumuşak ünsüzleri gelir. 
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Yapılan Genel Hatalar Korunma Çareleri (Düzeltilmesi) 

(1) Dil fazla  geri bükülür ve sert damağa 
kadar yükselir. Bu daima yapılır bir 
hatadır. Bu şekilde söylenen "r" de 
sürtüşmelik özelliği bulunmaz. 

(2) Dudaklar çok fazla  ileri çıkar ve yuvar-
lanır. Bunun sonucu olarak uzun "u" 
ünlüsünün seselimi (rezonansı) meydana 
gelir. 

(3) Bazan alt dudak ileri çekilir ve böylece 
bir de dudak sürtüşmesi meydana gelir. 
Bu gibi hallerde ses daha ziyade "v" 
tesiri yaratır. 

(1) "z" ünsüzünden başlamak üzere çeneyi 
aşağı indirerek bunun düzeltilmesi 
şekline gidiniz. 

Bunda başarı sağlanamazsa öğret-
men aşağıda bahsedeceğimiz yollara 
baş vurur. 

Dili yayvan olarak yanları bütün 
dişlere ve diş diş etlerine değecek şekilde 
yükseltiniz. Sonra parmağınızla dil ucu-
nu yukarı itiniz ve orada bir müddet 
bu şekilde tutunuz. Meydana gelecek 
açıklıktan sert nefesin  çıkmasını sağ-
layınız. Ses çıkarken öğrenci parmağını 
öğretmenin dilinin ucunun altına koyar-
sa, hem nefesin  çıkış ve hemde sertliği 
hakkında bir fikir  edinir. 

(2) Doğru dudak. durumu gösteriniz. Ge-
nellikle başlangıçta "r" söylenişi du-
daklar normal durumda iken yaptırılır. 
Hatta bazan dudaklar bir az da yaygın 
olur. 

(3) Çocuğu ayna önünde çalıştırınız. Alt 
dudağı üst dişlerden kurtarınız. îlk 
defa  bu sesi söylemeye başlarken dudak-
ları hafifçe  ileri çıkarınız. 

W 
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W: Avun, savun, kavun kelimelerinde olduğu gibi. 
Sert Ünsüzdür. 

Sert, sürtünmeli çift  ünsüzdür. 

Ağızdan Çıkış Şekli: 
Dudaklar birbirlerine yakın, hafif  dışarı çıkık, yuvarlak ve gev-

şektir. 
Ses dudakların birbirlerine yakınlığı kısa bir müddet için muha-

faza  edilir, ses ağızdan çıkar çıkmaz, dudaklar kendinden sonra gelen 
ünlünün şeklini alır. 

Dil, uzun "u" ünlüsünde olduğunun aynıdır. 
Yanaklar hafif  içeri çekiktir. 

Türk alfabesinde  karşılığı "v" ünsüzü olan "w" sesi hemen hemen 
kelime başında bulunmaz. Kelime ortasında kısa ve uzun "a" ve "u" 
ünlülerinden önce ve sonra gelir. 

Geliştirme: 
Bileşik metot ve basit kelimelerin taklidi yoluyla. 

Kavun, Savun, Tavuk, Avlu, Havlu. 

Yapılan Hata: 
Genellikle ses uzatılır. Bunu düzeltmek için bu sesle ilgili kelimeler 

üzerinde alıştırmalar yapınız. 

Y 
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Y: Yok, ye, yar, yaban kelimelerinde olduğu gibi. 

Tanımı: 
Yarı ünlüdür. 
Sert ön damak sesidir. 

Ağızdan Çıkış Şekli: 
Dil kısa "i" de olduğu gibi yukarı kıvrık, damağa yakın dil kas-

ları gevşektir. 

Dudaklar yaygın değildir. 

Geliştirme: 
Şunu unutmamak gerekir ki, ünsüz özelliğine sahip "y" daima 

ünlülerden önce gelir. 

(a) Basit kelimeleri taklit suretiyle. 
Yar, yay, yo; yok, yol, yap, yak; 

(b) Arzu ettiğiniz bu hece ve kelimelerden alıştırmalar yapınız, 
yayyayyayyayyayyay. yolyolyolyolyolyol. 
yaryaryaryaryaryar. yokyokyokyokyokyok. 

Her satırı bir nefes  grubu olarak tekrar ediniz. 
(c) Dil "y" durumunda uzun süre kalmaz, ses kısadır ve vurgudan 

yoksundur. 

Fazla kullanılan kelimeler 

(1) Ses çıkarılırken vurgulanır. 
(2) Ses uzatılır. 

Bunu düzeltmek için bu sesi içeren heceler üzerinde çalışmalar 
yapınız. Bu arada vurgunun sesten sonra gelen ünlü üzerinde bulun-
duğuna işaret ediniz. 

Yar yor 
yak yok 
yal(dız) yol 

yer 
yek 
yel 

Yapılan Hatalar 
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PATLAYICI Ü N S Ü Z L E R KURAMI 
YUMUŞAK S Ü R E K S İ Z L E R D İ R . 

"P" yumuşak ünsüzündeki gibi. yumuşak süreksizler hakkında 
söylediklerimizi tekrar edelim. 

(p, t, k) yumuşak süreksiz ünsüzlerin her üçünün söylenişinde 
birbirinden ayrı iki hareket gözlenir. 

(1) Duraklama 

(2) Patlama 

Duraklama, sesin çıkmasında rolü olan konuşma organlarının 
birbirleriyle olan temasıyla nefes  yolunun kapanmasından meydana 
gelir. Bu organlar "p" ünsüzünün söylenişinde her iki dudağın; "t" 
ünsüzünün söylenişinde dil ucuyla üst diş etlerinin; "k" ünsüzünün 
söylenişinde ise, dil gerisiyle yumuşak damağın ön kısmı temas eder. 

Patlama, Konuşma organlarının birbirleriyle olan temasları 
sona erince meydana gelir. Bu üç yumuşak ünsüzün söylenişinde esas 
olan nefes  yolunun kapalı bulunuş süresidir. Ses ne şekilde çıkarılacak 
olursa olsun, yani ister yüksek veya alçak olsun, duraklamanın yerine 
getirilmesi esastır. Halbuki, patlama çok defa  ihmal edilebilir. 

Konuşmamızı uzakta bulunan dinleyicilere duyurabilmek için 
ünsüzleri patlatarak konuşma gerekirse de iki arkadaş arasında 
özel ve gizli konuşmalarda ünsüzlerin patlatılması veya tamamiyle 
ortadan kaldırılır veya pek az fark  edilir. 

(a) Türkçede kelime baş ve sonlarına gelen (p, t, k,) yumuşak 
süreksiz ünsüzleri genellikle "Aspirant" dırlar. 

At, kat, sap, kap, ak, alp, kelimelerinde olduğu gibi. 

(b) Yumuşak süreksiz ünsüzü hemen sert süreksiz ünsüzü izlerse, 
her ikisinde de belirli patlama olmaz. 

Örnekler: Tek-damar, Alp-tekin, Kalk-bak da olduğu gibi. 

Normal bir öğrencinin konuşmasıyla arkadaşınızın konuşmasını 
karşılaştırınca, sağır öğrencinin konuşmasında doğallığı sağlayabilmek 
için yumuşak süreksiz ünsüzlerle ilgili iki şeyin gerekli olduğunu göre-
ceksiniz. 

(1) Duraklama, çabuk, tam, kesin olmalıdır. 
(2) Nefes  iyi kontrol edilmeli ve idareli kullanılmalıdır. 

150 



Duraklama ile nefes  kontrolü yeter derecede sağlanınca patlama 
kendiliğinden istenildiği şekilde yerine gelir. Patlama ikinci derece 
önemlidir. Özel ve gizli konuşmalarda kuvvetli söylenmez. 

SERT S Ü R E K S İ Z L E R 

(b,d,g,) sert süreksizlere gelince, ses itibariyle (p,t,k,) ya benzerler. 
Konuşma organları tarafından  yine nefes  yolu kapatılır. Fakat bütün 
bunlara ek olarak bir tek mühim fark  vardır. Bu da, duraklama anında 
sesin gırtlaktan çıkmasıdır. Bu bakımdan bunlar (b,d,g) yumuşak 
süreksiz değil sert süreksiz ünsüzlerdir. 

Yumuşak damağın burun yolunu kapatması, ağız yolunun da 
kapalı oluşu nedeniyle ağız ve gırtlakta mahsur kalan ses dışarı çıka-
maz. 

Kelime başına gelen sert süreksizlerde, ses, konuşma organlarının 
birbirleriyle temasım kesmeden işitilir. 

Kanaatimizi bundan önceki konularda belirttiğimiz gibi, sağır 
öğrencinin konuşması, sınıfları  ilerledikçe öğretim tekniği buna parelel 
olarak gelişmezse olumlu sonuç elde edilemez. Küçüklere uygulanan 
öğretim metodu, orta ve büyükler için yetersizdir. 

Patlayıcı ünsüzler kuramı az bir şekilde gelişince teknik ile sıkı 
sıkıya ilgilidir. Öğretmenin orta ve yükseksıruflarda  izleyeceği öğretim 
tekniği bu kurama eylemli bir nitelik vermek suretiyle geliştirilmesi 
gerekir. 

B 

n 

B 
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B: Bal, baş, bak, baba kelimelerinde olduğu gibi. 

Tanımı: • 

Sert süreksiz çift  dudak ünsüzüdür. 

Ağızdan Çıkış Şekli: 

"b" nin yumuşak süreksiz eşi olan "p" ye bakınız. 

Dudaklar " p" de olduğundan daha basınçla kapalıdır. Dudaklar 
birbirleriyle temas halinde iken ses işitilir. 

P VE B: 
ikisi arasındaki başlıca fark,  A 'p" nin söylenişi için dudaklar kapan-

dığı zaman hiç ses işitilmez, "b" de ise hafif  ses işitilir. 

Geliştirme: 
Hece ve kelimelerle örnekler dışında hiç bir şekilde bu sert sürek-

siz ünsüzün yalnız başına öğretimine girişilmez. 

(1) Bileşik metotla basit kelimelerin söylenişlerinin incelenmesine 
ve taklidine geçilmeden (bubububu) gibi hazırlık çalışmaları yapılır. 

îlk kelimeler (b) ünsüzüyle başlayan kelimeler olur. w _ ,, :, 
Bal, Baş, Bak, Bebek, bas, bar . - ••- . • >« " f 
Baba, banyo, bebek, beden, badem. 
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(2) Geliştirme ve düzeltme çalışmaları 

(a) Ünsüzü beğendiğiniz ünlüyle kullanmak suretiyle çalışmalar 
hazırlayınız, ve sonunda heceyi ayırınız veya doğrudan doğruya söy-
lenişini tasarladığınız kelimeye geçiniz. 

Bubububububububu — bul—bur 

bababababababababa — Bal—bak—baş 

bibibibibibibibi — Bil—Biç—Bir 

bobobobobobobobo — Bol—Boş—boz 

Çocuklara oradaki sesin varlığını göstermek için dokunma duyu-
sundan yararlanmak dudaklara dokunmak çok iyi olur. Bazen kendi-
sininkine, bazen de parmaklarıyla öğretmenin alt dudağının biraz 
aşağısına hafif  dokunmasına olanak veriniz. . 

Not:  Dokunma duyusuna gereksiz baş vurulmaz. Üç çift  dudak-
ünsüzü (b,p,m) üzerinde deneme yapılması yeterlidir. Hat ta oldukça 
küçük öğrencilere öğretirken "b" nin söylenişi için dudaklarım, "m" 
için burnunu işaret etmesi, yumuşak süreksiz "p" içinde avucunu 
açarak nefesli  olduğunu belirtmek için ağızmın önüne koyması, 
onlara bu üç ünsüzden hangisinin söylenildiğini veya söylenilmek isten-
diğini hatırlatmak bakımından yeterlidir. 

(b) Diğer bir geliştirme metodu. Diğer metotlar sonuç vermediği 
hallerde bu metot kullamlır. 

Çocuğa dudakları hemen hemen kapalı, çene gevşek olarak uzun 
"u" sesi çıkartınız. Sonra öğretmen çocuğun çenesini eline alır, alt 
üst dudakları birbirlerine hızla temas ettirip ayırmak için çeneyi aşağı 
yukarı hareket ettirir. Sonuçta bir seri sert süreksiz ünsüz elde edilir. 

Bubububububububububub. 

Çocuğun dudakları ikisi de gevşekse, o zaman alt dudağı alt 
kenarından parmakla uzunluğuna tutarak aşağı yukarı hareket ettir-
mek aynı sesi verir. 

Sesin söylenişi bu şekilde elde edildikten sonra çocuğa dudak ve. 
çenesini parmaklarıyla kendisinin hareket ettirmesine olanak veriniz 
Bu şekilde İsrarlı çalışma ile, ünsüzün hecede kullanılması öğrenile-
cektir. - , - .. • , 

153 



ubu—ubu—ubu—ubu,—ubu heceleri üzerinde çalışınız. Ve 
sonra kelimelere geçiniz. 

Bol, Bal, Bil, Bel. 

(c) Orta sınıflara  günlük çalışmalar, orta sınıflar  için en iyi çalış-
malar. 

Bay, bey, boy, hecelerinin tekrarıdır. 

Sonradan yenilik olsun diye bunların sırasını değiştiriniz, 

boy, bay, bey gibi 

Daha sonra çocukların bildikleri "b" ünsüzü ile başlayan kelime-
leri tekrar ediniz ve bunlardan basit cümleler yapınız. 

i 

Baba, bebek, balon, bayrak, bayan ' 
Baba balon al. 
Baba bak bayrak • 
Bayan bebek buldu. 1 

Yapılan Genel Hatalar Düzeltilmesi 

(1) "b" yerine diğer çift  dudak ünsüzleri (1) Dokunma duyusuyla bunları düzeltiniz, 
kullanılır. 

D 
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D: Dam, dar, adam kelimelerinde olduğu gibi. Türkçede kelime 
sonuna "d" gelmez. 

Tanımı: 
Sert süreksiz diş ünsüzüdür. 

Ağızdan Çıkış Şekli: 
"t" ünsüzünün çıkış şeklinin aynıdır. Dil ucu üst diş etlerine te-

mas eder. "d" de dilin daha az basıncı vardır. 

ilgili organlar birbirleriyle temas halinde iken ses işitilir. 

(Tam ve dam) kelimelerini birbirleri ile karşılaştınnız. 

Gelişt irme: 

(1) Bileşik metotla basit kelimelerin incelenmesi ve taklidi sure-
tiyle İlk kelime çalışmaları "d" ünsüzü kelime başında olmak üzere 
hazırlanır. 

Dar, dur, dök, dal, dans, dil. 

(2) Geliştirme ve düzeltme çalışmaları 
Ses çıkarma çalışmaları, önce "b" ile tekrarlamalar yapılır, son-

radan "d" ile olan ses çıkarma çalışmalarına geçilir. 
B. bububububububu—bul bur. 
D. dududududududu—dul—dur 
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B. Bababababababa—bal—bak 
D. Dadadadadadada—dal—dans 

(3) Küçükler için günlük çalışmalar. 
Önce "b" den örnekler veriniz, sonradan "d" ye geçiniz. 

Bar, Bal, Bol, Bul, 
Dar, Dal, Dol, Dul, 
An, Den, Din, Don 

Her sıra tek nefes  grubu içinde tekrar edilir ve her hece kuvvetle 
söylenir. 

Çocukların kelime defterlerinden  örnekler alınarak çalışmalar 
hazırlanır. 

Çocukların kullanabilecekleri basit cümle ve soru cümleleri üze-
rinde çalışınız. 

(1) "d" yerine "t" kullanılır. Örneğin; (1) Öğretime devam edilir. (2) ve (3) 

Defter,  Deniz, Demir, Demet, Dolap 

Deli misin? -
Defterlerin  nerede? 
Defter  dolapta. 
Demir evde. 
Dans eder misiniz ? 

J 
j 

Yapılan Genel Hatalar Düzeltilmesi 

'dar" yerine "tar" gibi. 
dur tur 

numaralı geliştirme çalışmaları üzerinde 
daha fazla  çalışınız. 

G 
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G. Gel, gül, göl kelimelerinde olduğu gibi, bu ses Türkçede kelime 
ortasında ve sonunda bulunmaz. 

T a n ı m ı : 

Sert süreksiz yumuşak damak ünsüzüdür. 

Ağızdan Çıkış Şekli: 
"K" ünsüzü gibi dilin gerisinin yumuşak damağa basınç yapması 

suretiyle çıkartılır. Dil gerisi yukarı kalkar. Sağır öğrenciler dili te-
mas ettiği noktadan ayırmamaları gerekir. " G " ünsüzü "K" sesinin 
tersine olarak, dil gerisi yumuşak damağa temas halinde iken ses çı-
karır. Halbuki "K" sesinde hiç ses çıkmaz. 

"Kar" ile "gar" kelimelerini karşılaştırınız. 

Çıkış noktası: • . 

Yumuşak damağın iyice önündedir. Gerçek çıkış yeri kesin olarak 
belli değildir. Kendinden sonra gelen ünlü ile ilgilidir. " G " ünsüzü 
ön ünlülerden önce gelirse çıkış noktası yumuşak damakla sert 
damağın birleştikleri noktaya yakındır., arka ünlülerden önce gelir-
se, çıkış noktası daha gerilerde olur. 

Geliştirme: 

1) Bileşik metodla basit kelimelerin taklidi yoluyla. 

Gel, gör, gem, gir, gerdan. 

2) Geliştirme ve düzeltme çalışmaları. 

a) Gagagagagagagaga.. .gar, gaz. 

Gegegegegegegegc.ger, gel. . 

Gigigigigigigigi...gir, git. 

b) Günlük çalışmalar: Önce ayni şekilde "B" ve " D " seslerinin 
alıştırmalarını tekrar ediniz. . 

Dan, daş> deş, döş, 

Bar, baş, beş, boş. 

Gar, gir, gör, ger. 

Gem, gön, gün, gam. 
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3) "K" ve "g" sesli zıt kelimelerle kıyaslamalı çalışmalar ver-
mek suretiyle. 

Kel, gel. Gir4 kir. 
Kar, gar. Gil, kil. 

4) Tekrar edilecek günlük basit cümleler. v 
Gelin geldi, eve girdi. 
Gel, gelde gör. 
Gardiyan garda gaz buldu. 

Yapılan Genel Hatalar 

(1) " G " seslendirilmeden "k" gibi söylenir. 
Örneğin., "gel" "kel" gibi söylenir. 

(2) Çıkış noktası çok geride olarak boşa 
gitmeyen bir gırtlak sesi çıkar. Dil göv-
desi yanlış olarak ileri geri hareket eder. 

Dilin doğru hareketi geriye değil, yu-
karıya doğrudur. 

"k" ve "g" seslerinin akustiğini: 
(a) Dil gerisinin yumuşak damağın ön 

tarafına  yükseltildiği zaman. 
(b) Geriye damağın sonuna doğru çekildiği 

zaman kıyaslayınız. 

Düzeltilmesi 

(1) 1, 2, 3 sayılı geliştirme çalışmaları 
üzerinde tekrarlamalar yapınız. 

(2) "k" ve "g" seslerini öğretirken öğren-
cilerin dilini geriye itme yönüne git-
meyiniz. Dil hareketinin yukarı doğru 
olduğunu hatırlatınız, ve ağız gerisinin 
orta gerisinde bir noktaya dokunarak 
dili oraya doğru yükseltmesini söyleyi-
niz. 

Dil ucunun önde olmasına dikkat 
ediniz. Dil kaslarının sert olmasına ve 
dilin geriye doğru çekilmemesine özen 
gösteriniz. 

Bazen öğrenciye işaret parmağıyla 
dilin ucunu aşağıya bastırmasını ve 
gövdesini de yukarı ve ileri doğru 
hareket ettirmesini öğretiniz. 



C. Can, cam, cem kelimelerinde olduğu gibi. Türkçede bu ses 
kelime sonunda bulunmaz. 

Tanımı: 
"Ç" ünsüzünün sertidir. 
Sert süreksiz, sürtünmeli diş ünsüzüdür. 

Mr. Story'nin sağırlar için "dudaktan okuma ve konuşma" adlı 
kitabında açıkladığı gibi, "ç" ve "c" ünsüzlerini öğretim tekniği bakı-
mından "p, b, t, k, g, diğer patlayıcı ünsüzlerle aynı grupta düşünül-
mesinin lehinde söylenecek bir kaç şey vardır, "tok" kelimesindeki 
"t" ünsüzü ile "çok" kelimesindeki "ç" ünsüzünü kıyaslayacak 
olursak "t" yi söylerken nefes  patlar, ağız kendinden sonra gelen "o" 
nun şeklini alır. "ç" söylenildiği zaman nefes  "ş" ünsüzünün durumunu 
alacak şekilde patlar, "aç" kelimesinde olduğu gibi, "ç" ünsüzü keli-
me sonunda bulunduğu zaman sürtünmelilik özelliğini kaybederek 
süreksiz patlayıcılık özelliğini alır. Diğer taraftan  "p, b, t, d, k, g" 
ünsüzlerinin tersine olarak " ç" ve " c" ünsüzlerinin kelime sonundaki 
patlayıcılık özellikleri ortadan kaldırılmadığına göre, her ikisinde de 
"ç" ve "c" tamamiyle süreksiz ünsüz sayılmazlar. Bununla beraber, 
öğretim tekniği yönünden, süreksizlerle yakın ilişkileri bulunması 
dolayısıyla onlarla birlikte aynı grupta düşünülmelerinde her hangi 
bir sakınca yoktur. 

Ağızdan Çıkış Şekli: 
Dil durumu ve hareketleri " ç" ünsüzünde olduğunun aynıdır. Dil 

palası üst diş etlerine basınç yaparken ses işitilir. 

Seslendirme derecesi hafif,  dil basıncı azdır. Konuşma öğretmen-
leri için, seslendirmenin ilk anda meydana gelip sonunda hafif  nefesle 
sona ermesinin pratik yararı vardır. 

Sağır öğrenciler, şüphesiz, zor olan bu sesi çıkarırken gereğinden 
fazla  seslendirilir. Bunu "d" ünsüzünün sonunda kısa keskin "ş" ünsü-
zü varmış gibi öğretme yönüne gitmek iyi sonuç verir. Ses çok defa 
"d" ünsüzünden yumuşak "ş" ünsüzüne geçer, bu geçişi sağlamak çok 
kolaydır. Bu şekilde öğrenci "d" ünsüzünden sert "j" ünsüzüne daha 
kolay ve farkında  olmıyarak geçebilir. Bütün sorun ses kontrolünün 
sağlanmasıdır. Öğretmenin metodunu öğrencilere yararlı olabilecek, 
hoş ve anlaşılabilir bir konuşmanın sağlanmasına yönelik hazırlaması 
gerekir. 
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Küçüklere öğretmenlik yapan arkadaşlar "c" ünsüzü yerine "§" 
ve "j" ünsüzlerini kabul ederler. Başlangıç sınıflarda  bu hoş görü-
lebilir. Fakat öğrenciler "t" ve "d" ünsüzlerinin söylenişini gereği gibi 
öğrendikten sonra, yukarıdaki ünsüzün doğru söyleniş şeklinin öğre-
tilmesi gerekir. Çok defa  ses tamamiyle öğretildiği halde "ç" ve "c" 
yerine "Ş" ve "j" ünsüzlerinin kullanıldığı görülür., çünkü öğrenci-
lerin küçüklüklerinde edindikleri alışkanlıklardan kurtulmaları zor 
olur. Asıl sesin kısa, keskin ve vurgusuz olması gerekir. 

Başlangıçta edinilen alışkanlıkların düzeltilmesi zordur. 

Geliştirme: ' 

"Ç" ünsüzünün geliştirilmesine bakınız. 

Yukarıda "Ç" ünsüzünün doğru söylenişinde "Ş" ünsüzünün 
doğru söylenmesinin esas olduğunu söylemiştik. "Ç" ünsüzü için de 
doğru bir " D " ünsüzünün söylenmesi şarttır. 

1) "C" ünsüzü kelime başında olmak üzere basit kelimelerden 
çalışmalar hazırlayınız. 

Can, cam, caz, cin. 
Cep, cip, cer, coş. . 

2) Geliştirme ve düzeltme çalışmaları: 
Bu çalışmaları çocukların ihtiyaçlarına göre ayarlayınız. 

a) Önce "T" ve " D " ünsüzlerinden örnekler vererek dil ucu 
veya dil palasının diş etlerine veya diş yuvalarında yaptıkları basıncı 
hatırlatınız, "t, d, ç, c" ünsüzleri için dil ucunun basınç derecesi 
aynıdır. 

Tel, çel, del, cel (pe. mek) 
Tay, çay, day, cay. 

Ses geliştirme düşüncesiyle heceler oluşturunuz ve bunları sürat-
le tekrar ediniz. 

Tutututututututu . Dudududududududu. 
Çuçuçuçuçuçuçuçu. Cucucucucucucucu. 
Çaçaçaçaçaçaçaça. Cacacacacacacaca. 

Diğer ünlülerle de heceler oluşturunuz. . * 

b) "ş", "ç" ve "c" ünsüzlerini birbirleriyle karşılaştırınız. Önce 
hecelerle ve sonra kelimelerle. 
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Şuşuşuşuşuşuşu. Şaşaşaşaşaşa. • . 
Çuçuçuçuçuçu. Çaçaçaçaçaça. 
Cucucucucucu. Cacacacacaca. 

Günlük Çalışmalar: 
Hecelerden: 2 

Şar, şey, şu, şi. 
Çar, çay, çu, çi. 
Car, cay, cu, ci. 

