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 A 
 

 * Açık Hece  :  Sonunda  ünlü bir harf olan, ünlü ile biten hece. 

 * Akıcılık  :  Konuşma Yaparken ( konuşurken ) ya da bir metin okurken 

       hiç takılmadan, kolaylıkla söyleyebilme. 

 * Anlatım  :  Bir metindeki düşüncenin, duygunun,sözle,davranışla,yüz  

       hareketleriyle belirtilmesi, açığa çıkarılması. 

 

 B 

  

 * Benzeşme  :  Bir sesin, yanında veya aynı sözcük içinde birlikte 

bulunduğu 

       başka bir sese benzemesi. ( Örnek : Farsça “anbar” 

sözcüğün – 

       deki sürekli, yumuşak bir diş ünsüzü olan “n” sesinin yanın 

– 

       daki süreksiz, yumuşak dudak ünsüzü “b” sesinin etkisi ile  

       sürekli, yumuşak dudak ünsüzü “m” sesine dönüşüp 

“ambar” 

       olması ) 

* Boğumlanma :  Ses çıkarırken ses yolunun herhangi bir yerindeki kapanma    

      veya daralma olayı...Böylece, sese biçim verilmiş olur. 

* Boğumlanma Bölgesi : Ünlü harfler söylenirken dilin toparlandığı bölgeye denir. 

* Boğumlanma Noktası : Ünsüz harfler söylenirken dilin veya dudakların 

dokunduğu 

        ya da yaklaştığı noktaya denir. 
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* Büyük Ünlü Uyumu   :  Sözcük içindeki ünlülerin kalın ve ince oluşları 

bakımından  

        birbirlerine benzemesi kuralıdır. 

 

Ç 

 

* Çıkak  :  Söyleniş yeri ya da noktası. 

 

D 

 

* Damak Ünsüzü :  Dil sırtının ( ortasının ) ön damağa veya dil kökünün arka  

      damağa yaklaşmasıyla ya da dilin ve damağın sıkışıp ses  

      yolunu kapatmasıyla çıkarılan ünsüzlerdir. ( g,ğ,k,y ) 

* Dar Ünlü  :  Söylenişleri sırasında ağızda ve dudaklarda daralma 

oluşturan 

      ünlülerdir. ( ı,i,u,ü ) 

* Diftong  :  İki ünlünün aynı hecede yanyana gelmesi veya tek bir hece 

      halinde birleşmesi olayı 

* Diksiyon  :  Konuşma sanatı ve tekniği. 

* Diş Ünsüzü  :  Dil ucunun üst dişlere, üst diş etlerine yaklaşmasıyla veya  

     dokunmasıyla oluşan ünsüzlerdir. ( c,ç,d,j,l,n,r,s,ş,t,z ) 

* Diyafram  :  Göğüs boşluğu ile karın boşluğunu birbirinden ayıran, kas 

     kiriş karışımı, bölme şeklinde, solunuma da yardımcı olan 

bir 

     tek yassı kas. 

* Dudak Ünsüzü :  Dudakların birbirine dokunmasıyla ya da alt dudağın üst 

diş- 

     lere dokunmasıyla oluşan ünsüzlerdir. ( b,f,m,p,v ) 

 

 

 

* Durak  :  Sözcük bitimlerindeki doğal ve gerekli duruş. Aynı 

zamanda  

     sesin bir süre kesilmesi anlamına gelir. Bir ünlünün düşmesi 

     ya da kısalması tehlikesini de önler. 

* Duygusal Anlatım :  Duyguları ortaya çıkaran anlatım biçimi. 

* Düz Ünlü  :  Sadece çenelerin hareketi ve dilin çeşitli şekillere 

girmesiyle 

     çıkarılan, dudakların kullanılmadığı ünlüler. ( a,e,ı,i ) 

 

E 

 

* Entonasyon  :  Doğru ton kullanma, doğru tonlama, tonda kalma. 

 

F 

 

* Fonetik  :  Konuşulan dili meydana getiren ses unsurlarını inceleyen 

      bilim dalı. Ses bilimi. 
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G 

 

* Geniş Ünlü  :  Söylenişleri sırasında ağızda bir genişlik oluşturan ünlüler. 

     ( a,e,o,ö ) 

* Gerilek Benzeşme :  Bir sesin kendisinden önce gelen ses üzerine yaptığı 

benzetici 

      etki. Daha çok ulama sırasında (ince ünsüzün kalınlaşması ) 

      görülür. Ya da söyleyiş kusuru olarak ortaya çıkar. ( Eczacı 

      yerine Ezzacı demek gibi ) 

* Gırtlak Ünsüzü :  Ses kirişlerinin birbirine çarpmasıyla oluşan ünsüz. (h) 

* Göçüşme  :  Bir söyleyiş bozukluğu veya güçlüğü nedeniyle sözcük  

      içindeki ünlülerin ya da ünsüzlerin  yer değiştirmesi. 

* Göğüs Sesi  :  Bir adı da “pes ses” tir. Göğsün alt kısmından çıkıyormuş 

      gibi hissedildiğinden böyle denmiştir. 

 

H 

 

* Harf   :  Dildeki sesleri gösteren ve alfabeyi oluşturan işaretlerden  

      her biri. 

* Hece   :  Bir ünlüden ya da bir defada söylenen bir ünlü ile bir veya 

     birkaç ünsüzden oluşan sesler bütünü. 