Kelimelerden: 3 

Şan, çan, dan, can. • ' 
Şamdan, çamdan, damdan, camdan. 7 

Diğer Kelimeler: 

Candan, caner, candar, can. . 
Cem, cemil, celâl, cenap. . 

Günlük basit cümleler hazırlayınız. 

4) CJan cam kırdı. 
Cemil camiye gitti. 

Celâl çere çıktı. 

Öğrencilerin günlük konuşmalarında kullanacakları basit soru ve 
olumlu cümleler hazırlayınız, ve kolaylık olması için bunlar üzerin-
de çalışınız. 

Yapılan Genel Hatalar: 

Daha önce işaret edilmiş bu hatalar şu şekilde özetlenebilir. 
1) Fazla seslendirme. 

2) "d" ünsüzü çıkaramamak, ilgili organlar temas halinde iken 
sesin işitilmemesi. 

3) Sesin kontrol edilmeyişi, çoğu kez çenenin fazla  düşmesi sonu-
cu araya bir ünlünün girmesi. 

Bu hataların düzeltilmesi daha önce anlatılmıştı. Yalnız buraya 
şunu ekleyebiliriz, "ç" ünsüzünde önde "t" ve "c" ünsüzünde önde 
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"d" olduğuna göre hatalı söylenen kelimeyi tahtaya yazıp önlerine 
"t" ve "d" ünsüzlerini eklemek çok defa  yararlı olur. 

A 

A 

olduğu gibi. 

Sınıfı: 
a) Ön, alçak açık ünlü. 
b) Arka, alçak açık ünlü. 

Ağızdan Çıkış Şekli: 
Ağız iyice açıktır. Dil aşağıda yerinde, ucu alt ön dişlere temasta. 

Dil ucundan geriye doğru hafif  yükselme vardır. En yüksek noktası 
ortadadır. 

162 



Yumuşak damak yukarı çekik, yutağın arka duvarıyla temastadır. 
Aşağı inecek olursa ses burunsal bir özellik alır. 

Geliştirme: 

1) Bileşik metotla basit kelimeleri inceleme ve taklit yoluyla. 
Alarm, adam, fare,  çare, nane. 

Bu uzun ünlüyü öğretirken doğrudan doğruya gözleme dayan-
dırmak üzere aynadan yararlanınız. 

2) Çözümleme metotla, yanî sesi tek başına olarak öğretiniz., 
sonra öğrencilerin bildikleri bir ünsüzle birleştiriniz. 

Far, arf,  çar, ark. 
Fare, arif,  çare, arka. 

Yapılan Genel Hatalar 

(1) Ağız gereğinden fazla  açılır. Çene fazla 
aşağı düşer, bu nedenle yüz kasları 
gerilir. . 

(2) Dil bükülür, nerede ise ağızı tamamıyle 
doldurarak ünlünün tınım İseselimini) 
bozar. 

(3) Dil geri çekilir, gergin ve sert bir hal 
alır. Gırtlak ünlüsü çıkmasına neden 
olur. 

(4) Çoğu kez dil geri çekilerekten gerisi 
yükselir ve ünlü burunsal bir hal alır. 

Düzeltilmesi 

(1) Normal ve abartılmış ağız açıklıklarını 
göstermek için ayna kullanınız. Çenenin 
gevşek bulunmasını sağlayınız. Kendi 
düşmüş gibi olması gerekir. Çeneyi 
gevşetmek için (bubububu) hecesini 
tekrarlayıp sonunda uzun "a" sesiyle 
sonuca erdiriniz. 

(2) Dil çalışmaları yaptırınız. Dil ucu 
ileride, düz ve yumuşak bulundurmaya 
çalışınız. 

(3) Yukarıda olduğu gibi dil çalışmaları 
yapınız. 

(4) Ayna kullanınız ve dil çalışmaları 
yaptırınız. Çocuğun işaret parmağını 
önce kendi burnunun iki yanına sonra 
öğretmenin burnunun iki yanma koydu-
rup burun çınlamasının (rezonansının) 
seseliminin var olup olmadığını gös-
teriniz. 

(5) Yumuşak damak aşağı sarkar ünlü (5) Ayna kullanınız ve ağız açık olduğu 
burunsal hal alır. halde ağızdan nefes  alıp vererek yumu-

şak damak çalışmaları yapınız. Öğren-
cilere ağızlarının içlerine baktırınız, 
Ağız deliğini daha fazla  açma çalışma-
ları yaptırınız. 
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(6) Göğüs tınısı-çınlaması (seselimi) nok-
sanlığı olur. Bu, göğüs boşluğunun hava 
ile dolmayışından, veya ses çıkarmak 
için çaba harcanılmayışından ileri 
gelir. 

(7) Ağız gerisindeki, yanlardaki kasların 
sıkışması, madeni bir ses çıkmasına 
neden olur. 

Burun tınlamasının var olup ol-
madığını anlamak için yukarıda olduğu 
gibi buruna dokununuz. 

Bundan başka ünlüye nefesli  bir 
ünsüzle başlayınız. Ünsüz iyice söyle-
nince, ünlüyü ünsüz söyleyiniz. 

Par, far,  çar. 

(6) Nefes  ve seslendirme çalışmaları ya-
pınız, iyi sonuç elde edince, öğretmen 
çocuğa bir adım geri gitmesini, söyler, 
ve işitemiyormuş gibi yapar. Çocuk 
duyurmak için fazla  bağırır. Fakat bu 
anda sese fazla  basınç yapılmamasına 
dikkat etmek gerekir. 

( 7 ) Ağızın gerisindeki genişliğe dikkati 
çekiniz. Ağızın açıklığını göstermek 
için ayna kullanınız. 
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U. Fünûn, ulûm, asude, uğrak, uğur kelimelerinde olduğu gibi. 

Tanımı: 
Uzun ünlüdür. • 

Arka, yüksek, kapalı, yuvarlak ünlüdür. Perdesi diğer arka yu-
varlak ünlülere göre en alçak olanıdır. Dil gerisi yumuşak damağa, 
diğerlerine göre çok daha yakındır. 

Ağızdan Çıkış Şekli: 
Dudaklar hafif  öne çıkık, ağız ortasında ufak  bir geçit meydana 

getirecek şekilde yuvarlaktır. Çeneler, ağızın ön kısmında geniş ve 
yuvarlak bir tınlama (seselim) boşluğu oluşturmak için, aralıklıdır. 

Dil ucu aşağıda ağız çukurunda, gerisi yumuşak diğer ünlüyle 
kıyaslanınca daha yakındır. Kaslar gergindir. 

Yumuşak damak yukarı kalkık yutak kenarı ile temas halindedir. 
Yanaklar şakaklara yanaşık ve oldukça gevşektir. 
Gırtlak alçalmış, ses borusu haddinden fazla  uzamıştır. 

Geliştirme: 

1) Bileşik metotla basit kelimelerin taklidi yoluyla. 

Uğur, uğra, tuğrul, tuğla, şule. 

Gerekli olursa, ağzın ön kısmındadaha fazla  çınlama-tınlama 
seselim (rezonans) elde edilmesi amacıyla dudak altına veya yanak-
laradokunabilirsiniz. 

Söylenişinde Dikkat Edilmesi Gereken Genel Kural: 
Ünlüden önce veya sonra gelen ünsüzleri ünlünün ağız ve dudak 

şekline uyularak söylenir. Örneğin., "tuğla" kelimesindeki "t" ünsüzü 
kendinden sonra gelen ünsüzün şekline uyarak söylenir. 

Bu genel kuralın yerine getirilmesinde özellikle kelime sonunda 
ki ünsüzlere dikkat edilir. 

2) Geliştirme ve düzeltme için hece ve kelimeler yapılması. 
Aşağıdaki heceleri sıra ile, süratle tekrar ediniz ve her ünsüz 

için dudakların yuvarlanmasını sağlayınız. Ikinçj çalışmada dudak-
lara şeklini veriniz ve çalışma boyunca dudakların şeklini muhafaza 
ediniz. 
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Upupupupup. Ut, ut, ut, ut, ut, ut. . 
Uf,  uf,  uf,  uf,  uf. 

U: Pu, pu, pu, pu, pu. Tu, tu, tu, tu, tu. 
Fu, fu,  fu,  fu,  fu. 

3) îlk önce yavaş sonra süratli olarak "u" ve "a" uzun ünlülerini 
söyleyiniz. 

A:u:—a:u:—a:u:. U:a :—u:a:—u:a:—u:a: . 

Ünlülerin seselimlerine tınlamalarına (rezonanslarına) dikkat 
ediniz. Her ikiside aynî perde yüksekliğinde söyleniyorsa bunu kabul 
etmeyiniz. Her ünlünün kendi özel perdesi vardır, "u" nun perdesi, 
doğru söylemek gerekirse, "a" ya göre beş defa  daha alçaktır. Her iki 
ünlünün perdelerinde değişiklik meydana getirmeye çalışınız. Mono-
ton konuşma bu şekilde önlenmiş olur. 

A:u: hecesi üzerinde çalışırken çeneyi mümkün olduğu kadar açık 
tutmaya uğraşınız. Bu şekilde istenilen seselim çınlama (rezonans) 
elde edilmiş olur. "u" ünlüsünde çenelerin kapanması sesin kayıp 
olmasına neden olur. 

Yapılan Genel Hatalar 

(1) Dudaklar fazla  öne çıkar, ve gerilir, 
seselim çınlama-tını (rezonans) donuk-
laşır. 

(2) Ünlünün sonuna nefes  eklenir. (u:h) 
gibi. 

(3) Ses burunsal bir hal alır. 
(a) Dil ses kanalı kapanana 

kadar geri çekilir ve yükseltilir. Ses 
burundan geçer, tınlama (rezonans) 
bozulur. Seselim 

(b) Yumuşak damak alçalır., bu çok defa 
defa  dilin yükselmesiyle ayni zaman da 
olur. 

(c) Burun deliklerinin yanlarındaki kaslar 
gerilir, bunun sonucu olarak burun 

166 

Düzeltilmesi 

(1) Doğru veya yanlış dudak durumlarını 
aynada göster.'niz. 

(2) Kıyaslama yapınız, ve dokunma duyu-
sundan yararlanınız. 

(3) 
(a) Dilin durumuna dikkat ediniz. Dil 

kontrolünü öğretiniz. Çocuğa dil ucu 
ve palasını ile»i ve öne getirmesi, 
alt diş etlerine temas ettirmesini öğre-
tiniz. Dişlerin gerisindeki boşluk ne ka-
kadar geniş olursa tınlama (seselim 
(rezonans) o oranda mükemmel o^ur. 

(b) Nefesli  ses çıkarma çalışmaları yapınız, 
"h", dudakların şeklini bozmadan. 
"h" "u:" seslerini tekrar ediniz, "hu :" 
"ha:". Burunun yanlarına dokunu-
nuz. 

(c) Çocuğun genel duruşuna, sonrada yüz 
kaslarının durumuna dikkat ediniz 



delikleri sıkışır, burun ve ağız çmlama-
ları-tını (seselimleri) arasındaki denge 
ortadan kalkar. 

Bazan üst dudağı aşağı çekmek 
bunun başlıca nedenini oluşturur. 

Dudakların ileri çıkışına ve üst dudak 
durumu ile ilgili çalışmalar yapınız. 
Dudaklardaki gerginliği en aza indiri-
niz. 

Bununla ilgili vakalarda dokunma 
duyusundan yararlanınız. Burun ve 
ağız tınları (seselimleri (rezonansları) 
üzerinde kıyaslama yapınız. Parmağı 
burnuna koymak suretiyle çocuğun 
kendisinin araştırmasını sağlayınız. Ağız 
tınısını - çınlamasını (seselimini (rezo-
nansından) ayırabilmek için parmak 
uçlarını dil altına veya yanağa koy-
durunuz. Baş parmak ve işaret parma-
ğıyla burun tutulduğu zaman çok zayıf 
burunsal durum hissedilir. 

Genellikle hata düzeltilirken çocuğun dikkati burun üzerine çe-
kilmez. Örneğin., burunsal "u:" söylenişinde, dikkat kuvetü ağız 
çınlamasının seseliminin (rezonansının) sağlanmasına yoğunlaş-
tırılır. Sesle birlikte çıkması olasılığı olan fazla  nefesi  önleyiniz, yoksa 
sesin tınısı seselimi (rezonansı) bozulur. ; 

O 

O 

167 



O:. Oğlan, oğlak, doğru, doğrul kelimelerinde olduğu gibi. 

Tanımı: . 

Arka, yarı gergin, yuvarlak uzun ünlüdür. 

Ağızdan Çıkış Şekli: 

Dudaklar yuvarlak, az öne çıkık, açısı "u" ünlüsünden biraz daha 
fazladır.  • 

Dil ucu aşağıda alt dişlerin gerisinde bir az geri çekiktir. Dil 
gövdesi aşağıdan yukarıya yumuşak damağa doğru bir meyil alır. 
Yumuşak damağa uzun "u" ünlüsünden daha az yakındır. 

Yanaklar gergin ve azılara yaklaşık., yuvarlak olmaktan ziyade 
oldukça düzdür. 

Geliştirme: 

1) Bileşik metotla basit kelimeleri inceleme ve taklit yoluyla. 

Boğmaca, boğ, oğlan, oğlak, doğmak, oğmak. 

2) Geliştirme ve düzeltme çalışmaları. 

a) Uzun " u" ve " o" ünlüleri üzerinde çalışınız. 

b) Aynı seslerden meydana getirilmiş kelimeleri kıyaslayınız. 
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Her sırayı nefes  grupları halinde tekrarlayınız. 
U: O: • 

Tuğrul Doğrul . 
Uğraş Oğlaş . ; / • • 
Buğ Boğ ' • • • - ' . • • 

însan bunu çok defa  farklı  olarak telâffuz  edemez., anlaşılır 
bir halde söyleyebilmesi ilgili ünlüler arasındaki farkın  kavrana-
bilmesine bağlıdır. 

c) Yuvarlak arka ünlüleri içeren çocuk şiirleri, basit cümleler 
toplayınız ve bunların söylenişinde nefes  tazelemeyi, vurgu ve ahengi 
sağlamaya çalışınız. 

Kedi yavrusunu boğdu. J . 
Oğlak doğru eve gitti. . / ' , " - . , 
Doğru söyleyeni dokuz köyden koğmuşlar. 

Türkçede bu sesle yeter örnek bulmak oldukça güçtür. Ancak, 
"ğ" den önce gelen "o" lar uzun "o" olarak söylenir. 

Yapılan Genel Hatalar 

(1) Ses kısa "o" gibi söylenir. Buda ağız 
boşluğunun gerekli tınıyı (seselimi) sağ-
lamak için doğru bir durum alamayışın-
dan doğar. Veya ağız açısı çok geniş 

(2) Dil gövdesinin fazla  geri çekilmesi, 
donuk bir gırtlak sesinin meydana 
gelmesine neden olur. 

(3) Tını (seselimi) donuk olur ve biraz 
burunsal bir hal alır. 

Düzeltilmesi 

(1) Dil çalışmaları yaptırınız ve dili geriye 
doğru yükseltiniz, fakat  çok geriye 
değil. 

Dil ucunun aşağıda alt dişlerin geri-
sinde olmasına özen gösteriniz. Çıkan 
sesleri dil önde ve geride olarak deneyiniz. 
Aynî denemeyi dilin önü ve arkası 
kalkık olarak yapınız. Bundan sonra 
öğrencinin ağzına bu sesin söylenişi 
için hangi dil durumunun uygun 
olduğunu kararlaştırınız. Dili istenilen 
şekilde soktuktan sonra dudaklara şekil 
veriniz, ve öğrencilerin ağızlarına göre 

dudak aralıklarını, saptayınız. 
(2) Çocuğun dikkatini dile çekmeden ağız 

açısını genişletmek, sesin tınısını (sese-
limini rezonansını) düzeltir. 

ö n e ve önden arkaya dil çalışmaları 
yapınız. 

(3) Bu hataları önlemek için dudakları 
çıkarma çalışmaları yap tmz. 

> ı 

* 
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(a) Dil dairevi kaslarının iç halkası sıkışır, 
ve dilin (orbicularis ovis) büzülmesine • . ' 
neden olur. 

(b) Üst dudak aşağı sarkar. 

Tınıyı seselimi (rezonansı) geliştirmek için öğütlemelerden yarar-
lanma. 

Ağız tınısını (rezonansını) geliştirmek ve "u:" ile "o:" arasındaki 
büyük ses değişikliğini sağlayabilmek için aşağıdaki öğütlemeler 
orta ve yüksek sınıflar  için çok yararlıdır. 

1) "u:" nun söylenişi için öğrenciye ağızın ön kısmını ve dudak-
ları titretiniz. Sesi daracık açıdan geçiriniz. Bunu yaparken nefesin 
dışarı çıkmasına dikkati çekiniz. 

2) " o:" için sesin topa benzer şekilde boğazdan geldiğini anlatı-
nız ve bunu sert damağın kubbesine çarpmasını öğütleyiniz. Bu çalış-
ma çok defa  pürüzsüz bir çınlama seselim (rezonans) elde edilmesine 
olanak verir. Top örneği uzun "u:" ünlüsü içinde kullanılabilir, burada 
sesin doğrudan doğruya dışarı çıkık olan dudaklara fırlatılması  gere-

Türk alfabesinde  karşılıkları " o" ve " o :" dur. Kısa ünlü için: 

. ": . Not, nota, nokta. , • • ; . . j 
Uzun ünlü için: Lohusa. . 

Tanımı: • 
Arka, yarı alçak (açık) biraz gergin, yuvarlak ünlüdür. Arka ünlü-

lerin içinde perdesi en yüksek ve şekil itibariyle de en açıktır. 

Ağızdan Çıkış Şekli: 
Dudaklar hafif  dışarı çıkık ve yuvarlak ağız köşeleri "a:" ünlü-

sünden daha dardır. 

Dişler arası açıklığı "a:" ünlüsünün aynıdır. 

Dil ağız içinde "a:" ünlüsünde olduğundan daha aşağıda uzanır. 
Dil palası, daha geniş bir ünlü boşluğu meydana getirebilmek için aşağı 
basık alt dişlere dokunur. Dil gerisi hafif  kalkıktır. f 

Yanaklar azı dişlere yanaşıktır. • 

T 



Geliştirme: 
1) Bileşik metotla basit kelimelerin taklidi suretiyle olur. 

Lobya, losyon, nolcak. 

Sesli Okuma: 
Sesli okumayı geliştirmek için kelimeleri "lo" ve "no" grupları 

altında toplayınız. Levhalar üzerine bu heceleri içeren eşya isimlerini 
yazınız, hareket gösteren kelimeler varsa, onlarında hareketlerini 
çiziniz. Bu sesin öğrenilmesinde ve söylenmesinde daha yararlı olur. 
"Lo" levhası ve "no" levhası hazırlayınız. 

Lo M 
Lobut Nodul 

Lop Nor 

2) Çözümleme metodu ile sesi geliştirmek ve düzeltmek için "u:" 
ile örnekler vererek başlayınız. , ; 

3) Hece ve kelime çalışmaları: 

Pu, p, pa,. up, p, ap., 

Tu, t, ta., ut, t, at., • 

: ve a: Ünlüleri arasında esaslı formasyon  değişiklikleri vardır. 

: ve a: Ünlülerinin teşekkülünde öğretmen aşağıdaki değişiklik 
üzerinde durur. 

1) : Ünlü için ağız ön kısmında daha geniş bir ünlü boşluğu ve 
dolayısıyla dilin ön kısmının daha alçak bir durum almasını sağla-
masıdır. : - , 

2) Dudaklar hafif  dışarı çıkık olarak daha dar bir ağız açısının 
yerine getirilmesidir. 

Yapılan Genel Hatalar Düzeltilmesi 

(1) Dil geri çekilir ve ağızın gerisini dol- (1) Dil kaslarını gevşetmek ve dili ağız 
durur. Gırtlak ve bazan da burunsal içinde daha öne getirmek için 
bir ses meydana gelir. çalışmaları yapınız. Aynanın önünde 

Genellikle dil kısalır ve sertleşir. ağız açık dil gevşek ve hareketsiz, ucu 
, alt dişlerin dibine temas eder şekilde 

' çalışınız. Bunu yaptıktan sonra dil 
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önde, ağız açık olarak süratle dudakları 
ileri geri hareket ettiriniz. 

(2) Ağızın iki köşesi çok aralıklı olur. Çıkan (2) "u:" ve "ı:" seslerini süratle tekrar 
ses "a:" dan farksız  olur. ediniz. Sonra aynı sesleri ünsüzlerle 

birleştirerek tekrarlayınız, 
(3) numaralı geliştirme çalışmaları üzerinde 

denemeler yapınız. 

Küçük ve diğer sınıflar  için çalışmalar. 

Her safhada  düzeltme çalışmalarım seçilmiş cümleler izler. Bura-
da nefes  tazeleme, ses tonuna, vurgu ve ünlülerin pürüzsüz söylenişi-
ne, şiddet ve ibarelere bölme işine dikkat edilir. Bütün bunlar ritmik 
konuşmanın ana unsurlarıdır. . , 
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İ:. Çiğ, çiğdem, iğne kelimelerinde olduğu gibi. 

Tanımı: 
Uzun ünlüdür. Ön yüksek (kapalı) gergin, düz ünlüdür. 

Tını (rezonans) tablosunda "i:" perdesi en yüksek olan ünlüdür. 
U : o : a : a e ö : i ü : i : 
Uluğ oğlak adem arap et öğle in düğme çiğ. 

Ağızdan Çıkış Şekli: ' _ • • . ' 

Dil kavisli yukarı ve ileri doğru durum almıştır. Dil ortası sert 
damağın ortasına yaklaşıktır. Dil ucu alt dişlerin gerisindedir. Dil 
yanları üst azı dişlere basınç yapmaktadır. 

Dudaklar ağız köşelerinin hafif  gerilişi sese anlaşılır bir nitelik 
verir. Fazla gerilme veya dudakların yayılışı boğaz kaslarının sertleş-
mesini ve şişmesini sonuçlandırır bu da ses üzerine etkisini gösterir. 

Dişler, üst ve alt dişlerin uçları aynî hizada bulunurlar. Dişler 
hiç bir zaman birleşmezler. Aralarındaki hafif  açıklık çene kasılmasına 
ve boğaz kaslarının sertleşmesine bir engel oluşturur. 

Yumuşak damak yukarı kalkıktır. 

Gelişt irme: 

1) Bileşik metotla, basit kelimeleri taklit yoluyla. 
tğ,  çiğ, mide, dide, zinet, siret. 

2) Geliştirme ve düzeltme çalışmaları. 

a) Bilhassa dil ucunu kıvırarak ve damak kubbesine doğru yük-
selterek dil çalışmaları yapınız. Öğrenciler dillerine doğru şekil verip 
yerine yerleştirinceye kadar bu çalışmalara devam ediniz. Kuvvetli 
bir nefesle  dilin durumunu kontrol ediniz, bundan sonra ünlüyü söyle-
mesini isteyiniz. 

b) "Ş" ünsüzünde dil durumu yaklaşık olarak "i:" ye çok yakın 
olduğundan önce onu söyleyebilmeye çalışınız. "Ş" ünsüzünü doğru 
söyledikten sonra, öğrencilerin nefes  değilde ses çıkarmalarını ve du-, 
daklarını germelerini isteyiniz. 

Kelimeler üzerinde çalışınız. 
Şive, aşiret, şile, şişe . . • 
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Öğrencilere kıvrık olan dilin, ağızın tavanına kadar yükseltildi-
ğini anlatınız. 

Sesin perdesini doğru olarak sağlayacak metotlar. ' 

Her metot, her şeyde ayni derecede etkili olamaz. Zamansız ve 
düşünmeden kullanılan bir metot kuvvetler dengesini alt üst eder, ve 
yarar umulurken zarar görülür. Hatırlarsınız, daha önceki konuda 
sıralanan yüksek perdenin meydana geliş nedenleri, irademiz dışında-
ki kasların faaliyetlerinden  doğma idi. Bunun sonucu olarakta konuş-
ma öğretmeni bu özelliklere karışmazdı. Bu hususta uygulanacak me-
tot "indirekt", dolaylı yani, istemli hareketler ve yol gösterme yoluyla 
olması gerekirdi. 

1) Yol gösterme: , 

Çok alçak perdeli "i:" de, öğrencilere dilin yukarı ve ileri doğru 
hareketini, sesin başın tepesinden çıkmasını, öğütleyiniz. Çok yüksek 
perdeli "i:" de ise, göğüsde ve yüzde titreşimi, sesin de aşağı doğru 
bir yol izlemesini öğütleyiniz. 

2) Genel Vücut Durumu: 

Çok yüksek perdeli "i:" de boğaz ve dudaklardaki mevcut gergin-
liği azaltınız ve bütün vücudu gevşetiniz. 

3) Dokunma duyusu: 

a) Perde çok alçak olduğu zaman, alt çenenin açılarına ve yana-
ğın üzerine dokununuz. Bunlar olumlu sonuç vermezse başın üstüne 
dokununuz. 

b) Perde çok yüksek olduğu zaman göğüse dokununuz. 

4) Yardımcı Araçlar: 

Kısa bir cetvel veya ince bir tahta parçası, bir ucu öğrencinin 
dişleri arasında diğer ucu öğretmenin dişleri arasında tutulur. Her 
ikiside "i:" söylenildiklerinde, bu şekilde çalışmanın çok defa  öğ-
rencinin söylediği ünlünün perdesini, öğretmeninki ile uyumlu kıla-
bilmek için, yükseltmeye yardımı olduğu görülür. 

Dil Durumunun ö n e m i : 

Dil yaklaşık olarak doğru şeklini almadan ve yerine yerleşmeden 
her hangi bir yardımcı aracın çok büyük yararı olamıyacağmı konuş-
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ma öğretmenine söylemeyi gerekli görmüyoruz. Çünkü, her ünlünün 
belirgin özelliği dilin yerini doğru almasına bağlıdır. Böylece, dil 
tınlama seselim (rezonans) boşluğunun oluşmasında başlıca rol oynar. 

Küçük öğrenciler hariç, diğer bütün öğrencilerle "a:" ve "i:" 
ünlüleri için dil çalışmaları yapmak çok yararlıdır. Öğretmen dilin 
yavaş yavaş yükselişini, her ünlü için yerini almasını gösterir ve dilin 
doğru yerleştirilmesi üzerinde hassasiyetle durur. Ses önce nefesle  dene-
nir, sonra seslendirilir. 

Bu çalışma için, ağızın açık bulundurulmasını sağlamak için, Dr. 
Aiken, öğrencilerine 2 ilâ 2,5 santimetre uzunluğunda, ağıza kayı-
vermesin diye uçları kıvrık, kemikten bir cisim verir. Kurşun kalem-
den aynı boyda kesilmiş bir parçada bu işi pek alâ görür. Emniyete 
almak için cismin ucundan veya ortasından ip bağlayınız. 

Şu heceleri tekrarlayınız. 
Hi: , . he, ha, ki:, ke, ka. 

Basit cümleler. . 
Çiğdem iğnesini kırdı. 

Zinetin şivesi bozuk. 
Nimet aşiret kızıdır. 

(1) 

(2) 
(a) 
(b) 

(c) 

Yapılan Genel Hatalar 

Dil yeter derecede kıvrılmaz, ve böy-
lece sert damağa gergi gibi yaklaşmaz. 
Elde edilen ses uzun "e" olur. 

Burunsal ses: 
Dil geri çekilir. 
Dil gerisi çok yükselir. 
Yumuşak damak aşağı düşer. 

Düzeltilmesi 

(1) a) Dili kıvırma ve yerleştirme çalış-
maları yapınız. Ağız tam açık, yarı 
açık olarak. 

(b) Dilin sert damağa olan yakınlığını an-
latmak için öğrencilere öğretmenin ağı-
zına parmak sokmalarına izin veriniz. 

(c) Yazar tarafından  büyük öğrenciler 
için baş vurulan diğer bir çarede, lâs-
tik toptan dil şeklinde bir parça kesmek-
tir. Bu lâstik parçası "i :" ünlüsündeki 
dilin şeklini alır, avuç içi de damak 
durumunu görerek dilin damağa olan 
yakınlığı öğrencilere gösterilir. 

(2) burun tınısının (seselinin rezonansının) 
yokluğunu buruna dokunmak suretiyle 
gösteriniz. Yumuşak damağı kuvvet 
lendirmek için çalışmalar yapınız. 
Dilin daha fazla  ileri ve yukarı hareketi-
ni hatırlatınız. 
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(3) Alt çene sert, dişler kenetli dil çok 
geride bulunur. Çıkan ses diğer seslerle 
birleşemez, doğal olmayan yüz mimik-
leri yaratır. 

(4) Ünlü genellikle tiz perdeli olur. Bu ba-
zan başın üzerinde dokunmaktan ile-
ri gelir. Çok defa  öğretmen bunun far-
kında olamaz, böylelikle gözden de 
kaçar. 

(3) Ağız ve çene kaslarını gevşetme çalış-
maları yapınız. Dudakların gerginliğini 
en aza indiriniz. Aynadan faydalanınız. 

(4) "i:" niıı veya her hangi bir vokalin 
gerçekten tiz perdeden mi söylenildiğini 
anlamak için, öğretmenin çocuğunun 
söyleyişini taklit etmesi gerekir. 
Sonra sesi, ünlü tablosunda, doğru 
diğer bir ünlü ile ilişki kurarak söyle-
leyiniz. Tiz perdeli olarak söylenilen 
bu "i:" ler ilk görüldükleri anda ön-
lenmelidir. Uzun müddet ihmal edil-
meleri işi güçleştirir. 

ü, ü 

Tanımı: 
Ön, yüksek (kapalı) gergin, yuvarlak ünlüdür. 

Ağızdan Çıkış Şekli: 
"i:" de olduğunun aynîdir. Yalnız bunda dudaklar dışarı çıkık 

ve yuvarlaktır. . 
Geliştirme: 
1) Bileşik metotla, basit kelimelerin taklidi yoluyla. 

Ün, gün, düğün, güğüm. 
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Yapılan Genel Hatalar Düzeltilmesi 

(1) "i:" uzun ünlüsünde yapılan hataların (1) Yalnız dilin yeter derecede kavislen-
hepside burada göz önüne alınır. meyip damağa oldukça yaklaşmadığı 

zaman elde edilecek olan ses "i:" de 
• ' olduğu gibi ";" "ö" ünlüsü olur. 

E, E:. Et, ek, del, tente, değnek kelimelerinde olduğu gibi. 

T a n ı m ı î 

Ön, orta, gevşek, düz vokaldir. 
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Ağızdan Çıkış Şekli: 
Dil iyice yükselir ve o oranda öne getirilir. Başlangıçta dili çok 

alçak tutmaktansa, kısa "i" ünlüsünden düşük perdeli olmamak üzere 
ses elde etmek düşüncesiyle yükseltmek çok daha iyi olur. Çünkü 
sağır öğrencilerde sürekli olarak dili alçaltına eğilimi vardır. Bunun 
sonucu olarak da ses anlaşılmaz hale gelir. Aynı şekilde dilin öne getiril-
mesi de söz konusudur. Dilin hafif  geri kaçması "e" den başka ünlünün 
söylenişine olanak verir. 

Dişler kısa "i" ünlüsünden bir az daha fazla  aralıklıdır. 
Dudaklar pek az yana çekiktir. . . 

Geliştirme: 

1) Bileşik metotla, kelimeleri taklit yoluyla. 
Ben, sen, ten, şen, kedi, sedir, gel, gelin. 

2) Geliştirme ve düzeltme çalışmaları. 

a) Kısa "i" ve "a" yi "e" ünlüsü ile hecelerde karşılaştırınız. 
' Te, ta, ti., Et, at, it., 

Tep, tap, tip., Fet, fat,  fit., 

Hece ve kelimeleri yararlı olacak cümle veya kısa cümlelerde 
kullanınız. Kelimenin tek başına doğru ve kolay söylenilmesi onun 
cümle içinde de doğru ve kolay söylenilmesini sağlamaz. Kelimeyi 
cümle içinde kullanmak, daha karışık ve çapraşık iştir. Konuşma 
organlarının daha büyük ölçüde kontroluna ve kendiliğinden olan 
hareketlere gereksinim vardır. Konuşulanın anlaşılması esas olduğuna 
göre kelimelerin anlaşılması cümle içinde kullanılmadan belli olmaz. 
Bütün ses çalışmalarının cümlelerle sona ermesi şarttır. 

Yapılan Genel Hatalar Düzeltilmesi 

(1) Dil ağızda çok aşağıda bulunur, çıkan (1) 
ses de kısa "a" sesini alır. ' 

Çeneyi hareket ettirmeden dili ağızda 
yerleştirme hareketleri yapınız. Öğren-
cilere öğretmenin dilinin durumunu 
görmelerine olanak veriniz, "i" ve "a" 
ünlülerini içeren basit kelimeler üzerin-
de çalışmalar yapınız. Üç kısa ünlü 
üzerinde çalışmalar yapınız. 

Pit, pet, pat. 
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(2) 
leri 

"e" ünlüsünden sonra "n, d, t" ünsüz-
geldiği zaman ses "e" den yukarıdaki 
bahsedilen ünsüzlere geçerken araya 
bir "i" girer. Bunun nedeni, ünlüyü, 
alt çene ünsüzünün söylenişi için hare-
kete geçmeden evvel, kısa kesmemektir. 

(3) Dil kavislenir ve geri çekilir. Tını 
(seselim) donuklaşır ve ses çok defa  bu-
runsal bir hal alır. 

Orta ve yüksek sınıflar  için, tahtaya 
ağızın kesitini çizmek suretiyle "a", 
"e" ve "i" ünlülerinde dilin sert damağa 
olan yakınlığım gösteriniz. Günlük 
çalışmalarla dilin hareketini otomatik 
hale getiriniz. 

(2) Bunun iki şekli vardır. 

(a) Çene ünlüden sonra gelen ünsüzün 
söylenişine geçmek için hareket et-
meden ünlü söylenişinin kesin olarak 
bitmiş olması gerekir. Önce ünsüzle 
ünlü arasına kısa bir ara verin. 

Pe.... se.... me....t. 

Ünlü doğru dürüst söylendikten sonra 
ünsüzü yavaş yavaş ünlüye yanaştırın. 

(b.) Sona gelen ünsüzü söylerken alt çeneyi 
"e" ünlü durumundan yukarı doğru 
hareket ettirmeyiniz. 

"e" ünlüsüne karışık ünlü halini 
veren öğrenciler genellikle dişlerini 
birleştirirler ye çene kaslarını sıkarlar. 

Tek heceli çok kullanılan kelimeler 
üzerinde çalışmalar yapınız, ve sonra 
ve son ünsüzü ağız "e" ünlü durumunda 
olduğu halde söyleyiniz. 

Set, net, met, ten. 
Kenet, senet, sepet, tente. 

(3) Bu hata bazan çeneyi aşağı indirmek 
suretiyle kısmen düzeltilebilir. Aynada 
göstermek suretiyle dil çalışmaları 
yapınız. Çocuğa kavisli dilini iyice öne 
getirmesini ve orada hareketsiz tutmasını 
öğretiniz. Dilin kavislenmesi sert dama-
ğın önünde olmalı, geride değil. 

Sonunda, ağızın önünde söylenilen 
ünsüzler bulunan "e" ünlüsünü keli-
meler üzerinde çalışmalar yapınız. 

Ben, bel, beş, bez. 
Sen, sel, ser, sez. 
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Ve Ve Ve Ve 

-O,O:-

«I 

O 

Ö, Ö:. Ön, dön, sö, öğle, döğme kelimelerinde olduğu gibi. 

Tanımı: 

Ön, orta, gevşek, yuvarlak ünlüdür. 

Ağızdan Çıkış Şekli: 
" e" ünlüsünde olduğu gibidir. Yalmz burada dudaklar yuvarlaktır. 

Geliştirme: ' . 

1) Bileşik metotla, basit kelimelerin, taklidi yoluyla. 
Böl, dört, dök, sök, kök. 

2) Geliştirme ve düzeltme çalışmaları. 

"ö" ünlüsünü "E" ve "i" ünlüleriyle kıyaslayınız. 
Be, b ö , b i . E t , ö t , i t . 

Bel, b ö l , b i l . Bet , b ö t , b i t . " \ . 

Basit kelimelerden günlük çalışmalar yapınız. 

Ömerin önlüğü. 
Sönmez İstanbul'dan döndü. . 
Döner dolap dönmez oldu. 
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in , din, bin, sin, kin, kilim kelimelerinde olduğu gibi. 

Tanımı: _ 

Kısa ünlüdür, nitelik bakımından uzun "i:" ünlüsüne benzer. 

Ön, yüksek (kapalı) gevşek, düz ünlüdür. 

Ağızdan Çıkış Şekli: 
Bu sesin organik özellikleri uzun "i:" ünlüsünde olduğunun aynî-

dir. Aradaki farklar  şunlardır. 

a) Dilin sert damağa olan yakınlığı daha azdır., yani dil damağın 
kubbesine kadar yükselmez. 

b) Dil kasları hemen hemen hiç gergin değildir. Uzun "i:" de dil 
kasları tamamiyle gergindir. 

Geliştirme: -

1) Bileşik metotla, basit kelimelerin taklidi suretiyle. 

Bin, kin, din, fin,  vim, kil, dil. 

Fil, sil, il, gil, bil, pil. 

2) Geliştirme ve düzeltme çalışmaları. 

Kısa "a" ve "e" ünlüleri öğretilmişse "a" ve "e", "i" ünlüleri 
üzerinde çalışmalar yapınız. 

Ta, te, ti. . At, et, it. 

Tak, tek, tik. Mat, met, mit. 

Tan, ten, tin. Fal, fel,  fil. 

Cümle ve kısa cümle çalışmaları. 

İrili ufaklı  kedi. Bitli pireli bakkal. 

Hind fili.  . ' . / ; 

Cümlelerin anlamlan anlaşılmadığı zaman onu hareketlerle veya 
tahtaya resim ve şekiller çizmek suretiyle anlatmaya çalışınız. 

v 
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Yapılan Genel Hatalar 

(1) Buradaki hatalar genellikle uzun "i:" 
vokalinde bulunan hataların aynıdır. 
Hatalar dilin yerini yanlış almasından 
ileri gelir, daha çok sesin niteliğine aittir. 

(2) Ses çok fazla  uzattıhr. 

Düzeltilmesi 

(1) Uzun "i:" için yapılan düzeltmelere 
bakınız. Dil durumunun önemi hak-
kındaki konuya bakınız. Bunlar üzerin-
de çalışmalar yapınız. Dişlerinizin 
arasına bir santim uzunluğunda bir 
kalem parçası sıkıştırarak aşağıdaki 
heceleri tekrarlayınız. 

La le li., ka ke ki. 
Hat het hit. Ran ren rin 

(2) Sesin kısalığını anlatmak için el hare-
ketleri yapınız veya çocuğun eli üzerine 
vurunuz. 

u 
U. Kutu, bulut, unut, kule kelimelerinde olduğu gibi. 

Bu ses uzun "u:" ünlüsünün kıssasıdır. Aradaki fark,  bunda, dil 
ve yanak kasları gevşektir. Dudaklar daha az dışarı çıkıktır. 

Tanımı: 
Kısa, arka yüksek, gevşek yuvarlak ünlüdür. 

Çalışma. îçin Kelimeler: 

Kul, pul, bul, dul, şut. 
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I. Kır, sır, kıl, sırık kelimelerinde olduğu gibi. 

Tanımı: 

Kısa, arka, yüksek (kapalı) düz ünlüdür. 

Ağızdan Çıkış Şekli: 

Dil ucu alt dişlerin biraz gerisinde bulunur. 

Dudaklar yana çekik, "u" ünlüsünü söylerken dudakları yana 
doğru çekmekle bu ses elde edilir. 

Dil kasları gergindir. 

Dil gerisi yumuşak damağa doğru yükselmiştir. 

Geliştirme: 

1) Bileşik metotla, basit kelimeleri taklit yoluyla. 

Kelimeler üzerinde çalışmalar. 

Kıl, kır, kış, kız. 

Işık, ılık, sırık, sıvık. . 

Fırın, fıçı,  fırça.  • 
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A 
A. Kaz, saz, kat, alp kelimelerinde olduğu gibi. 

Tanımı: 
Kısa ünlüdür., uzunu da vardır. 

Ön, alçak (açık) gevşek, düz vokaldir. Perde bakımından ön ünlü-
lerin en alçak perdeli ünlüsüdür. 

Ağızdan Çıkış Şekli: 
Ağız boşluğu uzun "a:" da olduğundan daha ufaktır.  Uzun 

ünlüye göre "a" da dil gövdesi biraz yükselir. 

Ağız açısı, alt çene biraz kalkar, ağız açısı uzun ünlüye kıyas-
lanınca ufalır.  Sağır öğrenciler için uzun ve kısa "a" larda şu farklar 
gözeltilmesi öğütlenir. Ön kısa "a" için ağız açısı (oval) yatay hattı 
uzun, uzun ön ve arka "a" lar için ise açının yatay ve dikey hatları eşit 
olması gerekir. 

Dil önü ucundan itibaren hafif  yukarı kalkıktır, alt dişlerin yu-
karı iç kenarlarına temas eder. 

Geliştirme: 

1) Bileşik metotla, basit kelimeleri taklit yoluyla. 

Tan, man, san, şan. 

2) Diğer bir şekilde önce heceleri, sonra bu hecelerden kelimeler 
türetme suretiyle. 

Ka, ta, ba, sa, şa, la. 

Kan, tat, baba, sat, şal, laf. 

Bunu ve diğer kısa ünlülerden hiç birisini hece ve kelime dışında 
ayrı olarak öğretmeye girişmeyiniz. 

Uzunluk ve kalite bakımından yapılan hatalar. 

Ön ve arka kısa, uzun ünlüler, uzunluk ve kalite itibariyle birbir-
lerinden farklıdır.  Bu bakımdan sağır öğrenciler tarafından  hatalar 
yapılır. Kısa "a" uzun okunur. Şunu unutmamak gerekir ki kısa ünlü 
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bir kelime olduğundan daha kısa dahî okunsa gene de anlaşılır. Ses 
uzatılmıyacağı halde uzatılınca anlaşılmaz hal alır. 

Türkçede sağırlar öğretiminde kullanılmak üzere uzun ünlüleri 
kısa ünlülerden ayırt edecek ve öğrencilere ikisi arasındaki fark  hiç 
değilse tahtada gösterecek şekilde bazı işaretlerin geçici olarak kul-
lanılmasına gereksinim duyulacaktır. 

Yapılan Genel Hatalar 

(1) "a"nm sonuna kısa bir "i" eklenerek (1) 
karışık ünlü gibi söylenilir. Bu ünlüden 
sonra ünsüzün söylenişi için alt çenenin 
alt çenenin vaktinden evvel kaldırıl-
masından ileri gelir. Halbuki ünsüzün 
mümkün olduğu kadar kendinden 
önde gelen ünlü gibi söylenmesi gerekir. 

(b) 

(2) Dil geri çekilir ve ağızın gerisini dol-
durur. Elde edilen ses donuk tınılı 
(seselimli), gırtlak veya burunsal bir 
hal alır. 

AU 
Av, Av, sav, tav, kav kelimelerinde olduğu gibi. 

Tanımı: 

Karışık ünlüdür. 

Ağızdan Çıkış Şekli: 

Ses kısa "a" dan başlar., kısa "u" ya doğru kayar. Başlangıçta dil 
ucu alt dişlerin gerisinde temas halindedir, "u" ya doğru yaklaştıkça 
dudaklar yuvarlanır, dil önceki durumundan biraz gerilir. 

Düzeltilmesi 

(a) Heceler üzerinde çalışırken sonunda 
ünsüz olmamasına dikkat ediniz. Bu 
şekilde ünlüye kesin ses kalitesini vere-
bilirsiniz. Ünlünün söylenişi öğrenil-
dikten sonra, sonuna bir ünsüz ekler-
siniz. 

Ba... ba.. ba... bal. 

Yumuşak ünsüzlü hecelerde ünlü doğru 
söylendikten sonra sert ünsüzlerle sona 
eren heceler üzerinde çalışınız. 
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Geliştirme: 

Ayr ı ay r ı iki ses h a l i n d e değ i l , o r g a n i k b i r b ü t ü n o l a r a k ele a l ı n ı z . 

Ş u k e l i m e l e r ü z e r i n d e ç a l ı ş m a l a r y a p ı n ı z . 

Av, lav , sav, kav , t a v . 

Yapılan Genel Hatalar Düzeltilmesi 

(1) Her ikisi de veya sondaki ünsüz yersiz (1) Başında "p, t, k" ünsüzleri bulunan 
uzatılır. 

V 

(2) Birüı'ıCİ limiti!1 "n" l.njijrÜ ;î!:ırak süyieü;-
meyebilir. 

(2) 

heceler üzerinde çalışmalar yapınız. 
Dudaklar "u" durumuna geldiği za-
man sesi derhal kesiniz, "u" ünlüsünün 
yalnız ağızda şekli teşekkül etmeli 
fakat  kesin olarak söylenmelidir. 

Karışık ünlüler arasında bir ün-
lüden diğerine geçmek demektir. 

Ta... ta... ta... ta... tav. 
Ka.. < ka... ka... ka... kav. 
La... la... la... la... lav. 

Heceleri üzerinde çalışmalar ya-
pınız. Her hecede sol avucunuza vu-
rabilirsiniz. 

Aİ 
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Aİ. Bay, tay, say, ray kelimelerinde olduğu gibi. 

T a n ı m ı : . 

Karışık ünlüdür. Karışık ünlüyü oluşturan unsurlar. 

1) kısa "a" 

2) kısa "i" ye yakın bir "i" ünlüsü. 

3) Bu iki ünlüyü birleştiren kayma 

Karışık ünlünün birinci unsuru ön, alçak (açık) gevşek ve düz 
ünlüdür. , • • 

İkinci unsuruda kısa "i" ünlüsüdür. Karışık ünlü söylenirken ses 
hiç kelimeden "a" dan "i" ye geçer. 

Ge l i ş t i rme : 

1) Bileşik metotla, basit kelimelerin taklidi yoluyla. . 

Bay, tay, kay, pay, vay, ray, say. 

Kaytan, baytar, sayraç, bayrak. 

Cümle çalışmaları. 

Bayram bayrağı aldı. 

Baytar Taylan ayvalığa gitti. 
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Düzeltme ve geliştirme çalışmaları. 

Fa.. . fa....  fay...  fayda. 

Ba... ba... bay... bayrak. 

Sa... sa... say... sayron. 

Ta... ta... tay... tayfun. 

Kayma: 
Bir ünlüden diğerine kayma, çenenin aşağıdan yukarı doğru 

kalkmasından çok dilin önden yukarıya doğru hareketinden ileri gelir. 
Sağır öğrenciler bu kayma işini çenelerini hareket ettirmek suretiyle 
yaptıkları zaman dil hiç hareket etmiyeceğinden, elde edilen ses do-
yurucu olmaz. Bu gibi hallerde dil çalışmaları yapınız. Kısa "i" ün-
lüsünde olduğu gibi dişler arasına bir santim büyüklüğünde kurşun 
kalemden kesilmiş bir parça koymak suretiyle ağızı açık bulundurunuz. 
Bu şekilde daha doğal bir hareket sağlanmış olur. Abartmalı çene ha-
reketlerinden daima kaçınılır. Küçükler için yardımcı araçlar kullanıl-
ması öğütlenmezse de, yaşlı öğrenciler için geliştirme ve düzeltme 
amacıyla kullanılması yararlı olur. Dilin hareketi hiç ihmal edilmez. 
Yanlış söylenişi arka arkaya tekrar etmek onu alışkanlık haline getir-
mekten başka işe yaramaz. Fırsat buldukça görme ve dokunma duyu-
sundan yararlanmaya çalışınız. 

a) "A" ve "ei" karışık ünlülerini karşılaştırınız. 

Pay pey-, Key kay. 

Bay bey., Rey ray. 

Yapılan Genel Hatalar 

(1) İkinci ünlü vurgulanıp uzatılır. Bazan 
dişler birbirlerine kenetlenmiş olur. 

(2) Dil birinci ünlüdeki durumda tutulur, 
yukarı kaldırılmaz. 

Düzeltilmesi 

(1) Yukarıda verilen düzeltme ve geliştir-
me çalışmaları üzerinde çalışınız. 

(2) Yukarıda ikinci ünlünün söylenişine 
bakınız. 

- E l -

Eî. Bey, Pey, şey, rey, peynir kelimelerinde olduğu gibi. 

188 



Tanımı: 
Karışık ünlüdür. 

Ses ön, orta (yarı açık) gevşek, düz ünlüden başlar, ön yüksek 
(kapalı) gevşek, kısa düz ünlüde son bulur. 

Ağızdan Çıkış Şekli: 
Dil yukarı doğru kavisli, sert damağa yakındır., fakat  yakınlık 

derecesi uzun "i:" ye göre biraz daha azdır, işaret parmağı dilin 
üstüne koyup önce " i :" sonra "ei" karışık ünlüsü söylenince ikisi 
arasındaki damağa yakınlık, basınç ve gerginlik farkı  gözlenebilir. 
Bundan başka bir de ağızm önündeki geniş boşluk görülür. 

Dilin gerisi 45 derecelik bir meyil yapar. Ses "i"den "e"ye kayarken 
doğrudan doğruya dil hareket eder. Çene hemen hemen hiç oynamaz. 
Dil "e" den "i" ye doğru ilerledikçe ünlünün kalitesi değişir. "Dil 
"i" durumuna gelince ses kesilir. 

Dil ucu aşağı doğru alt ön dişlere yaklaşır. 

Dudaklar çok hafif  yana çekiktir. 

Dişler bir parmak girecek kadar aralıklıdır. 

Çene, bir sesten diğerine geçerken, ya pek az veya hiç hareket 
etmez. 

Geliştirme: 

1) Bileşik metotla, basit kelimeleri taklit yoluyla. Öğretmenin 
kulağı bu aşamada çok uyanık olmalıdır. 

Bey, şey, pay, ney, rey. . 

Seyrek, zeybek, leylek, beylik. 

2) Geliştirme ve düzeltme çalışmaları: 

a) Öğrencilere "i:" sesleri için dillerini kavislemelerini öğreti-
niz. Öğrenciler bu şekilde zor nefes  aldıkları gözlenirse, öğretmen, 
boşluklarının tınılarım seselimlerini (rezonanslarım) ölçer. Öğretmen 
öğrenciler tarafından  ağızına parmak sokulmasına izin verir, ve her 
iki ünlüyüde söylerken ağızda oluşan değişikliği onlara gösterirse 
öğrenciler bundan çok yararlanırlar. 
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Tahtaya ağızm ve gırtlağın şeklini çizmek, orta ve yüksek sınıf-
lar için yararlı olur. " I : " ünlü bahsinde kullanıldığı gibi lâstik dilden 
yararlanınız. 

b) "ŞJ §) t> d" ünsüzlerinden sonra "ei" karışık ünlüsünün dil 
durumu daha iyi yerine getirilir. Bu ünsüzleri doğru söylettirdikten 
sonra onlarla hece ve kelimeler yapınız. 