 

İ 

 

* İnce Ünlü  :  Dilin ön bölümünden, sert damak bölgesinde oluşturulan  

      ünlüler. ( e,i,ö,ü ) 

 

J 

 

* Jest   :  Konuşurken el, kol ve baş ile yapılan belirli ve anlamlı  

      davranış. 

 

 

 

 

K 

 

* Kafa Sesi  :  Bir adı da “tiz ses” tir. Solunum aygıtının yukarı 

bölümünden  

      çıkarılıyormuş gibi hissedildiğinden böyle denmiştir. 

* Kalın Ünlü  :  Dilin arka bölümünden, yumuşak damak bölgesinde 

oluşturu- 

      lan ünlülerdir. ( a,ı,o,u ) 

* Kapalı Hece  :  Bir ünsüz harfle ya da uzun ünlü ile biten hece. 

* Kaynaştırma  :  Ünlü harfle biten bir kök veya gövdeden sonra yine ünlü ile 

      başlayan bir kök veya gövde gelirse, ünlülerin 

çatışmasından   

      oluşan hecenin kaybolmasıdır.(Örnek:Kahve + altı = 

kahvaltı, 

      Cuma+ertesi= Cumartesi) 
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* Küçük Ünlü Uyumu:  Ünlü harflerin, düzlük – yuvarlaklık ve darlık-genişlik 

bakım- 

      larından birbirine uygun olması kuralı.                                  

 

M 

 

* Mimik  :  El, kol, yüz hareketleriyle bir düşünceyi ve duyguyu ifade  

      etme sanatı. 

 

O 

 

* Onomatope  :  Ses taklidi yoluyla üretilmiş sözcük. Yansıma.Yansılama. 

      (Örnek : of, öf, fısıltı ) 

 

P 

 

* Patlayıcı Ünsüz :  Ciğerlerden gelen havanın ağızdaki tam kapalı engellere  

      çarparak patlamasıyla oluşan ünsüzler. (b,p,d,t,c,ç,g,k,m,n) 

* Pelteklik  :  Dil dolaşması nedeniyle bazı ünsüzlerin yerinden 

çıkarılama- 

      ması. 

* Pes Ses  :  Hafif ve yumuşak perdeden çıkarılan ses. 

 

S 

 

* Ses Bükümü  :  Konuşurken, sesin perdesinde yapılan değişiklik. 

* Sert ünsüz  :  Ses kirişlerinin titreşimsiz durumunda oluşturulan 

ünsüzlerdir. 

      (ç,f,h,k,p,s,ş,t) 

* Ses Kaynaşması :  Birbirini izleyen aynı hecedeki iki ünlünün birleşip tek bir  

      ünlüye dönüşmesi ve tek hecede toplanması olayına denir. 

      (Örnek : ne+için=niçin, ne+asıl=nasıl, 

pazar+ertesi=pazartesi) 

* Ses Şiddeti  :  Kuvvetli bir sesi zayıf sesten ayırt etmeyi sağlayan 

niteliktir. 

      Bir sesin şiddeti de ses titreşimlerinin genliğine bağlıdır. 

* Sesteş  :  Söylenişleri aynı, anlam ve kökleri ayrı olan sözcüklerin 

her  

      biri. 

* Ses Türemesi :  Bir sözcüğün, aslında bulunmayan bir ünlü veya ünsüzünün 

      sonradan ortaya çıkması. ( Örnek : Tren=Tiren, Fikr=Fikir ) 

 

 

 

 

* Ses Yüksekliği :  Sesin yüksek olma derecesi. Bir sesin yüksekliği pes sesleri 

      tiz seslerden ayırt etmeye olanak sağlayan niteliktir. Sesin  

      yüksekliği de ses titreşimlerinin frekansına bağlıdır. 

* Söyleniş  :  Bir sözcüğün ses, hece uzunluğu, kalınlık ve vurgu 

bakımın- 
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      dan söylenme tarzı. 

* Söz   :  Ağızdan çıkan ve bir ya da daha çok heceden oluşan 

sözcük. 

* Sözcük  :  Bir varlığı, bir kavramı gösteren ses veya sesler birliği. 

   ( Kelime) 

* Sürekli Ünsüz :  Ses yolunun tamamen kapanmadığı bir durumda, organların    

kısalıp darlaştığı yerden sızarak çıkan ünsüzler. 

 ( f,ğ,h,j,l,m,n,r,s,ş,v,y,z ) 

* Süreksiz Ünsüz :  Ses yolunun tamamen kapanmasıyla ve patlayarak çıkan 

ünsüzler. ( b,c,ç,d,g,k,p,t ) 

 

T 

 

* Tekerleme :  Sözcüklerin benzerliğinden yararlanılarak söylenen yarı  

    anlamlı, yarı anlamsız sözler. 

* Tını :  Sesleri birbirinden ayırt etmeyi sağlayan ses özelliği. Tını ;  

    yükseklik, şiddet ve süreden bağımsız olarak, bir ünlü ya da 

    ünsüzün çıkarılışı sırasında ses organlarının durumlarıyla  

    ilgilidir. 

* Tiz Ses :  İnce ses. Solunum aygıtının üst bölümünden çıkan ses. 

* Ton :  Sesin yükseklik ve alçaklık derecesi. 

* Tonlama :  Konuşma sırasında, sesin yüksekliği ve ritmindeki 

değişiklik- 

    ler nedeniyle oluşan ses dalgalanması. 