Seyrek, Şeyda, teyze. 

c) "Ei" ve "ai" karışık ünlülerini karşılaştırınız. 

Pay, pey. bay, bey. 

Ray, rey. fay  (da), fey  (za). 

Yapılan Genel Hatalar ' 

(1) Genellikle dil çok düz olur,' bazan da 
yüksek bulunur. Dil çok düz olduğu 
zaman elde edilen ses "e" ünlüsünden 
farklı  bir ses olur. Çok yüksek oluşunda 
ise, "ei' ile uzun "i:" arasında pek az 
fark  olur. 

Düzeltilmesi 

(1) Geliştirmiş ve düzeltme çalışmalarına 
devam ediniz. 

(2) Son ünlü bazen uzatılır, örneğin: (2) 
"i:" gibi., veya vurgu ilâve edilir. 

Son ünlü uzatılmaya başlandığı za-
man ve bunun alışkanlık haline geldiği 
görüldüğü zaman, karışık ünlünün 
öğretimine yeniden başlamaktan başka 
çare yoktur. Karışık ünlülerin söyle-
nişinde vurgu birinci unsurda bulunur. 

-oı-
Oi. Oy, boy, soy, koy, doy kelimelerinde olduğu gibi. 

Tanımı: • 

Karışık ünlüdür. 

Birinci ünlü kısa "o" ünlüsüdür, ses buradan kısa "i" ünlüsüne 
bir kayma yapar. Burada da çene hareket etmez, bir ünlüden diğerine 
kayma doğrudan doğruya dilin hareketiyle olur. Ses söylenildiği za-
man da vurgu birinci unsurun üzerine düşer. 
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Gelişt irme: 

1) Bileşik metotla, basit kelimelerin taklidi yoluyla. 

Boy, soy, koy, doy. 

2) Düzeltme ve geliştirme çalışmaları: 

Bo...bo...boy., To...to...toy. So...so...soy. 

Po...poy. ..poyraz. Bo... boy... boysan. 

Yapılan Genel Hatalar 

(İ) Birinci ünsüz "o" yerine "a" gibi söy-
lenir. 

(2) Karışık ünlünün sonu uzatılır. 

Düzeltilmesi 

(1) Yukarıda verilen çalışmalar üzerinde 
durunuz. 

(2) Yukarıda verilen çalışmalar üzerinde 
durunuz. 

Bo... bo... boy. 
To... to. toygar. 
So... so... soygun. 
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BÖLÜM VIII 

K O N U Ş M A N I N ANLAŞILIR BİR D U R U M A G E L M E S İ N D E 
' ETKİLİ OLAN HUSUSLAR 

Sağır doğan öğrencilerin konuşmaları sık sık anlaşlmaz hale gelir. 
Sınıfları  ilerledikçe, onlarda konuştuklarını anlatmakta baş gösteren 
bozukluk, genellikle konuşmanın gerilemeye yüz tuttuğuna işaret sa-
yılır. 

Gerileme nedenlerinin açıklanması ve bunlara karşı nasıl bir ön-
lem alınacağı, konuşma öğretmenlerinin sürekli olarak çözmeye çalış-
tıkları sorunlardır. 

Sonunun aşağıdaki şekilde açıklaması, onun ne şekilde çözüm 
gerektiğini kesin olarak ortaya koymamakla beraber, yol göstermesi 
yönünden yararlı olabilir. 

İlk ve orta sınıf  öğrencilerinin konuşma diliyle yüksek sınıf 
öğrencilerinin konuşma dilini karşılaştırdığımız zaman aralarında 
üç esaslı fark  olduğunu görürüz. 

1) Kelime çeşitleri ve çeşitli cümle şekillerinden doğan fark. 

2) Öğrencilerin bildikleri kelimelere olan alışkanlık derecelerinden 
meydana gelen fark. 

3) Kelimeyi doğru ve anlaşılır şekilde söyleyebilme yetisinden 
doğan fark. 

Bundan başka, ders programlarına göz atacak veya okutulan ders-
lerle bunlara ayrılan zaman üzerinde duracak olursak, ilk sınıf-
larda konuşma öğretimine ve sözlü derslere ayrılan zamanın, yazı 
okuma ve iş gibi derslerin okutulması da gereken yüksek sınıflara 
göre çok daha fazla  olduğunu görürüz. Aşağı sınıflarda,  ana okulu 
hariç, hemen hemen bütün program konuşma ve dudaktan okumaya 

192 



ayrılır. Bu ayrımlar üzerinde ayrıntılara girişmeden, sorunun esasını 
anlayalım. Acaba bu gerçekten bir gerilememedir? 

Keman dersi alan genç bir öğrencinin durumunu ele alalım. 

Her gün ders aldığını, bilgili ve yetenekli öğretmen gözetiminde 
parmaklarını ve yayı kullanmasını iyice öğrendiğini, ve sonunda ufak 
tefek  parçaları çalmaya başladığını varsayalım. Öğrencinin, bir zaman, 
sonra, kabiliyetini, teknik hatalarını ve müziğe olan yeteneğini yakî-
nen anlamış olan öğretmenini bırakıp, bir başka.öğretmenle çalışmaya 
başladığını., fakat  çocuğun gelişme ihtiyacını takdirden yoksun yeni 
öğretmenin, ona parmaklık kullanma ve yay çekmede daha ileri vere-
ceği yerde eskisine benzer çalışmalarla oyalandığını, ve fakat  "Sc-
humann"nın soneleri gibi parçaları çalmasını istediğini düşünelim 
Sonuç ne olacaktır? Sonenin doğru çalmabileceğini, velevki doğru 
çalmsa bile, ilk günlerde çaldığı basit parçalar kadar kolayca anlaşıla-
bileceğini tahmin edermisiniz? Pek tabiîki hayır. 

Bununla beraber çocuğun keman çalması geriliyor denebilirmi ? 
Bunun yerine çocuğun "Schumann"nın kompozisyonlarını çalabilecek 
şekilde gereği gibi hazırlanmadığını söylemek daha doğru olmazını? 

Küçükleri konuşmalarıyla kıyaslamadan sonra, orta ve yüksek 
sınıf  öğrencilerinin konuşmalarında gözlenilen gerileme, yukarıdaki 
örnekte olduğu gibi izah edilebilir. Öğrencilerde meydana gelen bu 
gerileme durumu, her gün artan ve gelişen ihtiyaçlarını karşılıyabilecek 
şekilde hazırlanmamak yetiştirilmemekten ileri gelir. Bununla bera-
ber, sınıflar  ilerledikçe sesde bir dereceye kadar gerileme olabileceğini 
kabul etmek gerekir. 

Şimdi genç ve yaşlı öğrencilerin konuşmaları sırasında gözlediği-
miz ayrılıkları birer birer gözden geçirelim. 

1) Kelime ve konuşma şekilleri arasında fark. 

Yedi yaşındaki öğrencinin bildiği eşya, insan isimleriyle sıfat-
lar, 13 yaşındaki öğrencinin bildiğinden sayısal olarak çok dah az-
dır. Hareket gösteren kelimelere ve cümlelere gelince, 7 yaşındaki 
öğrenci ancak hareket gösteren fiillerin  emir sığalarıyla "olmak" ve 
"sahip olmak" fiillerinin  basit zamanlarım bilebilir. Halbuki 13 
yaşındaki öğrenci fiillerin  bütün basit zamanlarıyla bir kaç bileşik 
zamanı dahî meramını ifade  edebilmek için yeterli görmez. 

193 



2) Öğrencilerin kelime ve cümle şekillerini bilme dereceleri. 
7 yaşındaki bir çocuk öğrendiği kelimeleri sürekli olarak tekrar eder. 
ve her dersteki yeni kelime sayısı sınırlanır, bunlar üzerinde dikkatle 
durularak öğretilir ve sık sık tekrar ettirilir. Bir çok hallerde doğru 
söylenişlerinin sağlanması için bu işe gerekli zaman da ayrılır. Günden 
güne cümle tipleri ve soru şekilleri değişir. 

Diğer taraftan  13 yaşındaki öğrencilerin kelimeleri o derece sür-
atle artar ve çeşitli bilgi alanlarını içine alır ki, bunların ilk sınıflarda 
olduğu gibi sık sık tekrarına olanak olmaz. 

Bundan başka, yeni kelimelerin söylenişlerinin öğretilmesi için 
gerekli zaman, aritmetik, coğrafya,  tabiat bilgisi gibi diğer derslerin 
öğrenimine ayrılan zamanda sınıflandırılmıştır. 

Çeşitli, fiil  zamanları ve diğer dilbilgisi şekillerini içine alan 
cümle kuruluşları o kadar karışık ve değişik durum alır ki, öğretmen 
daha önce öğrettiği bilgileri öğrencilerine kolaylıkla hatırlatmak ve 
yerinde kullandırmak hususunda zorluk çeker. Bu karışık cümle 
kuruluşları öğrenciler tarafından  kullanırken onların dikkatle, düşünüp 
taşınma ve yargılamalarına ihtiyaç gösterir. 

Demek oluyor ki, üst sınıftan  öğrenci konuşurken, kendisinden, 
hiç. bilmediği veya şüpheli olarak bildiği bir veya daha fazla  kelimeyi 
cümle içinde kullanılması istenir. Bu nedenle kelimelerin söylenişinde 
yapacağı hatalar nicelik olarak, öğretilen kelimelerin hepsini bilen 
küçük sınıf  öğrencisinin yapacağı hatalardan daha fazla  olur. 

Dinleyicinin Konuşulanı Tahmini: 
Burada söz konusu edilmesi gereken diğer bir hususta şudur. 

Hemen kabul etmek gerekir ki, çocuğun ne söyleyeceği bilindiği za-
man onu daha kolay anlarız. Dinleyicinin söylenecek şeyi tahmin etme 
derecesinin konu üzerinde büyük rolü vardır. 

Aşağı sınıflarda  öğrencilerin konuşmaları, sadece eşyaların isim-
lendirilmelerine ve onların niteliklerine inhisar eder. Böylece, öğren-
cilerin, sorularımıza verecekleri cevapları aşağı yukarı tahmin ederiz. 
Onların konuşmaları, çoğu kez o andaki durum ve şartlarla, ihtiyaç-
larıyla ilgilidir. Bunlarda bizim tarafımızdan  bilinir. Çocuğun söyle-
yeceği kelimeleri bilinç dışı tahmin eder ve işitince de onların ne 
demek istediklerini anlarız. Çok defa  onları anlayışımızın nedeni, 
söylenen şeyin zihin açıklamasını yapmış olmamızdandır. Fakat, 
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Üst sınıflarla  konuşma konusu oradaki imkân ve şartların dışına çıkar. 
Çocuk konuşmasını yeni bir fikir  veya düşünceyi anlatmak için yaptığı 
zaman, dinleyici için söyleneni anlamak doğrudan doğruya öğrencinin 
kelimeleri söyleyiş şekline bağlıdır. Önceden her hangi bir tahmin 
olmadığına göre, zihni yoruma da olanak yoktur. Dinleyici konuşanı 
anlamak için her hangi bir şey yapamaz, bunun sonucu olarak söyle-
neni anlamaz. Bazen, genç ve yaşlı öğrencilerin konuşmaları ayrı ayrı 
dinlenirken., birincisinde tamamiyle kelime defterinden  okuma der-
si yapıyormuş düşüncesine sahip oluyoruz, ikincisinde ise böyle bir 
yardımcı araçtan eser yoktur, doğal bir konuşma ile karşı karşı-
yayızdır. 

3) Konuşma Tekniği: 

a) Ses yönünden küçük çocuğun konuşması yaşlı öğrencilerin-
kine göre daha basittir. Nefes  ve konuşma organları kontroluna bu 
bakımdan şiddetle ihtiyaç duyulmaz. Küçük öğrencilerin bildiği keli-
meler genellikle tek heceli ve ancak bir kaç güç ünsüz birleşimini içeren 
kelimelerdir. 

İlk sınıflarda  bulunan ve öğretilen iki heceli kelimelerin ço-
ğunda vurgu birinci hece üzerinde bulunur, bunun sonucu olarak kü-
çük öğrenci konuşurken fazla  zorluk çekmez. Konuşulan cümlelerde 
ritim aranmaz, Kelimelerin tek tek söylenişi yeter görülür. 

Burada her hangi bir yanlışlığa yer kalmasın., yukarıdaki iki pa-
ragrafta  hiç bir suretle ilk sınıf  öğretmenlerinin öğretim güçlükleri-
ni ortaya koymak için yazılmış değildir. Bu iki paragrafın  yazılışın-
dan amaç, sınıflar  arasında kıyaslamanın sağlanması ve alt sınıflarda 
konuşma alanında yapılması gereken işi göstermektir. Bu safhadaki 
öğretim güçlükleri bir gerçek olay olarak gözlerimizin önündedir. 

İlk sınıflarda  konuşma öğretimine, öğretmen sıfırdan  başlar, ve 
çok defa  küçüklerde rastlandığı gibi, üstün başarı elde edebilmek için 
sabır, tahammül ve hünerle çalışır. 

Yüksek sınıf  konuşma öğretmenleri öğretime aşağı sınıf  öğretmen-
lerinin bıraktıkları yerden devam edeceklerini düşünerekten işlerinin 
oldukça kolay olacağını tahmin etmek yanlış bir düşünce olur. Üst sı-
nıf  öğretmenin yaptığı konuşma dersi diğer sınıflardan  tamamiyle fark-
lıdır, bu bakımdan daha az önemli değildir. İlk sınıflarda  yapılan 
konuşma derslerinin önemi metod bakımındandır. Bu dersler isteksiz 

195 



yapılırsa öğrencinin gelecekteki başarısı tehlikeye düşer ve ikinci bir 
öğretmenin işi aksar, ilk sınıf  öğretmeninin görevi yalnız basit kelimeleri 
ve konuşma seslerini öğretmek değildir, ayni zamanda çocuklarda iyi 
konuşma gelenekleri geliştirmektir. Bunun için de çoğu kez öğretmen-
lerde bulunmayan bir çok kişisel özellikler ister. 

Teknik bilgi ilk sınıf  konuşma öğretmeni için ne kadar önemli bir 
unsursa, kişilikte de aynî derecede önemlidir. 

Kabul etmek gerekir ki, konuşma öğretiminin temeli, çocuğun gele-
cekteki durumu göz önünde bulundurulmak suretiyle atılır. Bununla 
beraber, ilk sınıflarda  konuşma alanında bu iş, temel görevi görmekten 
ileri gidemez. Bunun üzerine asıl binanın kurulması gerekmektedir. 
Kurulacak olan bu binanın, devamlı, sağlam gösterişli ve hepisinden 
ziyade sahibinin gereksinimini karşılıyabilecek şekilde olması için, 
yeterlik, bilgi, sabır ve tahammül ister. 

b) Öğrencilerin konuşmalarının anlaşılır ve istenilen şekilde 
olabilmesi için üst sınıf  öğretmenlerinin konuşma tekniğini bilmeleri 
gerektiğinden, aşağıdaki hususlar göz önünde bulunur. 

1) Öğrencilerin konuşma organları, nefes  alma durumu tamamiyle 
kontrol altında bulundurulur. 

2) Öğrencilerin bildikleri kelimeler mümkün olan her türlü fo-
netik güçleri içerir. Örneğin., kelimelerde ünsüz birleşimleri vardır. 
Bunlar yanlış söylendikleri zaman yaptıkları kelime anlaşılmaz hale 
gelir. Bütün vurgulu ünlüler diğerlerinden farklı  söylenmesi gerekir. 
Küçük sınıflarda  her hangi bir öğrenci "taş" yerine "taç" diyecek 
olursa bunun kelimenin anlaşılmasına pek o kadar etkisi olmaz., fakat 
bu şekilde hatalar çoğu kez yaşlı öğrencinin konuşmasını anlaşılmaz 
hale getirir. 

3) Vurgu iyice öğretilir. Çünkü öğrenciler tarafından  kullanıl-
ması gereken kelimelerin bir çoğu iki veya üç heceli kelimelerdir. 

4) Cümle kuruluşları daha karışıktır. Bunları gereği şekilde söy-
leyebilmek için, vurgu ve İsrarı yerli yerine koymak şartıyle cümle-
cikleri ayırmak ve bütün cümleyi ritmik hareketle toplu bir halde 
ifade  etmek gerekir. 

Sunuda unutmamak gerekir ki, bütün bu ihtiyaçlar çocuğun dikkat 
ve düşüncesi üzerine ikinci bir yük yükler. Böylece, her ussal konuş-
ma yapmak isteyişinde kullanılan dil ve onun sözle ifadesi  yaşlı öğ-
renci için iki taraflı  zorluk çıkarır. 
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Bu, ne bir şaşkınlık ve ne de hoşnutsuzluk yaratmalıdır. Tam ter-
sine, öğrenci soruyu sözlü olarak cevaplandırır veya her hangi bir 
gözlemini anlatırken kelime üzerinde tereddüt eder veya fonetik  ve 
linguistik bakımdan yabancı olduğu kelimeyi yanlış -kullanırsa bu öğ-
retmenin içten gelen yardımına olanak vermelidir. 

Kas Gelişmesi: 

Zorlukların oluşmasına neden olan, sorunun üzerine etki eden 
diğer bir olayda çocukların bedenen gelişmesi ve kasların gelişmesin-
den doğar. Genellikle çocuklar enine boyuna gelişmelerinden ve vü-
cut kaslarının sertleşip büyümesini görmekten haklı olarak zevk ve gu-
rur duyarlar. Özellikle "on ilâ yirmi" yaşları arasında iken günden 
güne kuvvetlendiklerinin farkındadırlar.  Bu kendilerini bilme ve kıy-
met vermeleri onları kas sistemlerini bilerek sertleştirmeye sevk eder, 
bir çok hallerde yapmacık durum alırlar. Yüz ve göğüs kaslarının sert-
leşmesi, bunlara ek olarak büyük öğrencilerde sık sık rastlanan alt 
çenelerin kasılması eğilimini belirler. Bu alışkanlık zamanında düzel-
tilmezse bazî hallerde çeneyi hareket ettirmeden konuşma alışkanlığını 
yani dişler arasından konuşma alışkanlığını geliştirir, ve sağır öğren-
cilerde meydana gelen bu hal, konuşma öğretmeninin başarısının bü-
yük bir kısmını sıfıra  indirir ve çok defa  konuşma anlaşılmaz durum 
alır. Memnuniyet verici bir durum varsa o da bu durumun küçüklerde 
bulunmayışıdır. 

İleri sınıflarda  öğretmenlik yapan arkadaşların buna karşı hazır-
lıklı olmaları ve bu geleneğin gelişmekte olduğunu gözledikleri anda 
uygun şekilde bunu önlemeye gitmeleri gerekir. Öğretmenin bu hu-
sustaki dikkati hiç azalmaz. Tersine, öğrencilerin her konuşmaya baş-
ladıklarında vücut kaslarım gevşek bulundurmalarını, omuzlarını geri-
ye doğru kasmaktan çok hafif  öne vermelerini, ve özellikle göğüs du-
varlarının, çene ve başm mümkün olduğu kadar serbest hareket edebil-
mesini sağlamak için bunlarla ilgili kasların gevşek tutulmasını ister. 

Sesin Bozulması: 

Öğrencinin sınıfı  yükseldikçe yalnız bir hususta konuşması bozul-
maya yüz tutar. O da sesin kalitesinde göze çarpar. İlk sınıflarda  çocuk-
ların sesleri temiz, yumuşak ve bir çok durumlarda sapma kabiliyetine 
sahiptir. Sesin sertleşmeye başlaması kolayca anlaşılmaz. O kadar giz-
li ve farkında  olmadan meydana gelir ki, ancak iki ve üçüncü sınıflar-
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da anlaşılır. Buna karşı önlem alınmadığı takdirde, ses bozuklukları 
alışkanlık durumuna gelir. 

îlk günlerde mevcut olması olası olan fakat  çocuğun kelimeleri 
teker teker söylenmesinden kesin olarak anlaşılamıyan nefesli  konuş-
ma durumuda, cümle ve kısa cümlelerin nefes  grupları için ifade 
edilmeleri gerekli olduğu zaman kendini gösterir. 

Ses bozukluklarını teşhis ve ayırt etme kabiliyeti sınıf  öğretmen-
lerinde bulunması gereken bir yeterliktir. 

Konuşma Öğretmeninin Genel Görünümü: 

Genç öğrencilere öğretilen konuşma o an için gereksinmelerini 
karşılayacak durumda ise de, gelecekte ihtiyaçlarını karşılamaktan 
çok uzaktır. îlk konuşma dersleri, ileri sınıflarda  alacakları ders-
lerin temelini teşkil eder. Bu temel öğretim başlıca üç esas etkinliği 
kapsamına alır. 

1) Basit nefes  ve ses çalışmaları, çocuğun doğal ses kalitelerini 
geliştirmek ve onları devam ettirmek. Doğru nefes  alma ve iyi ses 
çıkarma, günlük çalışmaların gelenek durumuna getirilebileceği 
hususlardır. 

2) Basit kelimelerin söylenişi ve onların ünsüz ve ünlülerinin 
yanlışsız olarak ifade  edilişi ve pürüzsüz birleştirilmeleri. 

3) Çocuklar düşüncelerini anlatırken, daha başlangıçta bunları 
serbest ifade  edebilmelerinin sağlanması. 

Temeli atıldıktan sonra, ikinci aşama olarak konuşma dilinin ya-
pı ve bünyesini kurmak gelir. Konuşmanın verimli olabilmesi için 
cümle kuruluşlarımn, çocuğun kelime bilgisiyle birlikte el ele yürütmesi 
gerekir. Kelime bilgisi arttıkça bunu, nefesine  ve dinleyiciler yararı-
na verimli olarak kullanma istek ve kabiliyeti geliştirir. Uzun ve daha 
zor kelimeler öğretilir. Bunların vurgularına dikkat ederek söylemesi 
istenir. Kısa cümle, soru ve olumlu cümle şekilleri çoğaldıkça, kelime-
leri gruplar halinde toplanmasını ve onları söylerken duraklama ve 
gerektiği yerde kuvvet kuvvet vererek ahenkli konuşması arzu edilir. 
Uyumlu konuşma kolayca anlaşılır. Bunu sağlamak orta ve üst 
sınıf  öğretmenlerine düşer. 

Sorun Nasıl Çözümlenir? • 
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Daha Önceki öğretmenin yaptığını geliştirmekle sorun çözümlen-
miş olmaz. Kurulmak üzere olan bu yapıya her yeni öğretmenin bir 
şeyler eklemesi gerekir. 

Her sınıfın  kelime, kısa cümle ve cümleler üzerinde kendi özel 
geliştirme çalışmaları bulunması gerekir. Bu çalışmaların ham madde-
leri çocukların dil derslerinden alınır ve ilk fırsatta  onların günlük 
ihtiyaçlarını karşılıyacak şekilde hazırlanmasına dikkat edilir. Her 
çocuğun kendine özgü hata ve zorlukları vardır. Bunlar doğrudan 
doğruya, ayrı ayrı ele alınır ve düzeltilme yönüne gidilir. Bunun 
dışında yeni kelimeler üzerinde çalışmalar, vurgu, cümleciklere böl-
me cümleler üzerindeki şiddete ait çalışmalar sınıfa  toplu olarak verilir. 
Tek ve toplu çalışma arasında gerekli dengenin sağlanması şarttır. 

Öğrenciler kendi başlarına bir kelimeyi söyleyebildikten sonra 
aynî kelimeyi aynî şekilde cümle için de söyleyebileceklerini bekle-
mek doğru olmaz. Çünkü ikinci etkinlik daha fazla  nefes,  ses ve 
konuşma organlarının kontroluna ihtiyaç gösterir. Bu nedenle, yeni 
kelimeler uzunluğu ve güçlüğü değişiklik göstermek üzere cümle için-
de kullanılır, ve değişik hızlarda, yanî çeşitli tempo ve seslerde konuş-
turulur. 
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B Ö L Ü M IX 

Okullarda Konuşmanın Anlaşılır ve Anlamlı Olabilmesini 
Sağlamak ve Devam Ettirmek îçin Pratik Bazı Öneriler. 

I. Genel Esaslar 
\ 

1) Her sınıfın,  çocukların artan gereksinmelerini karşılayacak 
şekilde hazırlanmış bir konuşma programı olması gerekir. Bu program-
la çocukların düşündüklerini serbestçe ifade  edebilme alışkanlığı 
geliştirilmelidir. 

2) Bu amaca ulaşmak için, konuşma dersi bileşik metotla ve dil 
öğretimiyle ilgili olarak öğretilmelidir. 

3) Sınıf  öğretmeninin çabası ünsüz ve ünlülerin doğru söyleniş-
lerinin sağlanması üzerine toplanır ve bunun yanında sürekli konuş-
ma için gerekli hususlar ihmal edilmemelidir. 

4) Öğretmen yeni ders verirken günden güne artan kontrol, yeter-
li ve doğru söylemeyi güven altına alacak olan tekrarlamayı da ihmal-
etmemelidir. 

5) Öğretmen öğrencilerin kendisiyle işbirliği yapmalarım sağla-
mak için çalışmalı ve onlarda iyi konuşma arzusunu yaratmaya uğ-
raşır. 

6) Bunlara ek olarak, öğretmenin kendini işine vermesi ve konuş-
ma tekniğinden anlaması gerekir. 

I I . Çalışma Programları • 

Her dönem başında veya hiç değilse ders yılı başında, her sınıf 
veya grup öğretmeni (ilk, orta, lise) sınıflarında  izleyecekleri konuş-
ma dersi programlarını hazırlar veya bu amaçla hazırlanmış olan 
programlar kendilerine verilir. Bunların zamanında sağlanmasından 
okul müdürleri sorumludur. Okulun bu alandaki başarısı öğretim 
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üyelerinin her birinin ayrı ayrı üzerine düşen görev ve sorumluluk-
ları gereği gibi yerine getirmelerine bağlıdır. Özellikle konuşma der-
sinde, bir başkanın emri altında ortak çalışmak, arzu edilen amaca 
emniyetle ulaştıracağı gibi, zorluğundanda hiç kimse kendini kur-
taramaz. 

Genç öğretmenlere gelişi güzel, raslantı olarak konuşma dersle-
ri yapmamalarını hatırlatırız. Diğer bütün dersler gibi, konuşma 
öğretimide sınırlı bir devre içinde belirli bir amaca götürecek şekilde 
planlanmalıdır. Bunun başka şekilde olmasına da imkân yoktur. 
Konuşma tekniği başlı başına bir konu olduğuna göre onun doğru ola-
rak yerine getirilmesi için konuşma organlarının bu işe iyi hazır-
lanmış olması gerekir. Bu da ancak geliştirme çalışmalarıyla sağlanır. 

Tecrübeli veya tecrübesiz, hiç bir öğretmen kendini günlük ders-
lerde ortaya çıka gelen hata ve yanlışlıkların düzeltilmesine vermekle 
en küçük bir başarı dahi elde edemez. Konuşmada gelişme kay-
debilmek için bundan daha müsbet ve daha yapıcı bir öğretim ve 
eğitim izlemek gerekir. Bundan dolayı, bu geçici düzeltmeler yanında, 
sınıfa  daha önce hazırlanmış, yeni çalışmalar verilir. Ancak bundan 
sonradır ki öğretmen okulun amacının gerçekleştirilmesi için kendi 
üzerine düşen şerefli  görevi yerine getirmekle övünebilir. 

Deneyimler şunu göstermiştir ki, haftanın  her günü onar dakikayı 
konuşmaya ayırmak, haftada  iki yarım saat ders yapmaktan daha 
iyi sonuç verir. Sonunda ders yılı çalışmalarına iyi başlandıktan, 
öğretmenler hevesli ve teknik bilgilere sahip olmaktan sonra, müdür 
veya diğer bir uzman için yapılacak iş, zaman zaman çalışmaları 
gözden geçirmek ve önemli olan kısımlarını önem derecelerine göre 
zamanında ele alınıp alınmadıklarını kontrol etmektir. Bu mühim 
olan noktalar, temiz ses çıkarma, doğru söyleniş, ünlülerin vurgu-
lanması kelimelerin cümle içinde birleşmeleri ve özellikle üst sınıf-
larda şiddetin, cümleciklere bölmenin bilerek kullanılmasından doğan 
ritmik konuşmayı içerir. Yüksek sınıf  öğrencileri için son ölçü öğren-
dikleri günlük soru ve cevaplan kullanmak suretiyle yapılır. 

Başarıları da konuşmalarının doğal, ve anlaşılır olup olmayışıyla 
ölçülür. 

Program Nasıl Hazırlanır? • 

1) Programın tatbik edileceği süre içinde konuşmanın hangi 
safhaları,  ele alınacaktır? Önce bunlar hakkında bir karara varılır. 
Bunlar programın ana bölümlerini oluşturur. 
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2) Fazla yüklü olmamak üzere, her bölüm için hazırlıyacağınız 
çeşitli çalışmaları belirtisiniz. 

Aşağıda küçük sınıflar  için hazırlanmış, örneklerle dolu, bir prog-
ram taslağı göreceksiniz. Bu çalışma programı bir az geri olan sınıflar 
için kısaltılabilir. 

Küçük Sınıflar  için Bir Sömestirlik Konuşma Programı 

(Doğal konuşma kısmına bakınız) 

Sağlanması gereken başlıca hususlar: 

1) Konuşmada açıklık. . . 

2) Tatlı bir ses. ' 

1. Nefes  ve nefes  kontrolü. Bölümündeki 4,5,6,7 sayılı çalışmalar 
üzerinde durunuz, ve bunları sahifede  olduğu gibi cümlelere, sayı-
lara ve alfabeye  uygulayınız. 

2. Sesin geliştirilmesi Bölümündeki 

1) Seslendirme çalışmalarındaki... 6,7,8 sayılı çalışmaları Uygu-
layınız. 

2) Seselim Tını-çınlama-tınlama çalışmalarının 1,2,3,4 sayılı 
çalışmalarını yapınız. 

a) Olağan konuşmalar için alçak konuşma sesi. 

b) Gizli konuşmalar için gayet alçak konuşma sesi. 

c) Yüksek konuşma sesini geliştiriniz. 

4) Ses kalitesinde yapılan hatalar. 

Tınıya seselime rezonansa dayanarak temiz göğüs sesleri ge-
liştiriniz. 

2 numaralı çalışmada yapıldığı gibi, sesin sapma kabiliye-
tini geliştirmeye çalışınız. 

3. Konuşma sesleri. Bölümünün 

İkinci kısımdaki konuşma seslerine de bakınız. Ünlü ve ünsüzlere 
göre sınıflandırılmış  kelime grupları üzerinde sık sık alıştırmalar 
veriniz. Özellikle kısa ünlüler üzerinde dikkatle durunuz. 

4. Vurgu, cümleciklere bölme ve ritim. V ve VII ci bölümler. 
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5. Cümleciklere bölme ve ritim. Bölümünde. Verilen ilk üç 
kuralı öğretiniz. 

6. Bakarak ve ezbere okuma. 

Öğrencilere bilmedikleri ve görmedikleri cümleleri ve daha önce 
onlara ezberlettiğiniz çocuk şiirlerini okutunuz. 

I I I . GRUPLA Ö Ğ R E T İ M 

Her sınıf  öğretmeni tarafından  kendi sınıfında  yapılan konuşmaya 
ek olarak, yönetici veya uzman öğretmenin üç ile dört sınıfı  bir ara-
ya toplayıp grup halinde günde yarım saat ses geliştirme çalışmaları 
yapması tavsiye edilir. Bu çalışmalar belli sesler veya ses birleşimleri, 
vurgu ve ritim üzerinde olabilir. Grupla çalışma yapılırken sınıf 
öğretmenleri de yapılan çalışmayı görmek ve gereken yardımda bu-
lunmak üzere kendi öğrencilerinin yanında bulunurlar. 

Daha sonra öğretmenler, üzerinde durulması gereken kısımlar 
üzerinde kendi sınıflarında  ayrıca çalışırlar. 

Daha iyi açıklayabilmek için, aşağıya yaşları 10 ilâ 15 arasında 
üç sınıfın  öğrencisine verilmiştir. Bu bir sömestirlik çalışmayı gös-
terir, gerçek çalışmaların bir listesi çıkarılmıştır. 

1. Ritim tablosundan yararlanınız. 

2. Vurguyu geliştirmek için iki ile üç heceli kelimeleri tekrar-
layınız. 

3. Değişik vurgularla fiil  zamanları üzerinde çalışınız. 

4. Basit sorunları cevaplandırma ve hangi kelimelerin vurgu-
landığının nasıl bilinebileceğini öğretiniz. 

5. "h" nefesli  ünsüzünün çıkarılışı ve kullanılışı üzerinde çalış-
malar yapınız. 

6. Burunsal ünsüzler üzerinde çalışma, (m, n, ng, nk) 

7. Cümleciklere bölme ve vurgu. 

8. Milli marşın birinci kıtasının öğretimi. 

9. "tr" ünsüzü birleşimlerinin kelime ve cümleciklerde kulla-
nılışı. 
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Yaşları 10-15 arasındaki öğrencilerden oluşan bir grup için iki 
örnek ders. 

(Yaklaşık Olarak Her Biri 30 Dakika) 

I. Ç ünsüzü (başta olarak) kelimeler türetiniz. 

1. Ş ünsüzü üzerinde çalışınız. . 

2. Tş ünsüzü üzerinde çalışınız. Öğrencilere T ve Ş ünsüzlerine 
aynı zamanda basınç yapacaklarını öğretiniz. Dilin hareketini, kibrit 
kutusuna çalmaya benzetiniz. 

a) ilk basıncının önemi. 

\ b) "T" ve "Ş" ünsüzlerinin en uygun şekilde birleşmeleri, 

c) Birleşimin patlayıcılık özelliği. 

Karşılaştırılan sesler: Ç, K, t, p. 

Heceler: Çi, ça, çu. 

Kelimeler: Çam, çim, çek. 

Cümlecikler: Cam sakızı çoban armağanı. 

Aç çakal. 

Çek çevir. 

I I . C ünsüzü (başta olarak) kelimeler türetiniz. 

1) "Ç" ünsüzü üzerinde çalışınız. 

2) C - dj. Dil palası üst diş etlerine dokunurken biraz ses işiti-
lir. 

Üzerinde durulacak esaslı noktalar: 

a) " C" ünsüzü sesli olarak başlar ve nefesle  sona erer. 

b) " D " ve "ş" ünsüzleri iyice birbirlerine kaynaşır. 

Heceler: Ca, cu, ci. 

Kelimeler: Cem, can, cam. 

Cümleler: Cambaz cemal cevizlikte, çerde. 

Cem ceviz yer. 

Çevriye yeni camide. , 
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IV. Vurgulama 
Konuşma dersinde geçen bütün yeni kelimeler, geleneğe uyularak-

tan, ritim tablosuna yazılır, İmlâ yazı dili için ne kadar önemli ise, 
vurguda konuşma dili için o kadar önemlidir. Onun için konuşma 
öğretmenlerinin yeni bir kelimenin ne şekilde söylenileceğini göster-
meleri çok yerinde olur. Bir çok hallerde, vurgu işareti bu işe yeterlidir. 
Fakat söylenişin ayrıcalık gösterdiği yerlerde bir rehbere ihtiyaç vardır. 

Örneğin: 

"Fare" fa:  re. 

"Badem" ba: dem. , 

"îğne" iğ: ne. . . 

"Saat" sa: t. 

Kelimelerinde olduğu gibi., bu kelimelerde vurgu birinci hece-
lerdedir. Bunların her hangi birisi vurgusuz söylenilecek veya vur-
gu yanlış hece üzerinde konacak olursa, kelime ya hiç anlaşılmaz 
veya kast ettiğimizden bam başka bir kelime anlaşılır. 

Söyleyiş Sözlükleri: 

Vurgu konusuna gelindiği zaman öğrenciler üst sınıflarda  söyle 
niş sözlüğünden faydalanabilirler. 

I. Vuruş, Tempo, ve Vurgu. 

Ritim birbirleriyle ilgili üç özelliği vardır. Bunlar vuruş, tempo, 
vurgudur. 

1) Vuruş, her hangi bir ritmin hareketinin devamı süresince 
vuruş sayısıdır. Örneğin., müzikte olan vuruş gibi. Müzikte en çok 
kullanılan vuruş şekilleri 2/2, 2/4 6/8 ve 4/4 lüktür. Bunlardan başka 
ritimde başka bir vuruş daha vardır, ki buna da tempo denir. 

2) Tempo, ritmik hareketlerin birbirlerini izleyiş süratidir. Bu 
bakımından ritmik hareketlerin çabuk ve ağırlığını ifade  eder. Müzikte 
tempo, notaların birbirlerini izleyiş süratini gösterir, (çabuk, orta, 
yavaş). Konuşma da ise kelimelerin ağızdan çıkış süratini ifade  eder. 

3) Vurgu, (darbelere) vuruluşlara yapılan İsrar veya kuvvet artı-
mıdır. Konuşmada "vurgu" hecelerin İsrarla okunması demektir. Fakat 
bu, kelime ve kelime gruplarına uygulanırsa o zaman "şiddet" adını 
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alır. Kitabımızda genel anlamda "İsrar" yerine "vurgu" terimini kul-
lanacağız. (Doğal Konuşmaya bakınız). 

Müzikte ve dansta olduğu gibi, vuruş, tempo ve vurgu konuşmanın 
üç önemli öğesidir. Çocukların kavrayışı izin verir vermez, bunların 
dikkatle öğrenimine geçilir. 

Yukarıdaki ritim tablosunu kullanırken, şu terimlerin kullanılma-
sı ve üzerinde devamlı olarak durulmak suretiyle öğrencilere de öğre-
tilmesi lâzımdır. Bölmedeki "vuruş"lar, kelimelerdeki heceleri anla-
tır. Vurgu deyince vurgulu ve vurgusuz heceler akla gelir. Duraklama 
nefes  tazeleyip veya tazelemeden hece veya kelimeler arasında ara ver-
mek demektir. Ritmik (darbe) vuruş ve vurgudan (2/2, 3/4, 4/4) 
vuruşlarla vurgunun birinci , ikinci ve devam evam eden hecelerden 
olduğu anlaşılır. Tempo hareketlerin (çabuk, orta, ağır) olarak birbir-
lerini takip ediş süratlidir. His: Neş'eli (korkak, ürkek, üzgün, canlı) 
bir his. Sesinize canlılık veriniz. 

II. Vuruşları Sayış: 

Vuruşları göstermek için önerilen metot şudur., vurgulu heceler 
için kolu dirsekten muntazam ve canlı olarak vücudun ön kısmından 
sallamak ve vurgunun heceler için de ya işaret parmağı veya eli aşağı 
doğru hareket ettirmektir. Elin sallanışı ritmin bünyesiyle armoni 
teşkil eder. 

Bu hususta bir az bilgisi olan öğrencilerle çalışırken iki üç bölmeli 
cümle için devamlı kol veya el hareketi kullanınız. Normal olarak 
basit bir cümleyi konuşurken arada her hangi bir duraklama yapmayı-
nız. El ve kol hareketlerinin bunu aksettirmesi lâsımdır. 

I I I . Ritim tablosundan faydalanma: 

İlk  Safha:  Konuşmadan, öğrencilere 2/2, 3/4, 4/4 lük vuruşları 
saymalarını öğretiniz. Bundan sonra sıra ile bölmelerde hecelerin 
vurgularına geçiniz. 

Tempo:  Her bir "vuruş" ayrı ayrı üç tempoda kullanınız. Öğre-
nime yeni başlıyanlar için "vuruş" iyice öğrenilene kadar "tempo"yu 
öğretmekten vaz geçiniz. 

İkinci  Safha:  Sayı ve harfler  üzerinde kullanılan ritim. 

Ritim tablosunda da gösterildiği gibi, önce 1612 ye kadar sayıla-
rın tekrarı üzerinde çalışınız. Bunu yaparken öğrencilerin nefes  kont-
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rolü en zaif  olan gruba dikkat ediniz. Bu öğrencilerin nefes  kontrol-
ları geliştikçe sayılardan meydana gelen nefes  gruplarını büyütünüz. 

Örneğin: 1 -6 ve 7-12 olmak üzere iki nefes  grubuna ayırmak şar-
tiyle 6 cı sayıda nefes  tazelemeğe izin veriniz. Sonra 1-9 olmak üzere 
birinci nefes  grubunu uzatabilirsiniz, ve nihayet 1-12 kadar söylemek 
suretiyle tek bir nefes  grubu haline indirebilirsiniz. Yalnız bu çalış- . 
maya başlamadan önce çabuk, sessiz nefes  alma alışkanlığını geliş-
tirmeyi unutmayınız. (Çalışmanın yan tarafına  nefes  tazeleme işareti 
koymayı ihmâl etmeyiniz). 

Vurgunun Yeri: 

Her sırayı ayrı ayrı ele alarak vurgunun yerlerini değiştirme 
çalışmaları yapınız. 

2 /2 ilk vuruşun kullanılmasını bir az öğrenildikten sonra 3 /4 lük 
vuruşlar üzerinde çalışmalara geçiniz. 

a) Gerekliğinde, değişiklik olsun diye, sayıların yerine alfabeyi 
kullanınız. Önce iki grup halinde (a-1) e kadar ele alınız, (a-f,  gl) 
ve kısa sürelerle, üç nefes  grubu halinde bütün alfabeyi  tamamlayınız. 
(a-1, m-v, y-z). En sonunda da tek nefes  grubu halinde bütün alfabeyi 
okutunuz. 

b) "Kim" soru zamiriyle başlayan soru cümlelerini çeşitli öğren-
cilere veya öğrenci gruplarına yönelterek (biz, siz, onlar) gibi şahıs 
zamirleriyle başlayan cevaplar teminine çalışınız. 

c) " Kim" soru zamiriyle başlayan soru cümlelerini her öğrenciye 
sorunuz ve her birinden "ben" şahıs zamiriyle başlayan cevaplar alı-
nır. 

d) Fiil zamanı ile ifade  edilen bütün cümle veya cümlecikleri üç 
nefes  grubu halinde ifade  etmeye çalışınız. 

Örneğin: Benim. Sensin. 

Odır. Odur. 

Biziz. Sizsiniz. 

Aynî şekilde diğer fiillerden  örnekler yapınız. 

e) Fiilin zamanı bilinince öğretmen, öğrencilere cevapları "Be-
nim, benim var, o yapar" olacak olan sorular sorar. 
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Bundan sonra, öğrencilerin kendilerine, vurguları birinci hecede 
olan sorular sordurunuz. 

2) 3/4 vuruşlu ve vurguları birinci hecede olan örnekler. 

Örneğin: Kaybettin. Kaybettim. 
Para kaybettim. 
Ne kaybettin? 
Çok ağladım. 

6. Cümlelerde Ritim: 

Türkçede cümlelerde ritim anlama göre değişir. Konuşan kimse 
neyi anlatmak istiyorsa o fikri  ifade  eden kelimeye diğerlerine göre 
daha kuvvetli vurgu vurur. Kelimelerin cümle içinde vurgulanmasına 
Entonasyon denir. 

1) Örnek: 2/2 vuruluşu cümlelerde vurgunun kullanılışı. 
Çık dışarı. 
Nedir bu yaptığın? 
Aç avucunu. 

2) 3/4 vuruşlu cümlelerde vurgunun kullanılışı. 
Ahmet yazı yazıyor. 
Ben dün geldim. 

VI. Konuşmayı günlük bir çalışma haline getirmek. 

1) Ritmik konuşma ile olan münasebeti. 

Ritmik konuşma ve konuşma dilinin öğretimi birlikte ele alınması 
gerekir. Her hangi bir kimsenin konuşma ritmi onun özel kişiliğinin 
ifadesinin  bir parçasıdır. Demek oluyor ki, insanın konuşma ritmini 
değiştirmek suretiyle, konuşurken kullandığı cümle veya cümleciklere 
başka anlamlar verebilmesi mümkündür. 

örneğin: 
Şöyle basit bir cümleyi ele alalım., "Ahmet kapıyı açtı." Normal 

konuşmada vurgu "kapı " ve "açtı" kelimeleri üzerinde bulunur. Fakat 
"Ahmet" kelimesini vurgulayarak okuyacak olursak, o zaman bütün 
dikkat işi yapanın üzerinde toplanır. Bu şekilde işi "Ahmet"ten başka 
hiç bir kimsenin yapmadığı anlaşılır. Yalnız "kapı" kelimesini kuv-
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vet vererek okuyacak olursak bu şekilde de "kapı" kelimesi önem 
kazanacağjndan "Ahmet kapıyı açtı." "pencereyi" değil gibi bir 
anlam anlaşılmış olur. 

Böylece, insan konuşmasına ritim yardımıyla istediği anlam deği-
şikliğini verebilir. Bu nedenle, konuşma dili yazı dilinden daha canlı, 
daha anlamlı ve dinliyene daha kuvvetli etki yapar. Bu iki ifade 
karşılaştıracak olursak, yazılmış veya basılmış kelimenin etki kuvve-
tinden yoksun olduğunu görürüz. 

2) Konuşma, düşünce ve hissin refleksi  haline nasıl getirilir.? 
Konuşmayı düşünce ve hissin gerçek refleksi  haline getirebilmek 

için iki olanak vardır. Dilin öneminin takdiri, nefes  ve ses kontrolünün 
sağlanmasıdır. Sağırlık bunların elde edilmesine engel olur. Fakat 
duyu noksanlığı, düşünce ve hissin ifade  vasıtası olarak kullanılan 
sesin entonasyonunu ve düşmesini ortadan kaldırdığını kabul ettikten 
sonra dahî sağırlar tarafından  başarılması mümkün olan bir çok 
hususlarda vardır. Konuşma öğretmeninin mesaisi konson ve vokal-
lerin temiz artikülasyonu ve doğru söylenişlerine ilâveten dil ve konuş-
öğretmeninin bir plan tahtasında ele alınmasına teksif  edilmelidir. 

1- Kelimelerin gerçek vurgularını öğretmek. ' . 

.2- Kuruluş ve anlamının cümlenin neresinde duraklamaya ola-
nak verdiğini, anlamlarını sağlamak için öğrencilere cümlecikleri 
kullanılmasını öğretmek. 

3- Hangi kelimenin vurgulanacağını bilmeleri için cümle içindeki 
önemli kelimelerin ilk bakışta fark  edilebilmelerini öğretmek ve keli-
meleri vurgulamak düşüncesiyle değişik şiddet ve ses hacmî kullanabi-
lecek şekilde yetiştirmek. 

4- Ritmik cümle kalıplarının normal kullanışlarını öğretmek. 

Cümleciklerin önemi: 

İnsan, sağır öğrencinin çocukluk döneminden başlayarak en son 
sınıfa  kadar dil öğreniminde geçirdiği safhaları  göz önüne getirince, 
hem konuşurken ve hem de okuma öğrenirken cümlenin kısımlarının 
birbirleriyle olan ilişkilerini anlamada cümleciklerin bu işte ne kadar 
değerli rol oynadıklarını görmek olanağını bulur. Bunun sonucu 
olarak, bugün sağırlar öğretiminde cümleciklere verilen önem bir 
kat daha artar. 
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Deneyimler şunu göstermiştir ki, ilk ve orta sınıfların  dil öğreti-
timinde cümle kuruluşlarına olduğu kadar cümleciklere verilen önem 
iki bakımdan faydalıdır.  Böylelikle çocuğun ifade  yeteneğinde bariz 
bir gelişme görülür. 

1- Düşüncelerini tek tek kelimelerle ifade  edecek yerde cümlecik-
lerle ifade  edebilme olanağını bulur. 

2- Kitap dilinin, okumasını öğrenir. Bu da çocuğun uzun bir 
cümle, cümlecikleri zihnin ayırt edebilme ehliyetinin gelişmesiyle 
anlatıldığı gibi mantıkî bir yorum ve makul bir birleşime doğru atılmış 
ilk adım sayılır. 

Cümleciklerin öğretimi ve kullanılması, tam ve karışık cümlelerin 
kuruluşuna olanak verecek şekilde ele alınmalıdır. 

Cümleciklerin kullanılmasına, dil öğretimi dersleri programlarında 
gereken yerin ayrılması bir gerçektir. Bu programda basit cümle 
kuruluş ve kullanışlarının öğretim aşamasıyla, daha uzun ve karışık 
cümlelerin öğretimi arasında ele alınır. Aslında basit cümleler 
başlıca cümleciklerden oluşmuş kelime dizileridir. Buna, dil öğretim 
programında gereken yer ayrıldıktan sonra, aynî şekilde konuşma 
programında da yer ayrılması gerekir. Çünkü, konuşma dili ve onun 
sözle ifadesi,  başkalarına anlatmak istediğimiz duygu ve düşünce-
lerimizin ifade  kalıplarıdır. 

Öğrenci cümleyi zihnen cümleciklere bölebildiği v( aynî cümle 
içindeki önemli kelimeleri fark  edebildiği zaman ritmik konuşmayı 
temine doğru biraz gelişmiş sayılır. 

4) Hangî kelimelerin İsrarlı okunacağı nasıl bilinir? 

Bu daha çok konuşulanı anlamaya bağlıdır. Üst sınıf  öğrenci-
leri için zorluklar çıkarmaz. Kelimelerin cümle içindeki nisbi değer-
lerini belirtecek olan her hangî bir çalışma bu amacın oluşması için 
faydalıdır.  Öğrenciler zaman zaman bu gibi çalışmalar üzerinde çalış-
tıkça kelimelerin cümle içindeki durumları hakkında esaslı bir fikir 
edinilir. 

örneğin: 
Her hangî bir çalışma üzerinde uğraşırken, soruyu bir kaç defa  • 

tekrar ediniz ve her tekrar edişte değişik değişik kelimeleri İsrarla 
okuyunuz. 
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Yazılı olarak yapılan çalışmalarda, İsrarlı olarak okunan veya 
okunacak olan kelimelerin altını çiziniz, sözlü çalışmalarda ise, israr-
lanacak kelime diğerlerine göre ses tınısı seselimi (rezonansı) daha 
farklıdır. 

Örneğin: ; 

Çay içer misiniz? . . • 

Çay içer misiniz? 

Yukarıdaki örneklerde olduğu gibi italik  yazılı kelimeler İsrarlı 
okundukları zaman anlam ona göre değişir. 

Bu çalışmalardan amaç, kelimeler arasında anlam ayrımı ve çeliş-
kileri anlayabilmektir. 

Sağır öğrencinin daha ilk anlardan itibaren öğrenme ihtiyacı du-
yacağı iki büyük problem vardır. 

1- Aynî cümle her zaman aynî anlamı ifade  etmez. 