* Tonlular :  Yumuşak ünsüzler olarak da nitelendirilirler. Kimi 

ünsüzler, 

    ünlüler gibi, ses kirişlerinin titreşimli durumunda 

çıkarılırlar. 

    Bu ton, boğumlanma yerinden çıkan gürültü ile karışır ve 

bir- 

    likte işitilir. Böyle söylenen ünsüzlere “tonlular” denir. 

  (b,c,d,g,ğ,j,l,m,n,r,v,y,z) 

 * Tonsuzlar  :  Ses kirişlerinin titreşimsiz durumunda oluşan, tonlanmayan 

       yalnız boğumlanma yerinde biçimlenirken gürültüleri 

işitilen 

       ünsüzlerdir.Sert ünsüzler de denir.(ç,f,h,k,p,s,ş,t) 

 * Triftong  :  Üç ünlünün aynı hecede yanyana gelmesi veya tek bir hece  

       halinde birleşmesi olayı. 

 * Tümce  :  Bir duyguyu, düşünceyi veya eylemi tam olarak, bir hüküm  

       halinde anlatan sözcükler dizisi. (Cümle) 

 

 U 

 

 * Ulama  :  Ünsüz bir harfle biten sözcüğün ardından ünlü harfle 

başlayan 

       bir sözcük gelirse, birinci sözcüğün ilk sesinin birlikte 

söylen- 

       meleri kuralı. 

 * Ussal Anlatım :  Duyguyu açığa vurmadan yapılan anlatım. 
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* Uyum  :  (1). Düşünce ve duyguların belirtilmesi sırasında yüz, vücut 

       ve el kol hareketleri arasındaki birliktelik. 

    (2). Bir sözcükte ünlülerin veya ünsüzlerin birbirini 

etkileye- 

    rek benzeşmesi. 

 

Ü 

 

* Ünlü :  Gırtlağın titreşmesiyle oluşan ve ağzın biçimine, çenelerin 

    açılmasına ve dilin durumuna göre değişen dil sesi.(sesli 

harf) 

* Ünlü Düşmesi :  İlk hecesi açık, ikinci hecesi kapalı kimi iki heceli 

sözcüklere, 

    bir ünlü ya da ünlü ile başlayan  bir ses öbeği eklendiğinde, 

    hece yapısının farklılaşarak, açık heceye dönüşen orta 

hecenin 

    ünlüsünün ortadan kalkması kuralı. 

    (örnek: gö-nül = gö-nül+üm = gön-lüm) 

* Ünlü Türemesi :  İki ünsüz arasına bir ünlünün getirilmesi kuralı. 

    (örnek: akl = akıl, fikr = fikir) 

* Ünlü-Ünsüz Uyumu:  Ön ve art damak ünsüzleriyle, ön ve art damak ünlülerinin 

                                       birbirine uyması kuralı. 

* Ünsüz                      :  Ağzın tam veya kısmen kapanması, sonra açılması ile 

çıkarılan 

                                      ses. (sessiz harf) 

* Ünsüz düşmesi        :  Bir sözcük içindeki ikiz ünsüzlerden birisinin ortadan  

                                      kalkması. (örnek: amma = ama, redd = red) 

* Ünsüz Türemesi      :  Türkçe’de iki ünlü yan yana gelemeyeceğinden, araya  

                                      yardımcı bir ünsüzün girmesi kuralı.  

                                     (örnek: dere+e = derey-e = dereye) 

* Ünsüz Uyumu         :  Ünsüzlerin, yumuşak veya sert olmaları bakımından 

birbirle- 

                                       rine benzemeleri kuralı. 

 

V 

 

* Vurgu                      :  Konuşma veya okuma sırasında bir heceyi veya sözcüğü  

                                      diğerlerinden daha çok belirli kılmak amacıyla yapılan ses  

                                      baskısı, ses değişikliği. 

 

Y 

 

* Yumuşak Ünsüz     :  Tıpkı ünlüler gibi ses kirişlerinin titreşimli durumunda  

                                      söylenen ünsüzler. Tonlular.(b,c,d,g,ğ,j,l,m,n,r,v,y,z) 

* Yumuşama             :  Süreksiz ünsüzlerin sürekli veya sızıcı ünsüzlere dönüşmesi 

                                     kuralı. (Örnek : Çakmak+a = Çakmağa, Yurt+a = Yurda) 
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* Yuvarlak Ünlü       :  Söylenirken dudakların büyük ölçüde rol oynadığı, 

yuvarlak- 

                                     laştığı ünlüler. (o,ö,u,ü) 
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SUNUŞ 

 

Türkçe’yi doğru ( Kurallarına uygun ), anlaşılır ve güzel konuşabilmek 

birçok yönden önem taşır. Bu sayede hem karşınızdaki insanlarla iletişim 

kurarken sıkıntı çekmez, hem de kültürümüzün temel taşlarından biri olan 

dilimizin yaşatılmasına katkıda bulunmuş oluruz. İyi bir diksiyona sahip 

kişilerin toplumda daha fazla ilgi gördüklerini, hemen fark edildiklerini de 

aklımızdan çıkarmamalıyız. Doğru ve güzel konuşabilmek aynı zamanda bir 

kültür göstergesidir. 

Peki, doğru ve güzel konuşabilmek için neler yapılabilir yada  bu konu 

hemen öğrenilebilir mi? 