2- Konuşulan kimsenin anlatmak istediği fikir  ancak belli kelime-
leri israrlamak suretiyle söylemesinden anlaşılır. 
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B Ö L Ü M : 10 

KONUŞMA E Ğ İ T İ M İ 

İşitme özürlülerin eğitiminde konuşma eğitiminin yeri ve önemi 
büyüktür. Zaten işitme özürlünün en belirgin özelliğinden biri konuş-
mayı olağan yollardan kazanamayışı ve onu iletişimde bir mesaj 
türü olarak kullanamayışıdır. İşte işitme özürlülere konuşmayı kazan-
dırmak, kazanmış olduğu konuşmayı, geliştirmeye yönelik etkinliklerin 
tümü konuşma eğitimi  olarak adlandırılır. 

Konuşma eğitimini kendi başına bağımsız bir etkinlik ve o et-
kinliğe ilişkin yöntem olarak düşünmemek gerekir. Konuşma eğitimi 
dudaktan okuma ve işitme eğitimi etkinliklerine dayalı, onları ve ek-
lemlenme ve ses eğitimi etkinliklerini içeren bir etkinlikler kümesidir. 

Normal çocuklarda konuşma gelişimi şu aşamalardan geçer: ço-
cuk ses'duyar, sesleri taklit eder, heceler çıkarır, sözcükler çıkarır, 
hecelere anlam verir, kısa daha sonra uzun tümceler kurar. Cümle 
kurarken de; 

• a) Geleneksel kalıplara uygun sözcük sıralaması yapacak 

b) Geleneksel kalıplara uygun esnekliğe uyacaktır. Ama çoğun-
lukla bunlar normal çocuklarda kendiliğinden oluşacaktır. Oysa işit-
me özürlü çocuğa bunların özel olarak kazandırılması gerekecektir. 

İşitme özürlülerde konuşma eğitimini şu aşamalarda düşünebi-
liriz: 

1. Sözcük dağarcığı geliştirme: Konuşma eğitiminde öncelikle 
ele alınması gerekir. 

İşitme özürlülerin sözcük dağarcığı 

a) Dudaktan anlama sözcük dağarcığı 

b) Konuşma sözcük dağarcığı olarak iki türde düşünülebilir. 
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Dudaktan anlama sözcük dağarcığı daha önce gelişir. Konuşma 
sözcük dağarcığı dudaktan anlama ve işitme eğitimine dayalı olarak 
geliştirilir. îsim, sıfat,  fiil  en çok kullanılan sözcük türleridir. Bunlar 
çocuğun gelişim evresine gereksinimine uygun olmalıdır. 

2. Sözcüklere iş gördürme yani konuşma  aşaması. 

a. Gereksinme yaratma 

b. Uygun konuşma ortamı 

c. Konuşma kalıplan 

(cümle, sözcük, hece ve seslerle yapılan, çalışma) Tümce 
Yöntemi 

3. Konuşmayı anlaşılır hale getirme: 

a. Eklemlenme çalışmaları 

b. Ses eğitimi ile gerçekleştirilebilir. 

İşitme özürlülerin konuşma eğitiminde konuşmanın dayandığı 
dört esas temelden yararlanılır: 

1. Psikolojik  Temel:  Çocuğun, konuşmanın hedefi  olan bir olgu 
olduğunu algılaması zorunluğu vardır. Yani çocukta konuşma konu-
sunda ilgi uyandırmak. 

2. Fizyolojik  Temel:  Bu işitme ve konuşma mekanizmalarının 
anatomisi ve fizyolojisinden  oluşur. . 

3. Fiziki  Temel:  Seslerin ve konuşmanın perde, şiddet, kalite 
ve süresini içine alır. 

4. Fonetik:  Her dilin kendine has olan sesli ve sessiz harflerinden 
oluşur. 

KONUŞMA E Ğ İ T İ M İ HEDEFLERİ 

Bir konuşma öğretimi programında 

1. İşitme özürlülerin sesini yararlı bir biçimde kullanabilmesi 

2. Harf  seslerinin sıhhatli olması. 

3. Konuşmayı gerektiren herhangi bir durumda, konuşmayı 
başarabilme yeterliğinin kazanabilmesi hedeflenir.  Bu çerçeve içinde 
hedeflerimiz  daha önce belirlenmişti. 
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Konuşma Eğitiminde Gözetilecek Noktalar 

1. Dudaklar, çocuk tarafından  görünmeli, ışık dudakların üze-
rinde olmalı, çocukla, öğretici arasındaki uzaklık 60-150 cm olmalı. 

2. Çocuğun görüş düzeyinde olunmalı 
3. Öğretmenin sağ eli boşta olmalı, ayaklarını daima bir tarafa 

çekip çocuğu ayaklarının dışında bulundurmalıdır. (Özellikle ayna 
çalışmalarında) • • ' 

4. Çocuğun konuşmasına aktif  olarak katılmalı. 

5. Öğretici yüzüne ve sesini çocuğa ilginç ve eğlenceli birşey 
söylüyormuş izlenimini vermeli. 

6. Öğretici, çocuğun düzeyine uygun ve onun ilgisine dönük 
olarak konuşmalı. 

7. Öğretici, konuşma eğitimi için iyi bir örnek olmalıdır. 

8. Çocukla burada, şimdi olan hakkında, çocuk için ve onun 
duygularını sözcüklerle ifade  edecek biçimde konuşmalıdır. 

9. Çalışmalarda tekrar esas olmalıdır. 

10. Başarılı olanlar ödüllendirilmelidir. 

11. Taklitten bol bol yararlanılmalıdır. 

12. Seslerin çıkarılmasında görme duyusu yanında dokunma du-
yusundan uygun bir biçimde yararlanılmalıdır. 

13. Hareketlerini saptamada güçlük çektiğimiz bir ağız, okun-
masında güçlük çekilen bir el yazısına benzer, bunun için sesleri 
çıkartırken ağız hareketlerinin belirli olması gerekir. 

14. Çocuklar ellerini öğretmenin hançeresi üzerine koydukla-
rı zaman fazla  sıkmamaları, hafifçe  dokunmaları gerekir. 

15. Çocuğun çıkardığı sözcükler tekrar edilip, cümle içinde 
kullanılmalıdır. 

16. Çocuğun sözcük dağarcığı yeni sözcüklerle zenginleştirilme-
lidir. 

17. Çocuk yanlış bir sözcük yada konuşma yaparsa doğrusu söy-
lenmelidir. 

18. Çocuğa yeni cümle formlarını  işitme olanağı vermelidir. 
19. Eğer çocuk bir fikrini  açıklama düzeyine gelmiş ise, onun 

düşüncelerini yeni bilgiler ekleyerek genişletilmelidir. 
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20. Eğer çocuk, telegrofonic  konuşursa onun düşünceleri tam bir 
cümlede ifade  edilmelidir. 

21. Konuşma eğitiminin hiç bir aşamasında nefes  ve ses kontrolü 
ihmal edilmemelidir. . 

işitme Özürlülerde Konuşma Gelişimi 
İşitme özürlülerde konuşmayı geliştirmenin en etkili yolu işitme 

artığını şöyle yada böyle en etkin bir biçimde kullanmaktan geçer. 
Çocuğun bu yeteneğini kazanabilmesi onun bu alandaki yeteneğine 
olduğu kadar işitme eşiğinin düzeyine de bağlıdır. Aslında işitme dü-
zeyi frekans  olarak 125-4000' Hz, şiddet olarak 70 dB yada daha iyi 
olan bir çocuğun konuşma yeteneğini kazanabilmesi doğal olarak 
hiçbir özel eğitime gereksinim göstermez. (Tabi uygun işitme aracı 
ve deneyimine sahipseler). Asıl sorun, çocuğun işitme düzeyinin bu 
çizginin altına düşmesiyle başlar ve düşüş, derecesine göre çocuğun 
gereksinim duyduğu konuşma ve konuşmayı ayırt etme öğretimi aşağı 
yukarı belirlenir. 

îster normal, ister işitme özürlü her çocuk ilk aylarda refleksel 
bazı sesler çıkarırlar. Eğer işitme özürlü çocuk erken yaşlarda 
işitme aracı kullanıyor ise bu sesleri korur. Hat ta total işitme özürlü 
çocuklar, işitme yardımıyla bu sesleri fark  edebilirler. Kısaca söylemek 
gerekirse erken davranıldığında ses üretiminin öğretimine gerek 
kalmayabilir. 

Çocuk tarafından  bilinçciz olarak çıkarılan seslerin kalite ve 
kantitesi işitme özürlü çocuk ile normalleri arasında ilk 6 aylığa 
kadar önemli bir fark  göstermez. Ancak 6 aydan sonra işitme özürlü 
çocuk aleyhine düşüş başlar. 

Yaklaşık 2 yaşında işitme özürlü çocuk bazı refleksel,  ilkel seslerin 
dışında tamamen sessizleşir. Tabi uygun işitme yardımı kullanan 
çocuk bu gelişmenin dışında kalabilir. Onlar normal çocukların bu 
yaşlarda çıkardıkları sesleri doğal olarak çıkarabilir. Ancak bu müm-
kün olmuyor ise, çocuğa ses çıkarmada yardımcı olacak bazı öğretim 
olanakları sağlanır. 

Yalnızca  işitme özürlü çocuklar  değil,  normal çocuklarda  ilk  aylarda 
Çıkardıkları  refleksel  sesler karşısında  büyükler  tarafından  teşvik  edilmeye, 
beğenilmeye,  kısacası bu seslerin pekiştirilmesine  gerek  duyarlar.  îşte bu pekiş-
tirmenin gerçekleştirilebileceği en uygun ortam oyundur. Oyun 
içerisinde çocuğun çıkardığı sesleri pekiştirmek için pekçok fırsat 
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vardır. Taklit etmek, memnunluk göstermek, çocuğun her ses çıkardı-
ğında onu aşırı biçime kaçmadan ödüllendirmek gibi Çocuğun yaş 
ve ilgilerine göre pekçok yol denenebilir. Büyük çocuklar için daha 
gerçekçi oyunlar seçilebilir. Örn. bunlar sesin çeşitli niteliklerini 
ölçen aletlerin ibrelerini çıkardığı ses ile oynamaktan büyük zevk 
duyarlar, (teybin göstergesi) Ha t t a çıkardıkları sesin ne kadar uzun ne 
kadar yüksek olduğunun tahtada tebeşirle çizilerek belirtilmesi bile, 
onları mutlu, daha önemlisi ses çıkarma yönünde teşvik eder. 

Bizlere çok basit gibi gelen ses çıkarma mekanizması, sağır 
çocuklar için özel bir öğretime gereksinim gösterir. Uygun nefes 
alma ve ses çıkarma ve bunların gerektiği biçimde kontrol edilmesi 
işitme özürlüler için kolay becerilir şeyler değildir. 

Ancak işitme özürlü çocuğa bu yeteneklerin kazandırılması 
ile iş bitmemektedir. Çocuk özellikle çeşitli ünlü sesleri çıkarmaya 
teşvik edilmelidir. Zamanla bunlara ünsüzler eklenmelidir. 

Eğitim almış bir işitme özürlü çocuk bir hece içerisinde ünsüzleri 
saniyenin 1 / 3 zamanı içerisinde çıkarmaktadır. Aynı şekilde normal 
olarak bir çocuğun bir nefeste  üç hecelik ses çıkarması beklenmelidir. 
Dolayısıyla uygun olmayan nefes  alıp verme olayı sesi bozar bunun 
sonucu olarak çocuk için sesleri ayırtetmek ve öğrenmekte güçleşir. 

Çocuğun konuşma örneklerini geliştirmenin yolu informal  ola-
rak oyundan geçmelidir. Ancak 3 yaşından sonra artık yavaş yavaş 
informal  eğitimin dozajı azaltılmalıdır. Ha t t a 3 yaşına değin informal 
eğitim aracılığı ile bir başarı sağalanamaz ise, bu yaşta formal  eğitim 
denenmesi uzmanlarca önerilmektedir. Ancak burada önemli olan 
çocuğun gelişimi değerlendirilerek, ona göre çalışmalar programlan-
malıdır. 

Yeni ses örneklerinin, vokallerin ya da konsonların gelişimlerinin 
çocukta teşvik edilmesi ilke olarak çocuktan çocuğa, işitme özürünün 
bir derecesinden diğerine farklılık  gösterir. 

Ling, çocuğun dil gelişimini sağlamada çocuğun durumuna göre 
en uygun yol göstermektedir. Yapılan analiz formal  eğitim ve reh-
berlik amacıyla geliştirilmesine rağmen konuşma gelişiminin temel 
stratejilerini vermesi yönünden informal  öğretimde de kullanılabilir. 

Ling'e göre, örn. 1000 Hz'yi aşan sesleri duyamayan bir çocuk 
(i) sesinin ikinci şeklini öğrenemeyecektir. Çünkü (i) sesinin ikinci 
şekli çocuk için duyulur değildir. Ancak ilk şekli duyabilir. Bu nedenle 
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sesin çıkarılması eğitiminde seslerin duyulabilir özelliklerini gözönün-
de tutmak gerekir. (Basitten-karmaşığa) 

Konuşma Seslerinin Frekansları (Fletcher and Harvey, 1953) 

100 

90 

80 

70 
100 200 400 800 1600 3200 6400 

Konuşma eğitiminde, seslerin duyulabilir Özelliği yanısıra, 
görülebilir özelliklerininde (seslerin çıkışında dıştan gözle görülebil-
mesi) önemli rolü vardır. Örneğin P,B,M gibi bazı seslerin görülebilir 
özellikleri daha belirgindir. Doğrudan konuşma organlarının aldığı 
pozisyonların görülebilirliğini etkileyen etmenleri şöylece sıralayabi-
liriz: 
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1. Konuşma organları hareketlerinin görülebilirliği 

2. Hareketlerin hızı 

3. Hareketlerin benzerliği yada zıtlığı 

4. Kişinin özellikleri 

Amerika'da yapılan bir araştırmada seslerin görülebilirliği 
dört kümede belirlenmiştir. 

Ünlüler 

a,) ae ou, u, ) i, au 

eı, 1, eÇ al lo 

e, 1, I,  v, S, a 

Kategori 

I 1,00-0 ,76-

I I 0 ,75-0 ,51-

I I I 0 ,50-0 ,26-

IV 0 ,25-0 ,00-

Ünsüzler 

f,  v, o, ot, m, s, w, p, b 

ç, 8, t'd, dS e 

s z, t, d, n, r 

k, g, ?. h 

Bu kümelendirmeye göre bir sözcük yada cümlenin yüzde olarak 
optimum görülebilir ligini yordayabiliriz. 

„ „„..,_„.., .. , . seslerin değeri „ 100 ,, . Lrorule bilirlik yüzdesi =—-—: s x. -=— seslerin go-ı toplam ses sayısı 1 

rülebilirlik özelliğini bilmek işitme özürlülerin eğitiminde çok önem-
lidir. Örneğin görülebilirliği fakir  olan bir sesi öğrenmeye ısrar etmek 
yerine başka ek yollar denenebilir. 

Konuşma seslerinin görülebilirliği denilince ilkin dudak pozis-
yonlarının görülebilirliği gelir daha sonra bunu dil ve çene izler. (Ses-
ler üzerinde ayrıca durulacak) 

K O N U Ş M A Ö Ğ R E T İ M İ N D E YAKLAŞIMLAR 

Bugüne değin çeşitli yöntemleri içeren farklı  yaklaşımlar ortaya 
atılmış ve bu yaklaşımlar kabul gördüğü çevre ve okullarda uygulan-
mıştır. 

1. Bu yaklaşımların ilki A N A L Î T Î K YAKLAŞIM dır. Buna göre 
parçalardan bütüne gidilebilir. Konuşma farkı  eklemlenme hareket-
lerinden oluşur. Bu hareketlerin hepsi çeşitli derecelerde yanılabilme 
özelliklerine sahiptirler. Buna göre bu hareketleri yeterli bir şekilde 
öğrenen kimse, konuşmanın bütünü hakkında bir fikir  edinebilir. 
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Dolayısıyla bu yaklaşımda amacın konuşma seslerinin özelliklerini 
tek tek daha sonra heceler içerisinde çocuğa öğretmektir. 

Bu görüşü savunanlara göre ancak böyle çocuğun dikkatini 
kelimelerin çıkış biçimlerine çekebilmek mümkündür. Aksi/ takdirde 
çocuğun dikkati kelimelerin anlamına gidecek ve dağılacaktır. 

Öğretimde izlenecek sıra; izlenecek kolay bir sıra yoktur. 
Çocuğun konuşma yeterliği ve yeteneğine göre terapist bir program 
hazırlar. Hazırlanacak programda şu özellikler gözönünde bulun-
durulur: 

1. Hangi derecedeki bir konuşmanın çocuğun işitme alamnda 
etkin olacağını belirleme. 

2. Çocuğun ses gelişimini gözönünde bulundurmak. Hazırlana-
cak programı buna uydurmak. 

3. Artikülasyonu kolay olan ses yada sesleri seçmek. Örneğin 
kelimenin başında verilen (b) sonunda verilen (b) den daha kolaydır. 

4. Çocuktaki bazı anatomik ve nörolojik bozuklukların, bazı 
seslerin artiküle edilmesinde güçlük yaratabileceği unutulmamalıdır. 

5. Öğrencilerden hareket edilebilir. 

Eğer çocuk işitme artığını kullanabiliyorsa bunun sonucu olarak 
bazı ünlü ve ünsüzleri kendiliğinden edinecektir. Bunun için özel bir 
artükülasyon eğitimine gerek yoktur. 

Genellikle fonetik  seslerin öğretiminde aşağıdaki sıra önerilir. 
(Berg S. 151) 

m aı au 
A.a w X K 

b j V 

o 1 & £ a 

ı e e z 

'a' • • e a s ' 1 

u I k 

P e e 

t a 1 
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Ayrıca bu yaklaşımda ritm eğitimine yer verilmektedir. Çocuk-
ların normal konuşmadaki ritmi hissedebilmeleri amacıyla basit 
vücut hareketlerine eşlik eden pat, pat, pat, hop, hop gibi. 

2. Sentez  Taklacım:  Burada bütünden parçalara gidiş ön plan-
dadır. Tek tek sözcük parçalarının öğretilmeye çalışılması yerine 
anlam tahmin edebilme yeteneğini geliştirmeyi amaçlar. 

Buna göre, herhangi bir konuşmayı anlayabilmek için bütün 
ağız hareketlerini tek tek izlemeye gerek yoktur. Bazılarının anlaşıl-
ması konuşulanı anlamaya yeterli olabilir. Ancak yine de hece çalış-
maları tamamiyle ortadan kaldırılmamaktadır. Özellikle başlangıç 
ve sonlarında konuşma organlarının farklı  durumlar aldığı heceler 
üzerinde çalışılmaktadır. 

3. Eklektik Yaklaşım: Karma bir yöntemi kabul eden yaklaşım-
dır. 

SES E Ğ İ T İ M İ ÇALIŞMALARI 

işitme özürlü bireyin konuşma sesini normal durumda duyula-
bilecek şiddetle, perdesinin cinsine, yaşına ve bünyesine uygun, to-
nunun kulağa hoş gelir ve gerekli esnekliğe sahip hale, getirme, çalış-
malarıdır. 

işitme özürlerin eğitim hedeflerinde  ses eğitimine ilişkin şöyle 
bir hedefimiz  yer almıştı: 

"Konuşma sesini, konuşmada uygun bir şekilde kullanabilme" 

Bu hedefin  gerçekleştirmesi işitme özürlü bireye ses eğitimi 
yolu ile sağlanır ve ses eğitimin ilkelerinde şöyle belirlenebilir: 

i lkeler: 

1. insan sesi alıştırmalarla değişik kalıplara dönüştürülebilir, 
öğretmen, ana baba çocuğun ses mekanizmasına en uygun kalıp 
buldurulmalıdır. 

2. Ses eğitimine ne kadar erken başlanırsa o kadar iyi sonuç 
verir. 

3. Çocuğun sağlık durumu ile ses problemi arasında bir ilişki 
olduğu her zaman göz önüne alınmalıdır. 

4. Ses problemi olan her çocuk kesinlikle doktor muayenesinden 
geçirilmelidir. 

220 



5. Ses bozukluğunun nedenleri ve yan etmenler iyice bilinmelidir. 
Nedenlerin ortadan kaldırılması ve azaltılmasına öncelik verilmelidir. 

6. Çocuğa sesinin aksayıcı bir yanı olduğu farkettirilmelidir. 

7. Ses probleminin sağaltımında işitme eğitimi çalışmalarına 
yer vermelidir. 

8. Ses eğitimi çalışmalarında oyundan yararlanılmalıdır. 

9. Çocuğun çıkarmasını istediğiniz ses onun genel yapısına cüs-
sesine uygun olmalıdır. 

10. Seslerin çıkarılmasında normal vaziyetten ayrılmamalı, abart-
malı dudak hareketlerinden kaçınmalıdır. 

Ses eğitimi, sesin gücü, perdesi, fonu  ve esnekliğinde görülen 
bozuklukların giderilmesi için yapılan eğitimdir. Ses eğitiminde yapı-
lacak etkinlikler şöyle özetlenebilir: 

1. Sesin Gücü île  İlgili  Çalışmalar:  Nefes  alıştırmaları ve hançere 
kaslarını gevşetme çalışmaları ile sağlanabilir. 

Nefes  Alıştırmaları;  Sesin gücü çalışmalarının başlangıcında önce-
likle ele alınmalı, çocuğun sesini belirli ve istenilen düzeyde tutabil-
mesi sağlanmalıdır. Genellikle zayıf  çıkan sesler nefes  alışkanlığı bozuk-
luklarının sonucudur. Bunun için: 

a. Ayna karşısında öğretici ile birlikte nefes  alıp, verirken sesi 
çıkarma ve hangisinin daha önce bitirdiğini gösterme yolu ile çocuğa 
durumu farkettirilmeli.  Daha sonra tümcelerle bir çalışma sürdürül-
meli. 

b. Sesi çok zayıf  ve normalden fazla  bağırarak konuşan çocuklar 
için sınıfta  uygun çalışmalar yapılır. Örn. sesi zayıf  olan çocuğa grup 
işitme araçlarının dB ayarı düşürülerek arkadaşlarına duyabilecekleri 
bir seste soru sorması istenerek, arkadaşları duyuncaya kadar sesini 
artırması istenebilir. Ya da normalden fazla  bağıran çocuk için yakın 
mesafeden,  araçların dB ayarı yükseltilerek, arkadaşlarım rahatsız 
etmeden konuşmasını sağlayıcı etkinlikler düşünülebilir. 

Hançere  kaslarını  gevşetme çalışmaları;  duruş, oturuş ve hançere 
kaslarını gevşeterek çocuğun sesini normale indirmek olanaklıdır. 

Gevşetme sağlandıktan sonra ses çıkartılır ve konuşturulursa daha uy-
gun ses çıkartılabilir. 

2. Sesin Perdesi  île  İlgili  Çalışmalar:  Sesin perdesi ile ilgili bozukluk-
lar çocuğun konuşma sesini güc ve ton yönünden de etkiler. Bu nedenle 
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işitme özürlülerin eğitiminde ses perdesi bozuklukları üzerinde önemle 
durulması gerekmektedir, işitme özürlülerde sesin perdesine ilişkin 
en çok rastlanan bozukluk perde ile ilgili bozukluktur. Çoğunlukla 
işitme özürlü olması gerekenden fazla  tiz ses çıkarırlar. 

Sesin perdesi ile ilgili çalışmalar çocuğun ses bantlarını rahat 
kullanmasını kapsar. Öncelikle çocuğun konuşma dilindeki seslerden 
hangisini olağan dışı tiz yada pes çıkardığı saptanarak gevşetme 
çalışmaları ile düzeltme yoluna gidilir. / 

3. Sesin Tonu  İle  İlgili  Çalışmalar:  Kişinin ses tonu konuşma 
organlarının tümünün etkisi altındadır. Bu bakımdan ses tonu bozuk-
luğunu ayırd etmek oldukça güçtür. En çok ve en kolay ayırdedile-
lenler genzel ve garık seslerdir. 

Genzel ses bozukluğu, normal olarak burundan çıkması gereken 
(m) (n) (nk) ve (ng) gibi seslerden başka seslerin burundan çıkarıla-
rak konuşulması ya da burun yoluyla çıkarılması gereken seslerin 
ağız yoluyla çıkarılarak konuşulmadıdır. (nezle olmuş kişinin konuş-
ması gibi) ' 

Garık ses, öksürük yada soğuk algınlığı gibi hastalık olmadığı 
halde ses, ses bantlarından garık şekilde çıkarılmasıdır. 

Sesin tonu ile ilgili bozuklukların düzeltilmesi için eklemlenme 
tekniklerine ağırlık vermek gerekir. (Örn; En bozuk yada kolay vo-
kallerden başlanır. 

4. Sesin Esnekliği  İle  İlgili  Çalışmalar:  Konuşma sesinin esnekliği 
üç ayrı yönden ele alınmaktadır. Hız, duraklama ve tek düzelik ola-
ğan dışı hızda yada çok ağır hızda yapılan konuşmalar dinleyenlerde 
olumsuz etki yapar. Öte yandan konuşmada olağan dışı duraklamalar-
da olumsuz etki yapmaktadır. 

Tek düzelik ise, aynı hızla, aynı şiddet aynı perde veya vurgusuz 
konuşmalar için kullanılan bir özür türü olmaktadır. 

Sesin esnekliğine ilişkin bu tür bozuklukların sağlatımma grup 
işitme araçları ile esneklikten yoksun esneklik kuralına uygun konuş-
malar dinletilerek aralarındaki farka  çocuğun dikkatini çekme daha 
sonra kendi sesini dinleterek özürünü terkettirme çalışmaları ile 
başlanır. 

Çalışmalara önce tek bir vokalle başlanır. Çocuk vokali hız, 
şiddet, perde yönünden esneterek çıkarmayı başarabildiği sürece 
çalışmalar sürdürülür. . 
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Artikülasyon (Eklemlenme) Çalışmaları) 

Eklemlenme, nefesin  ses bantlarını titreştirerek veya titreştirme-
den geçtikten sonra ağız ve burunda konuşma dilinin geleneksel sesleri 
haline gelmesi için, şekillenmesidir. Eklemlenme için konuşma dili 
seslerinin doğru ve belirgin olarak çıkarılması gerekir. 

Fonetik sistem, çocukta dil gelişimini tamamlayan önemli unsur, 
fonemler  ise (fonem,  konuşma organında meydana gelen ses birimleri) 
dili oluşturan sözcüklerin temel taşlarıdır (Wolfe  and Qaulding, 1973). 

Eğer çocuk, konuşma dilinin fonemlerini  doğru ve anlaşılır şekilde 
okuyamıyor, yada birbirine gereği gibi ulaştıramıyorsa, yada bu ses-
lerin çıkarılması ve ulaşmasında onun yaşından beklediğimizden çok 
fazla  ayrılık gösteriyorsa onun konuşmasında artikülasyon bozukluğu 
var demektir. 

İşitme özürlülerde eğitilmedikleri sürece, konuşma dilimizin 
seslerini gereği gibi çıkaramama güçlüğü vardır. Konuşurken sözcük-
leri anlaşılır durumda değildir. Çünkü sözcükleri oluşturulan sesler 
doğru çıkarılıp eklenmez. 

Artikülasyon çalışmalarında dikkate alınması gerekli noktalar 
şunlardır: 

1. Çocuk iyice incelenmeli. Yapısal bir bozukluğu olup olmadığı 
ortaya çıkarılmalıdır. Eğer yapısal bozukluğu var ise, ona göre ön-
lemler alınmalıdır. „ . ' 

2. Artikülasyon çalışmaları eğitime ilk alınan çocuklarda hücum 
dozu diyebileceğimiz çoklukta yapılmalıdır. Sonraları bütün sınıf-
larda ilk derste 15 dakika bu çalışmalara ayrılmalıdır. Bu konuşma 
için ısınma olarak kabul edilebilir. 

3. Küçük çocuklarda oyun şeklinde düşünülmeli. 

4. Artikülasyon çalışmaları, eğitim boyunca sürekli olarak yapı-
lacak çalışmaların başında gelmelidir. ' 

5. Sınıflar  yükseldikçe dil çalışmalarının yanında diğer etkinlik-
ler de sürdürülmelidir. 

6. Seslerin öğretilmesinde kolaydangüc  e ağız görüntüsü yönünden 
önden  geriye, görünenden görülmeyene bir sıra izlenmelidir. A 

7. Önce vokallerden başlanmalı, sonra konuşmalara geçilme-
lidir. 
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8. Tek bir yönteme bağlanıp kalmaktan sakınmalıdır. İşitme 
eğitimi, uyarı ve taklit, fonetik,  değiştirme, babıldama gibi yöntem-
lerden yararlanılmalı. 

9. Çocuğun birden fazla  kanalı kullanılmalı. 

10. Fonetik yöntem kullanıldığında ve bir sesin düzeltilmesi 
için çocuğun diline dışardan müdahale edilmesi gerektiğinde bunun 
çocuğun kendi parmağı yada tahta çubukla yapmalı. 

11. Artikülasyon çalışmalarında değişik araçlar kullanılmalıdır, 
işitme araçları (grup yada bireysel, büyük küçük ayna, pelür kağıdı, 
tüy, su bardağı vb.) 

12. Artikülasyon çalışmalarında sesin ağızın normal hareket-
lerinden saptırılmadan, abartılmadan çıkarılmasına özen gösteril-
melidir. Özellikle öğretici kendi çıkardığı seslerde buna özen göster-
meli. 

13. Ses çıkarmada artikülasyon çalışması yapılmamalıdır. 

Ses eğitimi ve eklemlenme çalışmaları üç bölümde ele alınma-
lıdır: 

1. Konuşma organlarının idmanı 

3. Şema, ayna ve iştime araçları üzerinde çalışmalar. 

1. Konuşma  Organlarının  idmanı:  Söylenişin doğru ve anlaşılır 
bir durumda olması için fonetiğin  doğru olması, ritmin normal ölçü-
sünü yitirmemesi, belirli ve ölçülü bir tempo ile bitmesi gerekir. Özel-
likle işitme özürlülerin, konsonları tam olarak değerlendiremedikleri 
ve bu yüzden söylenişe renk ve nitelik kazandıran ünsüzlerin hare 
ketlerini yitirdikleri gözlenmiştir. Bu nedenle normal bir söylenişin 
sağlanması için sesi oluşturan konuşma organlarının idmanı ile söy-
leniş sırasında bu organların alacağı durumlar üzerinde özenle ve 
sabırla çalışmak gerekir. 

Konuşma organlarının idmanında amaç 

a. Ağzın hareketlerine dikkati çekmek ve dudaktan okuma ye-
teneğinin elde edilmesine hazırlık yapmak. 

b. Öykünme yeteneğini geliştirmek 

c. Gevşek, zayıf  kasları güçlendirmektir. 
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Konuşma organlarının eğitiminde şunlara dikkat etmek gerekir: 

1. Eğitim sırasında ağızdan ses çıkarmamalı 

2. Bir egzersiz iyice öğrenilmeden ikincisine geçilmemeli. 

3. Çalışmalar oyun şeklinde sunulmalı. • 

4. Nefes  alma çalışmalarına özel bir önem vermelidir. 

"hadi ağzımızı açıp kapayalım" biçiminde bir çalışmanın et-
kili olamıyacağı bilinmelidir. Bunun yerine şöyle bir oyun önerilebilir, 
"kapama için öğretmen küçük bir kağıt parçasını dudaklarının arasına 
koyar ve 5-10 sn tutar. Çocuk öğretmeninin hareketini izledikten sonra 
aynı hareketi yapar. Açma için de çeşitli yüz mimiklerini gösteren 
kartlar kullanılabilir. Çocuktan yinelemesi istenir"" 

5. Konuşma organlarının idmanı ağız, dudaklar, çene, dişler, 
dil ve nefes  çalışmaları şeklinde düşünülmelidir. 

6. Konuşma organları üzerindeki çalışmalara anadili mekaniz-
ması kazanılıncaya kadar her derste yer verilmelidir. 

2. Cümle-sözcük,  hece ve sesler üzerinde  çalışmalar:  Konuşma eğitimi 
yaklaşımlarında değinildiği gibi eğitime cümleden yada seslerden 
başlanacağını benimsenen yaklaşım ve yöntem belirler. 

Cümle üzerinde çalışılırken, çocuğun ilgisini çeken, düzeyine 
uygun cümlelerden başlanılır. Cümle üzerindeki çalışmalarda şu 
aşamalar izlenebilir: 

1. Farklı uzunlukta aynı kalıpta cümleler üstünde çalışma, 

2. Cümlede sözcükleri ayırarak söylemek (araları dik çizgi ile 
belirtilir) 

3. Cümlede bazı sözcüklerin alçak sesle söylenmesi. (Böyle 
sözcüklerin üzerine aşağı doğru ok çizilir) 

4. Cümlede bazı sözcüklerin yüksek sesle söylenmesi. (Böyle 
sözcüklerin üzerine yukarı doğru ok çizilir) 

5. Cümlede bazı sözcüklerin kuvvetli söylenmesi, (altı çizilir) 

6. Bir cümlede bir nefeste  söylenecek sözcük grubunun ve nefes 
alınacak yeri göstererek cümlenin söylenmesi (sözcük grubunun 
altı çizilir.) . , 
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7. Öğrenilen cümleleri ezbere tekrarlatmak (tekerlemelerden 
yararlanılır) 

. 8. Günlük konuşma takvim çalışmaları ile ilgili cümleler üzerinde 
çalışılır. 

Sözcükler Üzerinde Çalışmalar: 
Sözcükler üzerinde çalışmaya öncelikle tek heceli ve çocuğa 

en yakın sözcüklerle başlamak gerekir. Aynı zamanda başlangıçta 
seçilen sözcüklerin cisimlerin adı okumasına da özen gösterilmelidir. 
Bu çalışmalarda belli bir aşamaya gelindikten sonra iki heceli ve an-
lamını bildikleri ikiden fazla  heceli sözcükler üzerinde çalışılabilir. 

Heceler Üzerinde Çalışmalar: 
Heceler üzerinde çalışılırken öncelikle en doğal şekilde kolaylıkla 

çıkarılan sesli harf  tonu ile başlamak gerekir. Bunlar p,m,b seslerine 
ilişkin olanlardır. Örnek vermek gerekirse ma, mo, mu, nu gibi. Daha 
sonraki aşamada her hecenin uzun ve kısa söylenişine dikkati çekmek 
gerekir. (Baaa-Baaaa gibi Ba-ba) 

Hece üzerindeki çalışmaların bundan sonraki aşamalarında şöyle 
bir sıra izlenebilir. 

1. Pepeleme (hecelerin normal ritimde söylenişi) - ' 
mamamama gibi. 

2. Hecelerin sonunu bir sesli ile bitirme 
. s bubububububa-

3. Hecelerin sonunu bir sözcükle bitirme 
bababa-baba mamamama-mama ; 

Aynı zamanda bu çalışma tiz seslerin çıkarılması m önlemeye 
yarayan bir deneme görevini de görür. 

4. Eş hareketli sissizlerle oluşan heceler üzerinde çalışma 
pa-ma-ba, za-sa gibi. 

5. Sonu sessizle biten anlamlı heceler üzerinde çalışma 
(at, ot, al, ver gibi) 

6. Sonu ve başı sessizle biten heceler üzerinde çalışma 
(mum, bul, pul gibi) 
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7. Burun, nefes  ve hançereden çıkan sesler üzerinde çalışma. 

(Bu çalışmalarda kararlaştırılmış renklerden yararlanılır. 

Örn. nefes  sesi mavi, burun sesi kahverengi, hançere sesi 
kırmızı gibi) 

ma - ma - ma (Burun ve geniz) 

sa - sa - sa (Nefes)  • 

ba - ba - ba (Dudak) 

8. Hecelerde vurgu dikkati çekilir. Vurgulu heceyi göstermek 
için o hecenin üzerine çekme işareti konulur (ba-ba-ba gibi) 

Daha sonra şu hecelerle çalışma yapılır. 

a) bum-bum-bum, b) pum, pum, dum. c)pum-pum, dum.dum 

d) pum, p u m p u m gibi. 

9. Hece çalışmalarında sözcüklerin çözümleme ve bileşimine 
yer verilir. 
mama 
mam . 
ma 
m gibi. • 

ŞEMA VE AYNA Ü Z E R İ N D E ÇALIŞMA 

Sesleri çıkartırken ağız hareketlerinin belirli olması, birçok 
seslerin kapsadığı ağız hareketlerinin birbirine benzemesi ses eğitimi 
ve eklemlenme çalışmalarında, işlemleri güçleştirecektir. Bu nedenle 
en küçük belirli-belirsiz ağız hareketlerini saptamak ve bu hareketlerin 
kapsadığı normal sesleri çocukların çıkarabilmesi için şema ve ayna-
lar üzerinde planlı ve sistemli bir şekilde çalışmak gerekmektedir. 

Şemalar üzerinde çalışmaya konuşma organları üzerinde eğitim 
yapılırken başlanmalı, seslerin ağızdaki durumlarını gösteren şemalar 
hazırlanmalıdır. 

Şemalar incelemeden önce çocuklara kesit görüşünün kazandı-
rılması gerekir. Bunun için değişik çalışmalar yapılmalıdır. Örn. 
meyvalar simetrik kesilerek tahtaya sekli çizilir, çocuğun profili  çizi-
lerek Organları gösterilir. Öğretmen kendi organlarını gösterir. • 
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Tahtada bir çocuğun ağız açık profili  çizilir. Üst ve alt dudak 
işaretlenir. Burada tanıma çalışmaları sürdürülür. 

Bundan sonraki aşamada daha ayrıntılı bir şema çizilerek ko-
nuşma organları gösterilir. Çocuktan kendi üzerinde göstermesi 
istenir. 

Daha sonra bu tür çizilen şemalardan sonra asıl fonetiğe  göre 
hazırlanmış şemalar üzerinde çalışmaya geçilir. Yanlış-Doğru şemalar 
çizilerek karşılaştırma yapmaları sağlanır. Şemaların aslına uygun 
biçimde hazırlanması bu aşamada çok önemlidir. „ 

Bu şemalar üzerinde: 

a) ağız açık ve kapalı, 

b) dil dışarda, 

c) dilin ucu üst dudağın üzerinde 

. d) dilin ucu alt dudağın üzerinde 

e) dilin ucu diş etlerinde 

f)  üst dişler alt dudağın üzerinde 

g) dilin ön kısmı kalkık 

h) dilin ucu yumuşak damağa doğru kalkık. 

Şekle getirme türünden çalışmalar yapılır. 

Şemalardan sonra aynı ağız hareketleri ile çıkan çeşitli sesler 
üzerinde çalışmalar yapılır. (Örn. p-m,b, s-z, N-D-t gibi) 

Ayna ile çalışma yapılırken bazı noktaların göz önünde tutul-
ması gerekir. 

1. Işık çocuğun arkasından gelmeli. • 

2. Ayna üç yönden görülebilir ve pürüzsüz olmalı. 

3. Eğitici ile çocuğun oturma düzeyi aynı olmalı. Bunun için 
ayarlanabilir sandalyeler yeğlenmeli. 

4. Eğitici, ışığa karşı oturmalı, ışık ağzının iç kısmının tümünü 
aydınlatılmalıdır. 

5. Ayna çalışmalarına, şema çalışmalarından sonra geçilmelidir. 
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SESLER Ü Z E R İ N D E ÇALIŞMA 

Konuşma dilimizin, seslerinin nasıl üretildiğini ve nasıl oluş-
tuğunu bilmek işitme özürlüler alanında çalışanlar için önemlidir. 

Konuşma organlarımızın düzenli çalışmasıyla anlamlı sözcükler 
veya tümceler oluşturmak için ağzımızdan çıkardığımız birimlere ses 
denir. (Selen, 1979) Yeryüzündeki dillerin fonem  sayısı 12 ile 85 
arasında değişmektedir. Türkçede 52 fonem  vardır. Bunların 24'ü 
ünlü, 28'i ünsüzdür. 

Konuşma sesleri, nefes  borusu ve gırtlak yolu ile ciğerlerden 
gelen soluk akımının vücudu terketmeden önce ağız ve burun boşluğun-
da şekillendirilmesiyle oluşur. Konuşma seslerinin üretilmesi için uy-
gun solunum ile konuşma dilimizin seslerinin çıkarılması önemlidir. 

Konuşma için uygun nefes  alma daha çabuk ve mümkün olduğu 
kadar kısa zamanda yapılmalı, nefes  verme ise daha uzun sürmeli ve 
devamlılık göstermelidir. Konuşma için iyi solunum, soluk alırken 
akciğerlere yeteri kadar havayı alıp konuşurken yorgunluk duymadan 
onu verebilmektir. Bunun için: 

1. Solunum organları ses bandlarını gereği gibi titreştirebilecek 
kadar nefes  verecek durumda olmalıdır. 

2. Nefes  alma ve verme, ses bandlarının titreşimindeki gerekli 
değişmeleri sağlayacak şekilde kontrol edilmelidir. 

3. Nefes  alma göğüs, karın, diyafram  ayırım, yapılmadan hep-
sinin katkısıyla yapılmalıdır. Özellikle, sadece göğüs (omuz) nefesiyle 
konuşma yapma alışkanlığından kaçınılmalıdır. 

4. Konuşma süresince nefes  burundan değil, ağızdan alınmalı-
dır. 

5. Konuşmada nefes  verirken soluğu yönetmek, havanın çoğunu 
birden dışarı vermemek gerekir. 

İşitme özürlüler solunumu konuşmaya göre ayarlamakta güçlük 
çekerler. Bu bakımdan işitme özürlülerin konuşma eğitiminde nefes 
alıştırmaları önemlidir. 
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BÖLÜM: XI 

> ÎŞÎTME ÖZÜRLÜLERİN E Ğ İ T İ M İ N D E YÖNTEMLER 

Eğitim öğretim etkinliklerinde yöntemi şöyle tanımlayabiliriz: 
"Amaca ulaşmada, kurallara  uyarak, anhksal  düzende  araç gereçlerin, 
tekniklerin çabuk ve emin şekilde kullanılması, öğretme ve öğren-
menin düzenlenmesi, bilgilerin anlamaya dayalı olarak açıklanması, 
sonuçlandırılması ve değerlendirilmesi yolu" dur. Tanımda geçen 
bazı kavramlardan ne anlatılmak istendiğini açıklamak gerekir. 

Amaç: Yöntemin amacı, öğrenciye kazandırılarak davranış ya 
da davranışlardır. Ya da öğrencinin önceki davranışında oluşturul-
mak istenilen değişikliklerdir. Amaç, herşeyden önce öğrenci davranışı 
bakımından ifade  edilmeli, gözlenebilir olmalıdır. 

Kural:  Belli bir işlemin doğru sonuca ulaşmasında izlenecek 
yoldur. Amacın her eğitim durumlarının seçiminde, düzenlenmesinde, 
hem de sınama durumlarının hazırlanmasında belli kurallara göre 
anlatılması gerekir. 

Anhksal  Düzen: Usavurmaya, yargılamaya, anlamaya kavrayış 
gücüne dayalı olarak öğretim etkinliklerinin amacına göre verilen 
kurallı bir durum. Eğitim öğretim yöntemi anhksal bir düzen içerisin-
de düşünülmelidir. 

Araç Gereç: Eğitim-öğretim etkinliklerinin amacına ulaşma-
sında kullanılan materyal, malzeme ve aygıtlardır. 

Genellikle işitme özürlülerin iletişiminde üç genel yaklaşım 
vardır: 

1. işitme eğitimi. 2. Konuşma okuması, 3. İşaret dili ve Parmak 
hecelemesi. 

Bu yaklaşımların herbiri ve onların birleşimleri "total yaklaşım" 
içinde tanımlanır. (Hallahan, 1968) 

230 



Bu yaklaşımlara bağlı olarak işitme özürlülerin eğitiminde 
kullanılan yöntemler üç kümede toplanabilir. 

1- Sözlü İletişim Yöntemi (oral) 2- İşaret (Manuel) Yöntemi 

3- Karma Yöntem 

işitme eğitimi  ve konuşma okuması  oral yaklaşım içinde, işaret dili  ve 
parmak  hecelemesi yöntemleri manuel yaklaşım içerisinde ele alınır. 
Oral ve manuel yöntemle sağır ve ağır işitenlerin nasıl eğitecekleri 
konusunda iki farklı  okul düşüncelerinin temel alındığı görüşlerde 
bulunuldu. Her bir yöntemin savunucuları iddialarında çok serttirler. 
Örneğin, oral yöntemi benimseyen bazı okullar da sıklıkla kesin olarak 
jestlerin kullanılmasının engellendiğini görüyoruz. Oral yöntemlerin 
felsefesine  göre; sağır çocukların işitme kalıntılarını geliştirmeyi ve 
işiten bireylerle yeterli iletişim kurmayı öğretmek çok önemlidir. 

Manuel yöntemin savunucuları da çok az sağır kişilerin yeterli 
işitme yetenekleri ile diğerleri ile iletişimlerini sağlamak mümkün 
olabildiğini sağır çocukların, diğer sağır bireylerle ve öğretmenleri 
ile iletişimlerini bir şifre  ile ancak işaret dilinin sağladığına inarır-
lar. 

Tarihçe olarak 19. yy. ortalarında Manuel yöntem yeğlenmiştir. 
Daha sonraları oral yöntem daha popüler son zamanlarda bu iki 
yöntemin birleşmesi olan total iletişim yaklaşımı kullanılmaktadır. 
Silverman, (971) Şimdi sağırlar okullarındaki çocukların oral yön-
temle eğitildiğini kestirmektedir. 1960'm sonlarında Maryland 
okulda oral ve manuel yöntemlerinin herbirinin kullanıldığı "total 
iletişim" programı benimsenmiş. Furth, birkaç yıl öncesine kadar 
işitilmemiş olan bu yaklaşıma inanır. Onun kendi kendine iletişim 
üstünde durmanın, iletişimin anlamında daha önemli olduğunu vurgu-
lar. 

Bugüne değin bu konuda yapılmış araştırmalar oral ve manuel 
yaklaşımın etkililiğini ortaya çıkarmada yetersizdi. Furth, dört 
incelemeye ilişkin rapor hazırlamış. (Furfey  ve Harte, 1968; Meadow, 
1968; Stuckless ve Birch, 1966; Vernan ve Koh, 1971) Bu incelemeler 
manuel yöntemin daha iyi olduğunu göstermekte. Bununla birlik-
te Furth, çocuklar aileleri ile birlikte manuel yöntemle eğitildik-
lerinde bu yöntemin daha yararlı olabileceğini belirtmekte ve oral 
grupların, oral eğitimde doğru, gerçek olmayabileceğini ve bu ko-
nuda son cevabı vermek için daha sonraki araştırmaları beklemenin 
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doğru olacağına inanmaktadır. Güvenilir araştırmalar yoktur ve manu-
alizm ve oralizm iletişim eğitiminin kabul olunabilir tek yöntemleri-
dir. 

Şimdi bu yöntemleri sırasıyla inceleyelim. 

Sözlü iletişim Yöntemi (Oral) 
İşitme özürlü bireyi anadilini konuşabilir ve konuşulanı an-

layabilir hale getirmeyi amaçlayan bir yöntemdir. Sağırların eğitimde 
okulculuğun başlamasından önce kullanılmaya başlamıştır. York 
Piskopusu John 'un M.S. 700'lerde sağır ve dilsiz bir gence anlaşa-
bilecek kadar konuşma öğrettiği yazılı kaynaklarda belirtilmekte-
dir. (Mclaughlin, 1955) Abbe'de L'Eppee den sonra açılan sağırlar 
okullarının bazıları işaret yöntemine, bazıları sözlü iletişim yöntemine 
ağırlık vermişlerdir. Yapılan araştırmalar incelendiğinde yöntemin 
hangisi olacağı konusunda geçmiş ve son zamanlarda uyuşmazlık 
vardır. Tartışma hala çözülmüş değil. Ancak Avrupa'da hemen hemen 
200 yıldır oral yöntem başarılıdır. (Cruiçkshank, 1967) Okul olarak 
İngiltere'de Thomas Braidwood, Almanya'da Samuel Heinicke sözlü 
iletişim yönteminin öncüleri olarak bilinir. (Sanders, 1971) 1880 yıllın-
da Milano'da yapılan I I . Uluslararası Sağırlar Öğretmenleri Konfer-
ans'mda Sözlü iletişim yönteminin yaygınlaştırılması kararlaştırıl-
mıştır. (Özsoy, 1981) Oral eğitim şu felsefi  görüşleri temel almıştır. 

1. Sağır çocuklar, görsel, dokunsal, devimsel ve işitsel çok duyulu 
yaklaşımlarla dili anlamayı öğrenebilirler. 

2. Onlar okuma, işitme artıklarını kullanma dudaktan okuma 
ile dili kavrayabilirler. 

3. Onlar konuşma ve yazma ile dili yüz ifadesi  ve mimiklerle 
anlatabilmeyi öğrenebilirler. (Cruiçkshank, 1967) 

Türkiye'de İstanbul'da Ticaret mektebi içinde açılmış bulunan 
ilk sağırlar okulunun programı Fransızların Sağırlar eğitimi esas 
alınarak düzenlendiğinden işaretyöntemi  kullanılıyordu. İkinci sağırlar 
okulu olarak bilinen, 1923 te kurulan İzmir Sağırlar Okulunda sözlü 
iletişim  yöntemi kullanılmaktaydı. (Gök, 1958) İstanbul'da da 1944 
yılında, İstanbul sağır, dilsiz körler tesanüf  cemiyeti tarafından  açılan, 
İstanbul Özel Sağır Dilsiz ve Körler Okulunda işaret yöntemine ağırlık 
verilmekteydi. 1952 yılından sonra da sağırların eğitiminde sözlü 
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iletişim yönteminin kullanılması zorunlu hale getirilmiştir. Bu yön-
temde ses dalgalan  önemlidir. 

Oral yöntemin kendi içinde 1970'lerden sonra değişik uygulama 
biçimleri görülmüştür. Bu uygulama biçimlerini şöyle belirleyebiliriz: 

A. ARI SÖZLÜ Î L E T Î Ş Î M Y Ö N T E M İ : Dilin seslerine birşey 
katmadan kullanma ağırlık kazanıyor. Hiçbir işaretin kullanılmasına 
kesinlikle izin ve yer vermeden, çocuğun koşuşulanı anlayabilir, 
konuşmasını anlaşılabilir hale gelmesini amaçlayan uygulama türü. 
Bu dudaktan anlamaya (Konuşma okumasına) dayalı olarak uygu-
lanır. Bu yöntemi savunanlar "işaretle anlatmak kolay olduğu için 
gevşek davranılırsa çocuk işaret yöntemini seçer diyorlar, ve işareti 
yasaklıyorlar. 

B. ÇOK D U Y U L U SÖZLÜ İ L E T İ Ş İ M : Arı sözlü iletişim 
türüne benzer. Ancak ona ek olarak okuma ve yazmayı, konuşma ve 
konuşulanı anlamayla birlikte ele alır. Anlama ve konuşmanın daya-
nağı okuma ve yazmadır. Bunun için dilin sesli öğeleri okuma-yazma 
ile desteklenmelidir demektedirler. 