Yapılması gerekenlerin başında, o dilin kurallarını iyi bilmek ve 

bıkmadan,  sabırla, her ortamda uygulamak gelmektedir. Bu çalışmanın süresi 

de kişiden kişiye değişebilir. Doğru ve güzel konuşma, herkesin çabucak 

başarabileceği kadar kolay kazanılan bir yetenek değildir. Ayrıca doğuştan 

gelen bazı ( diş, dudak, damak, çene, v.s..) bozukluklar ve aileden ya da 

çevreden çocuk yaşlarda edinilen söyleyiş kusurları bu çalışmayı oldukça 

zorlaştırabilir. Ama unutmamak gerekir ki, istenildikten sonra 

başarılamayacak bir iş yoktur. 

Doğru ve güzel konuşabilme öğretisine “ DİKSİYON ” diyoruz. Bu; 

söz söylerken duygu  ve düşünceleri doğru, üslubuna uygun olarak 

anlatabilmek için sesin uyumunu, jesti, mimiği, alınacak tavırları yerinde ve 

bilinçli olarak kullanabilme sanatıdır. 

Bir başka deyişle diksiyon, seslerin sözcük durak ve vurgularının 

hakkını vererek, açık seçik ve duru biçimde söylenmesidir. 

Yani diksiyon, doğru ve güzel konuşmadır. 

Her dilin olduğu gibi Türkçenin de bir takım ses bilim ( fonetik ) 

kuralları bulunmaktadır. Bu kuralları bilmeden diksiyon çalışmalarında 

başarılı olabilmek mümkün değildir. Türkçenin seslerini yanlış kullanan bir 

kişinin doğru ve güzel konuşabileceğini düşünemeyiz. Onun için de, diksiyon 

çalışmalarına seslerin doğru çıkarılmasını öğrenerek başlayacağız. Bir 

anlamda alfabemizi oluşturan sesleri yeni baştan inceleyeceğiz. Ama ondan 

da önce öğrenilmesi gereken konu, doğru soluk alıp-verebilmek olacaktır. 

Unutmamalıyız ki, diksiyon tamamıyla konuşma eylemiyle ilgilidir. 

Konuşmayı oluşturan etmenlerin başında ise doğal olarak “ ses “ gelmektedir. 

Ses olmadan konuşma eyleminin gerçekleşmesinden bahsedi- 
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lemez. Dolayısıyla diksiyon çalışmalarındaki başarının, sesimizi 

çıkarabilmekte göstereceğimiz başarıyla paralelliği bulunmaktadır. Diyebiliriz 

ki; rahat, doğru ve etkili bir konuşmaya sahip olabilmek için sesimizi iyi 

oluşturmamız şarttır. Sesin oluşumu ise tamamıyla soluk alıp-vermeye 

dayanmaktadır. Öyleyse çalışmalarımızın ilk aşamasını doğru soluk alıp-

verebilmeyi öğrenmek oluşturacaktır. 

Güzel ve doğru Türkçe konuşabilmek adına, başarılar... 
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BÖLÜM - I 

SOLUNUM 

İyi bir sese sahip olmak, dilimizi doğru ve güzel konuşmak amacını 

taşıyorsak, her şeyden önce bilinçli solunum yapabilmeyi öğrenmemiz 

gerekecektir. 

Soluk almayı, tutmayı, konuşma sırasında bu soluğu bilinçli kullanmayı 

başarabilenler, konuşma eğitimlerinin sonraki aşamalarında daha az güçlükle 

karşılaşacaklardır. Bu nedenle soluk alıp vermemizi sağlayan organlarımız 

üzerinde denetim sağlamayı, bu denetimi konuşurken de sürdürmeyi 

bilmemiz, uzun bir uğraş gerektiren eğitimimizin ilk bölümünü 

oluşturmaktadır. 

Konuşma sırasında doğru solunum yapabilmenin üç önemli noktası 

vardır.  Bunlar: 

1- Akciğerlerimize yeterince hava biriktirebilmek 

2- Bu havayı kullanırken ( konuşurken ) rahat olabilmek 

Aslında çoğumuz, soluk alıp-verme alışkanlığımızı doğuştan 

getirdiğimiz bir özellik olarak edinmişizdir. Çünkü hemen hiç kimse doğuştan 

gelen bu yeteneğini geliştirmek konusunda, çocuk yaşlardan başlayarak 

eğitilmemiştir. Öyle olunca da bu alışkanlığımız rastgele gelişip devam 

etmiştir. Ama konuşma eğitiminde önemli yeri olan doğru soluk alıp vermeyi 

öğrenmemizin vakti artık gelmiş bulunuyor. 

Hepimizin bildiği gibi, solunum için önemli organlarımızdan olan 

akciğerler, göğüs kafesinin içinde bulunur.Göğüs kafesinin altında ise  “ 

diyafram “ adını verdiğimiz bir kas yer alır.Solunum aşamasında; 

Akciğerlerin,göğüs kafesinin ve diyaframın kullanılmasına bağlı olarak üç 

değişik yöntem ortaya çıkar: 

1- Göğüsün üst bölümünden yapılan solunum 

2- Göğüs boşluğundan yapılan solunum 

3- Diyaframdan yapılan solunum 

Bir refleks hareketi olarak bu üç tür solunumu da zaman zaman  

kullandığımız olur.İçlerinde en önerilmeyen yöntem,akciğerlere yeterince 

hava biriktirilmesine engel olduğu,dolayısıyla konuşurken “ nefes “ sorununa 

yol açtığı,üstelik gırtlağı da zorladığı için göğüsün üst bölümünden yapılan 

solunum türüdür. 