C. D O Ğ A L SÖZLÜ İ L E T İ Ş İ M Y Ö N T E M İ : Günlük yaşamı 
merkez alan konuşmalar soru ve yanıt biçiminde kullanılır. Anlama 
ve konuşma günlük yaşam konuşmalarına bağlı olarak kazandırılmaya 
çalışılır. Bu yöntemi savunanlar yalnız sesle iletişimin sağlanamaya-
cağını, jest ve mimiklerin gerekli olduğunu ve konuşmanın kalıplar 
olarak öğretilmesini kabul ederler. (Ancak buradaki jest ve mimikler 
işaret yöntemindekine benzemez) 

Sözlü iletişim yöntemiyle ilişkili olarak pek çok araştırma yapıl-
mış. (Vernon (1971), Murdock (1975), Kelly (1967), Sanders (1961), 
Hudgins (1949), (1951), 1953), Numbers ve Hudgins (1948), (1942), 
Johnson (1948) Heider ve arkadaşları (1940) 

Bu araştırmalardan elde edilen sonuçlara göre sözlü iletişim 
yönteminin başarılı olması için: 

1. Görme ve işitme duyuları birlikte kullanılırsa daha iyi sonuç 
alınabilir. 

2. İşitme aracı kullanmak başarıyı arttırmakta. İşitme aracının 
niteliği başarıyı etkilemektedir. Bu nedenle çocuğa en uygun işitme 
aracının kullanması sağlamalıdır. 
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3. Sözlü iletişim beceri düzeyi öğrencinin yalnızca işitme kaybının 
derecesi ve frekansı  bandıyla açıklanamamaktadır, (öğrencinin 
gelişimi, eğitim ortamı, anne baba katkısı gibi durumlar göz önüne 
alınmalı) 

4. Sözlü iletişim becerisinin değerlendirilmesinde özenle geliş-
tirilmiş araç ve yöntemler kullanılmalıdır. 

Bu üç yöntemden biri içinde ya da ayrı bir yöntem olarak düşü-
nebileceğimiz doğal sözlü iletişim yöntemine yakın bir yöntem de 
VERBO-TONAL yöntemidir. Verbotonal yöntem kısaca şöyle açıkla-
yabiliriz: ; 

. VERBO-TONAL YÖNTEM 

Verbo-tonal yöntem, sağır insanların çoğunluğunun bir miktar 
işitme duyusuna sahip olduğu ve seslerin yükseltilmesi ile işitme 
ve ayırtetme duyarlıklarının arttığı esasına dayanmaktadır. Bu esas-
lara göre sağırlara daha büyük bir izlenimle çabuk ve net konuşma 
öğretilebileceği iddia edilmektedir. Yöntemin  amacı; Çağdaş eğitim 
ilkeleri ışığında modern dil öğretimi yöntemlerini işitme problemi 
olan çocukların eğitimine uygulamak, çocuğu normal işiten ve konu-
şan bir kişi durumuna getirmek normal çocuklarla birlikte eğitime 
hazırlamak ve normal işiten topluma uyumlarını sağlamaktır. 

Verbo-tonal yöntem bugüne kadar denenmiş olan klasik yöntem-
lere göre daha üstün fakat  bir miktar pahalıdır. Bu yöntemle, prog-
ramın rehabilitasyon devresini tamamlayan öğrencilerin konuşmaları 
ve davranışları normal öğrenciler düzeyine getirilmektedir. 

Yöntemi geliştiren Profesör  Peter Guberina Zagreb üniversitesine 
bağlı olarak bir merkez kurma, 1954 yılından beri bu yöntemi uygu-
lamaktadır. 

Yugoslavya'da Zagreb Üniversitesinde fonetik  profesörü  olan 
Guberina'nın belirttiğine göre: kendisi bu yöntemi 1954 yılında 
öğrencilerinin fransızca  telaffuzları  taklit etmekte karşılaştıkları 
güçlükleri gözlemesi sonucu olarak geliştirmiştir. Profesöre  göre, 
yabancı dil öğrenme ile sağır bir şahsın konuşmayı öğrenmesi benzer 
olaylardır. Çünkü her iki süreç söyleneni taklit etme esasına dayan-
maktadır. Diğer bir ilginç noktada bir filtreleme  sistemi kullanılarak 
geliştirilen frekans  analizi bazı seslerin, diğer sesler gibi anlaşıldığını 
tesbit edebilir. Böylece bu filtreler  ses frekansını  her şahsın işitme duru-
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muna göre ayarlayabilir. Bu sistemden yararlanarak Suvak I, II geliş-
tirilmiş. Sistem A.B:D. Batı Asya, Güney Amerika ve Rusya'da uygu-
lanmaktadır. 

Program 4 bölümde ele alınmış: | 

1- Seçme ve sınıflandırma, 

2- Rehabilitasyon, 

3- Normal ilkokul, eğitimi, 

4- İlkokul eğitimi sonrası, 

Seçme ve sınıflandırma  safhasında  merkeze alınacak çocuklara 
sırasıyla şu testler uygulanmaktadır. 

1- Odiyometrik test 

2- Psikolojik test ~ 

3- Uzman hekim testi 

4- Suvak I testi 

5- Suvak II testi, 

6- Uygun "Hearing-aid" işitme yardımının tesbiti. 

Bu çeşitli testlerden ayrı olarak seçme ve sınıflandırma  işleminde 
onbeş günlük bir oryantasyon programı da uygulanmaktadır. 

Test ve oryantasyon uygulamasından sonra öğrenciler tek ve 
gruplar halinde rehabilitasyon eğitimine alınmaktadır. Bu eğitimde 
8 kişilik öğrenci grupları oluşturulmakta ve her gruba iki öğretmen 
tahsis edilmektedir. Normal sınıf  çalışmaları beden eğitimi ve müzikle 
uyarım eğitimi pekiştirilmektedir. 

Temel rehabilitasyon eğitimi süresi, çocuğun işitme kaybı ve 
kabiliyetine göre değişmekle beraber ortalama 4 yıllık bir zamanda 
tamamlanmaktadır. Bu eğitim devresi sonunda öğrencilere Psiko-sos-
yal ve Pedagojik esaslara göre düzenlenmiş Standard testler uygulan 
makta. Bu testlerde 100 üzerinden 80-90 puan alan öğrenci başarılı 
sayılmakta ve normal okuldaki eğitimine başlamaktadır. 

Merkezin yürüttüğü araştırma bulgularına göre her yönden 
normal olan öğrenci 90 dB işitme kaybına kadar normal okulda eği-
tim görebilmektedir. Ayrıca % 100 işitme kaybı olan çocuklardan, 
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dört yıllık rehabilitasyon sonucunda 50 sinin normal okula devam 
edebildiği merkezin bugüne kadar yaptığı çalışmalarla saptanmıştır. 
(Alkan, 1. ) 

1- Türkiye'de Yapılan Uygulama Örnekleri: 

İSTANBUL: İstanbul'da 1979 yılında N U R Ç İ N - E N G İ N İNAN 
AĞIR İŞİTEN ÇOCUKLAR TANI VE E Ğ İ T İ M MERKEZİ 
açılmıştır. 

Eğitim amaçları, çocuğun dikkat, bellek ve kıyaslama yetene-
ğini geliştirerek konuşmasını sağlamak olarak belirlenmiş, Merkezde 
2-7 yaşları arasında Sensory-neural tip işitme kaybı olan ve merkezle 
işbirliği halindeki kuruluşlarda eğitim gören çocuklar eğitilmektedir. 
İşitme özürlü çocuklarda konuşma eğitimi 2 yaştan itibaren anaokulu, 
yuva ve ilkokula hazırlık düzeyinde uygulanmaktadır. 1975-76 do-
ğumlu 39 çocuk anaokulu eğitimi görmektedir. Daha önce eğitim gören 
16 çocuk üç ilkokulun hazırlık sınıfında  eğitime alınmış 200'ü aşkm 
sayıdaki çocuk 15 günde bir, haftada  bir gün olmak üzere aile eğiti-
miyle ortak merkezde eğitim görmektedirler. 

Bir başka uygulama örneği: Eğe Üniversitesi Tıp Fakültesi Kulak, 
Burun, Boğaz Kliniği Odiyofonoloji  biriminde pilot olarak kurulan 
sağır-dilsiz Anaokulu'nun çalışmasıdır. Bu okulda uygulanan eğitim 
programında şu dersler yer almış: 

1- Serbest oyun, 2- Sesli grup eğitimi, 3- Sesli oyuncaklarla 
oyun, 4-Psikoritmik eğitim, 5- Resim-elişi, 6- Bedensel Müzikal ritmik 
eğitim, 7- Bireysel sesli eğitim. -

Okula 3,5-6 yaşları arasındaki çocuklar alınmış, 16 sağır dilsizle 
6-7 aylık bir sesli eğitimle çok olumlu sonuçlar alınmış. Bu eğitimin 
işitme kayıplarının mümkün olduğu kadar erken tanısıyla ve uygun 
olanlarda erken işitme aygıtı kullanarak başarılı olabileceği savunul-
maktadır. Ayrıca burada eğitilen çocukların normal ilkokul bünyesi 
içinde eğitildiklerinde aynı başarıyı göstermedikleri geriledikleri sap-
tanmış. Bu nedenle normal ilkokuldaki öğretmenlerin bu konuda 
eğitilmeleri gerektiğini vurgulamaktalar. 

Eskişehir  I.T.t.A.  İşitme  Engelli  Çocuklar  Okul  Öncesi ve Araştırma 
Merkezi  Çalışmaları:  Bu konudaki çalışmalarında "Akustik Yaklaşım" 
izlenmekte. Bu yaklaşıma göre "İşitme özürlü bireyin dil öğrenme 
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yeteneği normalle aynıdır. İki grup arasındaki farklılık  dil yaşantı-
larının eksikliğinden kaynaklanmaktadır. İşitme özürlü birey, nor-
mal bireyden daha az işitme uyarılarından yararlanacak, bu nedenle 
dil öğrenme hızı daha yavaşsa da, dil edimindeki düzen normal 
çocukla aynıdır. Yalnız işitme özürlü çocuk normal çocukla aynı ya-
şantıları edinmelidir" denmektedir. 

İşitme eğitiminde çocuğa bol bol sözel uyarılar vermek yoluyla 
konuşmalarını sağlamak amaçlanmış. Sensory-Neural işitme özürlü 
çocuklarla çalışma yapılıyor. Eğitime 6. aydan başlanmalı, ancak bu 
şekilde işitme özürlü birey, normallerle aynı zamanda konuşmayı 
öğrenebilir denilmektedir. , 

İŞARET Y Ö N T E M İ (MANUEL) 

Sağırların eğitim tarihçesinde sözü edildiği gibi okulculuğun 
başlamasıyla işaret yöntemi kullanılmaya başlanmıştır. İlk sağırlar 
okulu 1755 yılında Fransa'da Abbe'de L'Eppee adında bir din adamı 
tarafından  açılmıştır. Abbe'de L'Eppee, önce bir iki sağırı eğitmekle 
işe başlamış sonradan öğrenci sayısı artınca, okul açmak zorunda kal-
mıştır. (Ewing, Eving 1954) Abbe, bireysel öğretim yaptığı sıralarda 
sözlü iletişim  yöntemi kullanıyordu. Öğrenci sayısı artıp öğretimi küme 
ile yürütmek zorunda kalınca işaretyöntemi  kullanmaya başladı. Abbe' 
nin işaret yönteminin temeli, öğrencilerin kendi aralarında kullandığı 
işaretlerdi. Bunları gözleyen Abbe, bazı değişiklik ve eklemeler yaparak 
işaret yöntemini geliştirdi. Böylece ilk sağırlar okulunun kurucusu 
olduğu gibi işaret yönteminin de ilk uygulayıcısı olmuştur. Bugün 
birçok sağır insanlar tarafından  standart American işaret dili kulla-
nılır. (Ameslan) American Sign Language. Ek 1 de 

Bir diğer kaynakta, işaret yönteminin, bazı seslerin dudaktan 
okunamadığını, yani seslerin görülebilirlik oranlarının düşük olduğu 
işaret edilerek, dudak okumayı kolaylaştırmak amacıyla Danimarka'h 
Jorj Hammer ' in kendi daktilosunun özel sistemini çıkararak işaretle 
konuşmayı oluşturduğu belirtilmektedir. (Gök, 1959) 

Bu yöntemde ışık dalgası,  çok önemlidir. Yöntemde alıcı görme 
kanalını, verici bedenini kullanır. 

İşaret yöntemi, iletişim için beden devinimlerinden oluşan görsel 
uyaranların kullanılmasına dayanmaktadır. Üç değişik türü vardır: 

1. işaret Dili: (Özel işaret yöntemi) Bu türde işaretler fikir  ve 
cisimlere benzetilmeye çalışılır. Kullanılan işaretler çoğunlukla o 
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dilin sözcükleri ile ilgili değildir. Daha çok doğuştan özürlü olup, 
eğitim görmemiş (okuma-yazma bilmeyen) sağırların kullandığı 
bir yöntemdir. İşaret diline şöyle bir eleştiri var. işaret dili somut 
bir sistemdir. Büyük ölçüde onun temsil ettiği anlamlı ve jestlerin 
görünüşü arasında benzerlikler vardır, ingilizce'nin dilbilgisi karek-
teristiklerinin birçoğunu almaz ve yazma koşullarına kolayca uymaz. 
Ameslan Genel fikir  ve düşünceleri nakletmekte kullanılır. Çünkü 
sistemde sözel ingilizcenin dilbilgisi özelliklerinin bazıları eksiktir. 
O gerçek bir dil olmada biçimlendirmeyi göz önüne almaz. (Hall-
lahan, 1968). 

2. Parmak  Hecelemesi:  (Parmak ABC'si) Belirli dilin harfleri 
parmaklarla görülür biçimde benzetilmeye dayanır. Daha çok 

yazılı dili  bilenlerce  kullanılır.  Bu yöntemin işlendiği, o dilin harflerinin 
parmakla biçimlendirmeye kolay ve uygun oluşu olasılığına bağlıdır. 
(Ek: 2 deki şekil) işaret dilini benimseyenler işaret dilinin bir jest 
sistemi, parmak hecelemesinin ise sadece bir heceleyerek okuma 
olduğunu belirtirler. Parmak hecelemesi, ingiliz alfabesinin  bir elin 
değişik parmak pozisyonları ile heceleyerek okunmasıdır. Furth, 
parmak hecelemesini kavramanın işaret dilinden daha zor olduğuna 
işaret ederek büyük ölçüde zihni bir noktada yoğunlaştırmanın 
gerektiğini fakat  süreci öğrenmenin kolay olduğunu belirtir. 

3. Belgili  Konuşma:  Konuşma dilinin işaretlerini esas alır. Her ses 
için özel bir işaret kullanılır. 

işaret Yönteminin Yararlı Yönleri: 

1. Kolay öğrenilir. Çünkü çocuğun kendi gelişimine uymakta-
dır. Bebekler (normal) kendi meramını konuşmadan önce jest ve 
mimiklerle anlatırlar. Çevresindekilerin konuşma dilini ahlamadan 
önce onların jest ve mimiklerinden anlar. Bu bakımdan işaret yöntemi 
böylesi bir ilk kolaylık avantajına sahiptir. Bunun için değişik başka 
yöntemler öğretilmeye başvurulmadığında sağırlar işaret kullanmayı 
yeğlemektedirler. 

Sınırlılıkları. 

1. işaret yöntemiyle sağırların çevresindekilerle-işitenlerle - ile-
tişim sağlaması kolay olmamaktadır. Çünkü kullanılan işaretler ço-
ğunca özeldir. Birlik, beraberlik sağlanamıyor. 
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2. Görmeyi engelleyen ortamlarda işaretle anlaşmak olanaksız 
ya da güç olmaktadır. 

3. Bu yöntemin bir sakıncası da ana-baba eğitiminde ortaya 
çıkmaktadır. Sağır çocuklarına yardımcı olabilmeleri için ana babalara 
işaret dilini öğretmek yada onların kendilerinin öğrenmesi zorunluğu 
ortaya çıkmakta buna da çoğu ana baba uyamamaktadır. (Northcott, 
1976) 

Yani aynı toplum için beraberlik sağlansa bile 2. dil gibi yeniden 
öğretilmesi gerekiyor. Çocuğa öğretilse bile, çevreye öğretmek güç 
oluyor. 

işaret Yönteminde tikeler: r 

1. îşitme özürlü çocuklar aileleri birlikte eğitilirse bu yöntem 
daha yararlı olabilir. Aile eğitimi gerekir. 

2. Bu yöntemde ışık dalgası önemlidir. Alıcı görme kanalım, 
verici bedenini kullanır. 

3. Hangi dil için işaret yöntemi geliştirilecek ise, o dilin harf-
lerinin parmakla biçimlendirmeye uygun olması gerekir. 

4. işaret yöntemi, genel fikir  ve düşünceleri nakletmede kullanı-
labilir. Ancak dilin dilbilgisi yapısının özelliklerinin tümü yansı-
tılamaz. Yani sesçil (fonetik)  olan dillerde daha kolay uygulanır. 

5. İşaret yöntemi, eğer işitme özürlü çocuğun ağzı özürlü ise 
diğer yöntemlerle birlikte kullanılabilir. 

6. Eğer çocukta işitme özürü yanısıra başka ek özürler varsa 
(beyin özürlü, geri zekalılık, vb.) bu yöntemden yararlanılabilir. 

7. Kolaylıkla öğretilmesi için benzer olan işaretler gruplaştırılma 
(A,C,E,O,S,T - L ,X ,Z ,D ,G ,H , I J , - m,n,q,k,p - B,F - R,U,V,W,Y) 
lıdır. 

8. İşaret yöntemi, mümkün olduğu kadar geç yaşta başlatılmalı, 
(ilkokul 4. sınıf  gibi) önce sözel yöntemi gerçekleştirmek esas olmalıdır. 

9. Öncelikle ulusal bir işaret dili geliştirilmesi yoluna gidilme-
lidir. 

10. Gordon yöntemine benzer kavramı kazandırmaya yönelik 
işaret dili geliştirilmelidir. Ek: 3 Resimli Metot. 
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KARMA  YÖNTEM  (Doğal dil yöntemi, tüm iletişim yöntemi) 

Oral ve manuel yöntemin etkin sayılabilecek yanlarını alarak 
işitme özürlü bireyin bulunduğu toplumda geçerli olan her türlü 
iletişim yollarından yararlanmayı amaçlayan çocuğa göreliği olan 
bir yöntemdir. Sağır çocuk, çevresindekilerle iletişim sağlayabilmek 
için beden devinimi jest, mimik, konuşma, parmak A'bece'si, işitme 
aracı kullanma gibi her yoldan yararlanabilmelidir. Katı kalıplar 
gerekmiyor. Burada sözü edilen jest ve mimikler işaret yönteminde 
kullanılan işaretlerden farklıdır.  Buradaki jest ve mimikler toplumda 
kullanılan, geleneksel jest ve mimiklerdir. Bunu bir yöntemden çok 
bir felsefe  olarak görenlerde vardır. 1970'lerde A.B.D. Sağırlar Özel 
Sınıflarında  sözlü iletişim yönteminin yerini almaya başladığı söylen-
mektedir. (Berg, 1976) 

Başlangıçta da belirtildiği gibi yöntemler konusunda tartışmalar 
sürmekte. Her dilde, her sağır için her öğretmenin rahatlıkla uygula-
layabileceği tek, en iyi yöntemden söz etmek olanaksız. Örneğin Par-
mak Abecesi sesçil (Fonetik) olan dillerde, sesçil olmayan dillere göre 
daha kolay uygulanabilmekte sonuç daha verimli olmaktadır. Bu 
nedenle sağırların eğitiminde yöntem konusu kararlaştırılırken top-
luma, toplumun diline, çocuğa, öğretmene, duruma ve olanaklarına 
göre değişik yöntemlerin uygulanması ve bunların da zaman zaman 
değiştirilebileceği olağan kabul edilmelidir. 

Diğer Yöntemler 

Alıcı yönde: . 

. Dudaktan okuma yöntemi 

. îşitme Eğitimi Yöntemi 

. Dinleme Eğitimi Yöntemi 

Verici Yönde: 

. Ses Eğitimi Yöntemi 

. Artikülasyon Çalışmaları . 

. Konuşma Eğitimi . 

Bu 6 yöntem birleştirilir ve karşılıklı işlerse; sözlü iletişim yöntemi 
oluşur. 
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C O R N E T T Y Ö N T E M İ (Cued Speeck) 

Cued Speeck normal işitenler ve sağırlar arasında ve sağırların 
kendi aralarında iletişim kurmaları için geliştirilmiş bir yöntemdir. 
Sağ veya sol el ağıza yakın durumda sekiz işaret ve üç değişik konumla 
dudaktan okumaya yardımcı ipuçları vermektedir. Dudak işaretleri 
olmadan el işaretlerinin bir anlamı yoktur. İletişimde kullanılan bütün 
pratik yöntemler için de sözel dili bütün sesleri aktarabilen yalnızca 
cued speeck ve el işaretleri ile alfabe  harflerinin  gösterilmesi yöntemidir. 
Cornett yöntemi ile sağır çocuklar konuşma dili için tam ve kesin 
bir görsel model kazanırlar ve bütün sesler doğru yerlerine yerleşir 
denilmektedir. 

Cued konuşma 1966 da Washington Gallaudet koleji öğretim 
üyelerinden R. Orin Cornett tarafından  oral ve işaret yöntemlerinin 
faydalı  yönlerini bağdaştıracak, her iki yöntemin zararlarım elimine 
edecek şekilde hazırlanmıştır. 

En yaygın olarak kullanıldığı ülkeler A.B.D ve Avustralya 
olmakla beraber Japonya, İtalya, Kore, Portekiz, İsveç gibi 30'u 
aşkın ülkede denenmekte ve başarıya ulaşılmaktadir. Bu yöntem 
Türkçe'ye Aria Cornett ve Sander Çalışal tarafından  uyarlanmıştır. 

Cued Speeck entegrasyonda başarıyla kullanılabilmekte, bebeklik 
döneminde (6 aylık bebek) yöntemin başarılı yanını ortaya koymak-
tadır. Özellikle ileri derecede işitme özürlüde başarılı sonuçlar alınmış-
Cornett video-teypden verilen dudak hareketlerinin anlaşılması dere-
cesini test etmiş, bu yöntemle eğitim gören ileri derecede işitme kaybı 
olan 15 yaşındaki çocuk tpuçlarının kullanıldığı durumda % 96 
doğru yanıt vermiş ipuçları kullanılmayan dudak hareketlerini % 23 
oranında anlayabilmiştir. İşitmesi normal olan 8 yaşındaki bir 
çocukta, ipucu ile beraber verilen dudak hareketini % 88, ipucu kul-
lanılmayan dudak hareketlerini % 23 oranında anlamıştır. İpuçları 
ile anlama oranı, bormal işiten çocukların işitme yolu ile dudak hare-
ketlerini anlama oranına çok yakınlık göstermektedir. 

• Bir örnek vermek gerekirse "a" sesini öğreteceğimizi varsayalım. 
"A" sesini çıkartırken aynı zamanda elimizin (sağ ya da sol) ayasını 
kendimize doğru çevirip, çeneden 10 cm kadar uzaklıkta tutuyor ve 
ve 1-2 cm öne doğru hareket ettiriyoruz. Bunu birkaç kez yineliyoruz. 
El hareketini tam sesi çıkarttığımız anda yapmaya dikkat ediyoruz. 

Bu yöntem Hacettepe Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümünde 
denenmektedir. 
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Tek El işaret Metodu 
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INTERNATIOMAI SJANDARD MAN U AL ALPHABEf 
: 

iü'; >C İ D Vt 
2 STROKES 2 STROKES 1 STROKE 2 STROKES 

\ i 
TROKE 1 STROKE 

1-

*4 

2 STROKES 

,1 

ı - f m - i  I-

F G H 
t-2 I ( 

4 STROKES 3 STROKES 1 STROKE 3 STROKES 

î \ >k i 

O'F •:n• 
1 STROKE 2 STROKES 2 STROKES 2 STROKES 

1 STROKE 

I 
2 STROKES 

y v w 
1 " Ç t R O K E 1 STROKE 1 STROKE 

W  W  t 
2 STROKES 2 STROKES 1 STROKE 

(Th* d o t t e d l lnts i n d i c a t t t h * DIRECTION a n d SEOUENCE of i t rokes to be made on the p o l m , as i l lust roted on the f ront . ) 

Noktalı Çizgiler Avuç içine Yazılırken Vuruş Yönünü Göstermekledir. 

1 S T R O K I 1 STROKE 

1 STROKE 
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1928 yılında  Süleyman  Gök tarafından  yeni karflara 
uyarak tanzim edilen  Türk  alfabası 
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1593 te Madritte sağırlar için ilk yayınlanan işaret metodu 





Parmak Alfabesinin  En Eski Çizimi 



Hastane 



Okul Bina 

Dükkan 



Yatak Odası 



Ycmîk Od as t Oda 

Oturma Odası Mutfak 





Perde 



Döşeme Taban 



I 
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Sarı 



Mavi Renk 

Portakal Rengi Yeşil 





Kırmızı 

Beyaz 



Yürüme 



Diz Çökme Yüzey 

Ayakta Durma Oturma 



Koymak 



Fırçalama Temiz 

I arama 



Yumurta Ekmek 

Tath Tereyağı 
to 

I 



Yemek Maddesi 

Yemek 
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