Göğüs boşluğundan yapılan solunum da pek önerilmez. 
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Akciğerlere yeterince havayı biriktirebilmeyi sağlayan,soluğumuzu 

kullanırken daha rahat hareket edebildiğimiz,konuşurken nefessiz kalma 

riskini en aza indiren yöntem ise diyaframla yapılan solunumdur. 

Şimdi,doğru  soluk alma ve soluk verme yöntemlerini inceleyelim: 

 

SOLUK ALMA : 

 

Soluk alma,solunumun ilk aşaması olup,akciğerlere belli bir ölçüde 

hava girmesini sağlar.Soluk alırken dikkat edilmesi gereken bazı kurallar 

vardır. Soluk ; 

- Derin 

- Sık 

- Çabuk 

- Düzenli 

- Sinirlenmeden 

- Gürültüsüz alınmalıdır. 

Gürültülü soluk almak bir kusurdur.Dinleyicileri rahatsız eder.Bu 

kusurun önüne geçilmezse başarısızlık kaçınılmazdır. 

Doğal solunumda ağız hep kapalı tutulmalı ve burundan soluk 

alınmalıdır.Burundan soluk alındığında akciğerlere giden hava ısınıp 

temizlenir. Burun içindeki kıvrımlar ve küçük kıllar bu sırada bir süzgeç 

görevi görürler.Zaten ağızdan soluk alan kimselerin çoğunlukla burun 

yollarında bir aksaklık var demektir. Bu gibi durumlarda küçük bir ameliyatla 

burundan soluk almayı zorlaştıran bu aksaklık giderilebilir.Bununla beraber 

konuşurken bazen ağızdan soluk almak da gerekebilir. Öyle zaman gelir ki, 

konuşmamızın hızı nedeniyle ağzımızı kapatıp burnumuzdan soluk alacak 

zamanı bulamıyabiliriz.Böyle durumlarda soluk ağızdan alınır ama yine de 

gürültüsüz olmasına özen gösterilir. 

İki türlü soluk alma yöntemi vardır : 

1- Diyaframla soluk alma 

2- Göğüsten soluk alma 
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Diyaframla soluk alma,diyaframın alçalıp yükselmesiyle olur 

ki,çoğunlukla erkeklerde böyledir.Bilindiği gibi diyafram,göğüs kafesinin 

altında bulunan bir kastır.Bu kas,göğüs boşluğu ile karın boşluğunu 

birbirinden ayırır.Solunuma da yardımcı olan diyaframı kullanmak,soluksuz 

kalma riskini en aza indirecektir.Ancak diyaframı aşırı zorlamamak 

gerekir.Aksi halde karın boşluğundaki diğer organlara zarar verebilir. 

Göğüsle soluk alma ise kaburgaların alçalıp yükselmesiyle 

olur.Çoğunlukla kadınlar böyle soluk alırlar.Bu tür soluk almanın da iki 

yöntemi vardır.Ğöğüsün yukarı kısmıyla yapılan soluk alma daha önce 

belirttiğimiz gibi hiçbir zaman önerilmez.Bu yöntem karnı sıkıştırır, çok 

çabuk yorulmaya ve soluk kesikliğine neden olur.Göğüsün aşağı kısmıyla 

yapılan soluk alma daha az yorucudur. 

Konuşma sırasında en doğru yöntem,göğüs-karın boşluğu ve diyaframı 

birlikte kullanarak yapılan soluk almadır. 

 

               SOLUK VERME: 

 

Soluk verme,solunumun ikinci aşamasıdır. Soluk alma sırasında 

akciğerlere alınan hava bu aşamada dışarı çıkar. 

Soluk verirken tutumlu davranmak,birden soluk vermemek 

gerekir.Ama bu çok önemli kural hemen her zaman ihmal edilir ve söz 

söyleyenlerin çoğu soluklarını boş yere harcadıkları için çabuk yorulurlar. 

Soluk alırken konuşamayacağımız gibi ,soluk vermenin sonunda da 

konuşmak zararlıdır.Konuşmayla soluk verme aynı zamanda 

başlamalıdır.Ayrıca soluğun hepsi verilmeyip bir kısmı içeride tutularak 

cümleye başlanırsa,bu yanlış nedeniyle diksiyon ağırlaşır ve konuşan da 

yorulur.Başka bir hatalı davranış da,nefesimizin sonuna kadar 

konuşmaktır.Eğer böyle yaparsak,solukla beraber ses de kuvvetini kaybeder 

ve ‘bitiriş’ duyulamayacak kadar hafifler. 

Halbuki konuşmacı için, konuşurken pek çok soluk alma fırsatı 

bulunmaktadır. 

Soluk verme daima eşit ve sarsıntısız olmalıdır.Böyle olmadığı 

zaman,ses kulağa hoş gelmez ve titrek bir hal alır.Bu şekildeki ses titremeleri 

daha çok göğüs solunumunda ortaya çıkar. 

Soluk verme bir cümlenin başındaki kadar sonunda da bol olmalıdır. 

Cümle sonları mutlaka iyi söylenmeye çalışılmalı ve işitilebilir şiddette 

olmalıdır. 
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Günlük yaşantımızda,yani bütün diksiyon alıştırmalarının dışında da 

solunumla ilgili kurallara uygun bir şekilde soluk almaya alışmak gereklidir. 

Böylece organlarımız zorlanmaz, söz söylerken soluksuz kalmaz ve bundan 

doğan bir yorgunluk hissetmeyiz. 

Toplum karşısında söz söylemeye başlamadan önce,solunumda usta 

olmak gerektiğini bir kez daha hatırlatmada yarar var.Bunun için diksiyon 

çalışmalarının başlangıcında zamanın çoğunu solunum alıştırmalarına 

ayırmalıyız.Daha sonra bu alıştırmalar,her gün iki dakikayı geçmemek üzere 

mutlaka tekrarlanmalıdır.Alıştırmalar sırasında organlar zorlanılmamalı ve 

aşırıya kaçınılmamalıdır. 

 

                  SOLUNUM ALIŞTIRMALARI: 

 

Doğru ve güzel konuşabilme konusunda solunumun önemine böylece 

değindikten sonra,artık alıştırmalar üzerinde durabiliriz.Ancak unutmayınız 

ki,bu alıştırmaları yaparken aşırıya kaçmak fayda yerine zarar 

getirebilir.Günde dört ya da beş kez tekrar edebileceğiniz bu alıştırmalara 

başlarken,diyaframınızın rahat hareket etmesi için midenizin boş olmasına 

dikkat ediniz. 

Sabah yataktan kalkınca,gece yatarken,gündüz ve akşam yemeklerden 

önce,bu alıştırmalar için uygun saatlerdir.Sizlere önerilen hareketleri 

yaparken mümkün olduğunca açık havada veya havalandırılmış ortamlarda 

çalışmaya gayret ediniz.Arkadaşlarınızla birlikte çalışmanız sıkılmanızı 

önleyecektir.En önemlisi ise;sigara kullanıyor ve bırakamıyorsanız,solunum 

alıştırmalarından bir saat önce ve bir saat kesinlikle sigara içmemek 

olacaktır.Bu  alıştırmalara özenle , bıkmadan ,yöntemine uygun olarak 

çalışırsanız ve eğer gereken düzende devam ederseniz,ileride soluk alıp verme 

konusunda hiçbir zorlukla karşılaşmayacağınızı unutmayınız. 

Şimdi alıştırmalara geçebiliriz: 

1-)Her alıştırma seansına başlarken,önce yaklaşık beş dakikalık bir 

gevşeme uygulaması yapmak,bizi çalışmaya daha hazır hale getirecektir.Bu 

aynı zamanda ruhsal ve fiziksel sağlığımız açısından da oldukça yararlı bir 

uygulamadır. Gevşeme konusunda yapabileceğimiz bazı alıştırmalar 

şunlardır: 

a)Ayaklarınız yere değmiş olarak rahatça bir sandalyeye oturun. 

Kollarınızı germeden dizlerinizin üzerine koyun. Gözlerinizi yumun. Başınızı 

gevşekçe göğüsünüze doğru eğip düşürün. Hiçbir  şey düşünmemeye 

çalışarak bu durumda birkaç dakika kalın. 
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b)Bu kez,oturduğunuz sandalyenin önünde bir masa bulunsun; 

kollarınızı, germeden masanın üzerine koyun. Gözlerinizi yumun ve başınızı 

kollarınızın üzerine bırakın. Birkaç dakika bu halde kalın. 

c)Doğrulun; başınızı öne düşürün. Sonra,yavaş yavaş kaldırın, elinizden 

geldiğince rahat bir şekilde arkaya atın.Bunu yaparken,avuçlarınızı ve yüz 

kaslarınızı germeyin. Daha sonra, başınızı yavaş yavaş sağa sola, öne arkaya 

yatırın ve dairesel biçimde döndürün. Kaslarınızın gergin olmamasına her 

zaman dikkat edin. 

d) Ayağa kalkarak kollarınızı iki yana sarkıtın ve yine başınızı sağa 

sola,öne arkaya yatırarak dairesel biçimde döndürün. 

e) Bir sandalyeye rahatça oturun, bütün kaslarınızı olanca gücünüzle 

gerin. Bu gerginliği bir veya iki dakika sürdürdükten sonra, yine olanca 

gayretinizle kaslarınızı gevşetin. 

f) Bir dakika kadar esneyin. Bir dakika kadar da içten gelerek gülün. 

 

2- “f “ ünsüzünü kullanarak,belirtilen örneklere uygun soluk alıp 

vermeye çalışın. 

- Ateşi üfler gibi 

- Çiçek koklar gibi 

- Hayret ifadesiyle 

- Korku ifadesiyle 

- Yatakta sırt üstü yatıyormuşçasına 

- Köpek gibi havlarcasına 

3- Derin bir soluk alın ve aldığınız bu soluğu “s “ ünsüzünü kullanarak 

bir defada kesintisiz boşaltın: 

Ssssssssssssssssss......... 

 

4- Yine derin bir soluk alın ve aldığınız soluğu “s” ünsüzünü 

kullanarak önce kesik kesik sonra da kesintisiz boşaltın : 

s-s-s-s-s-s.....ssssss......s-s-s-s-s............ssssssssss 

ssssssssss-s-sssssssss-s.....S-S-S-S 



 1
9

 

sssssssssssssssss-s-s.....S-S-S-S 

ssssssss-S-S-S-S-S-s-s-s-s 

S-s-S.........S-s-S-s-S-s-S-s-S 

SssssSSSSS.....SSSSSsssss.......ssssssSSSSS 

 

5- Bir sandalyeye rahat ve dik pozisyonda oturun. Ellerinizi baş 

parmaklarınız alt kaburga kemiklerinize, öteki parmaklarınız da 

karın boşluğuna gelecek biçimde yerleştiriniz. 

Soluğunuzu elinizden geldiğince boşaltın. 

Şimdi,ellerinizi sürekli bir biçimde kaburga kemiklerinize ve karın 

boşluğunuza bastırarak, alabildiğiniz kadar derinsoluk alın. Kaburga 

kemiklerinizin ve karın boşluğunuzun yukarıya ve içe doğru hareketiyle yavaş 

yavaş fakat düzenli bir şekilde soluğunuzu boşaltın. Bu işlemi 20-25 kez 

yineleyin. 

Sonraki haftalarda bu hareketi yaparken,daha hızlı soluk alıp daha hızlı 

soluk vermeye çalışabilirsiniz. 

 

6- Sağ eliniz bulunduğu yerde ve durumda kalsın. ( Baş parmağınız alt 

kaburga kemiklerinde, diğer parmaklarınız da karın boşluğunda ) 

Sol elinizi üst göğüs bölgesine koyun. 

Soluğunuzu önce mümkün olduğunca boşaltın,daha sonra ellerinizi 

bulunduğu yerde iyice bastırarak soluk alın ve ardından da soluğunuzu 

boşaltın. 

 

7- Beşinci ve altıncı maddelerde tarif edilen  hareketleri ellerinizi 

kullanmadan yapmaya çalışın. 

 

8- Hazırol vaziyetinde dik durun.Topuklarınız birbirine bitişik, ayak 

burunlarınız eşit olarak birbirinden ayrılmış şekilde,karnınız içeriye 

çekilmiş,göğsünüz dışarıya çıkmış olarak kollarınızı vücudunuzun 

uzunluğunda aşağıya doğru serbestçe bırakın. Başınız dik bir 

pozisyonda beklerken,tam bir soluk verişle akciğerlerinizdeki bütün 

havayı hemen hemen kapalı gibi duran ağzınızdan boşaltın. 
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Sonra ağzınız kapalı, burnunuzdan yavaş yavaş soluk alırken şu 

hareketi yapın : 

a) Kollarınızı yavaş yavaş yanlardan omuz hizasına kadar 

kaldırın.Dirseklerinizi kıvırarak ellerinizi göğüs hizasında uç uca 

getirin.Kollarınızı yavaş yavaş yana açarken soluğunuzu boşaltın. 

         b) Soluğunuzu boşaltırken bir taraftan da kollarınızı yandan yukarıya 

doğru kaldırarak başınızı yanlarında birbirine paralel olarak yukarı uzatın. 

Avuç içleri birbirine doğru ve parmaklarınız bitişik, ayak uçlarınızın üzerinde 

yükselerek nefes alınız. (Bu hareketin süresi yaklaşık 8 saniyedir) 

c) Yine hazırol vaziyette,topuklarınız bitişik,ayak uçlanınız eşit olarak 

birbirinden ayrılmış pozisyonda dik durunuz ve kollarınızı iki yandan 

birbirine paralel olarak kaldırınız. Avuçlarınız öne doğru açık dururken 

gövdenizi belden itibaren öne bükerek yatay şekilde ve soluğunuzu boşaltın. 

Doğrulup dik durum geçerken soluk alın. 

Bu üç hareketi yaptıktan sonra 30 saniye dinlenip hareketleri eşit 

aralıklarla üç kere daha yineleyin. 

 

9-  “b”,”p”,”d”,”t”,”g”,”k” patlayıcı ünsüzleri çok soluk harcayan 

ünsüzlerdir.Bunun için onları mümkün olduğu kadar az soluk harcayarak 

,belirgin bir şekilde boğumlandırmaya çalışmak yararlıdır 

          Önce derin bir soluk alınız. 

Sonra birbiri arkasından bu ünsüzleri önce ikişer, ardından üçer, dörder, 

beşer, bir solukta söylemeye çalışınız: 

9-     ba  pa 

10- ba  pa  da 

11- ba  pa  da  ta 

12- ba  pa  da  ta  ga 

13- ba  pa  da  ta  ga  ka 

 

10 -Derin bir soluk alarak aşağıdaki cümleleri yavaş yavaş ama bir 

solukla söylemeye çalışınız: 

-Bir peltek büyük baba peltek konuşan peltek torununu pelteklikten 

kurtarabilir mi ? -Dövme düşmanının kapısını parmakla, döverler kapını 

tokmakla. 
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            11- ”a” ünlüsü soluk verme alıştırmalarına elverişli bir ünlüdür. 

    Önce yine derin bir soluk alınız. 

Sonra soluğunuzu yavaş yavaş bırakırken sesinizi titretmemeye 

çalışarak “a” ünlüsünü; 

-Baştan sonuna kadar eşit bir şiddetle         :aaaaaaaaaa 

-Gitgide artan bir şiddetle                            :aaaaaAAAAA 

-Gitgide azalan bir şiddetle                          :AAAAAaaaaa 

Söylemeye çalışınız. 

 

12- Derin bir soluk alınız. Daha sonra “AH” hecesini; 

a)Elinizde geldiğince uzun bir süre,fakat düzenle ve sürekli bir güçle 

fısıldayın. 

AAAAAAAAAAAAH ...AAAAAAAAAAAAAH 

...AAAAAAAAAAAAAAAAH 

b)Şimdi aynı biçimde, fakat bu kez sesle olarak  “AH” deyin. 

AAAAAAAAAAAAH ...AAAAAAAAAAAAAH 

...AAAAAAAAAAAAAAAAH 

           c)Bir solukta ve elinizden geldiğince çok sayıda kesik kesik 

fısıldayarak “AH”hecesini    fısıldayın. Her “AH” hecesinin üzerine iyice 

basın. 

AH-AH-AH-AH-AH-AH-AH-AH-AH-AH-AH-AH-AH 

d)Aynı şeyi sesli bir “AH” la yapın. 

AH-AH-AH-AH-AH-AH-AH-AH-AH-AH-AH-AH-AH 

 

13- Bir solukta “HOP”hecesini söyleyebildiğiniz kadar çok 

sayıda,bağırarak  söyleyin:             HOP-HOP-HOP-HOP-HOP-HOP-

HOP-HOP-HOP-HOP-HOP... 

 

          14- Omuzlarınız geride,ağzınızı açın. Köpek gibi kesik kesik ve hızlı 

hızlı soluyun. 
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Bu  alıştırma sırasında elinizi diyaframın üzerine koyun ve diyaframın 

dikkat edin. 

 

15- Dik durun,derin soluk alarak esner gibi yapın,kollarınızı yukarıya 

kaldırarak gerin. Sonra gevşeyin ve olabildiğince hızlı bir şekilde 

ciğerlerinizdeki havayı boşaltın. Bu hareket sırasında bel kaslarınızda 

meydana gelen gerilmeye dikkat edin. 

          16- Bir duvarı karşısında elinizin biriyle duvarı iteleyecek pozisyonda 

durun. Her sayı sırasında soluk alarak,olağan bir sesle 10’a kadar sayın. Sonra 

aynı sayma işlemini her sayıda del kaslarınızın iyice gerilmesini sağlayacak 

biçimde,elinizle duvarı kuvvetle iterek yineleyin. Elinizle duvarı iterken daha 

güçlü bir ton çıkarmaya çalışın. 

 

17- Aşağıdaki heceleri önce orta sesle,daha sonra sesinizin şiddetini 

yükselterek tekrar ediniz: 

 

ah,oh,uh,ıh, 

eh,öh,üh,ih, 

 

hah,hoh,huh,hıh, 

heh,höh,hüh,hih, 

 

ahah,ohoh,uhuh,ıhıh, 

eheh,öhöh,ühüh,ihih, 

 

hahah,hohoh,huhuh,hıhıh, 

heheh,höhöh,hühüh,hihih, 

 

kah,koh,kuh,kıh, 

keh,köh,küh,kih, 
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kahkah,kohkoh,kuhkuh,kıhkıh, 

kehkeh,köhköh,kühküh,kihkih, 

 

Görüldüğü gibi,sesin oluşumu doğrudan doğruya soluk alıp vermeye 

dayanmaktadır.Böylece,rahat,doğru ve etkili konuşmanın gerekli kıldığı özel 

bir soluk alıp verme biçiminin varlığı da kendiliğinden ortaya çıkmış 

bulunuyor.Bir topluluk karşısında yapacağımız konuşmanın etkili olmasını ve 

amacına ulaşmasını istiyorsak,herşeyden önce doğru ve yeterli soluk alıp 

vermeyi bilmemiz gerekecektir. 
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BÖLÜM –II 

 

                   SES 

           Solunum çalışmalarından sonra, “ses” ile ilgili bir takım özellikleri de 

öğrenmemiz gerekmektedir. Sesimizi nasıl çıkaracağımız, iyi bir konuşma 

sesine sahip olabilmek için hangi noktalara dikkat edeceğimiz ve genelde 

sesin nitelikleri ile bir takım ses kusurlarını nasıl gidereceğimiz, konuşma 

eğitimi çalışmalarının başlangıcında özel bir önem taşımaktadır. 

Diksiyonun konuşma eylemiyle ilgili bir sanat olduğundan ve 

konuşmayı oluşturan etmenlerin başında da “ses” in geldiğinden söz 

etmiştik.Zaten ses olmadan konuşma eylemi gerçekleşemez. 

Hepimizin bildiği gibi ses, havanın ses tellerini titretmesiyle 

oluşur.Ama bu oluşumun doğru bir şekilde başlayıp tamamlanabilmesi için 

özen gösterilmesi gereken bazı kurallar bulunmaktadır. Ses çıkarılırken,dil 

kökümüz normal duruşunu yitirir ve adeta kabararak biraz uzar. Tabii ki 

küçük dilin, diş etlerinin, dişlerin, dudakların, damakların ve çenelerin ( 

Özellikle alt çenenin ) de önemli katkıları vardır. En doğrusu, burundan soluk 

aldıktan sonra dişleri sıkmadan alt çeneyi rahat bırakmak ve ağzı açmaktır. 

Özellikle alt çeneyi  ve dişleri sıkarak, ağzı yamultarak konuşmaya yeltenmek 

hatalı bir davranıştır. 

Çıkardığımız sesler, değişik özelliklerine göre birbirinden ayrılabilirler. 

Bu ayırımı yaparken sadece sesin gürlüğü ( şiddeti ) değil, çıkan sesin 

yüksekliği ve tınısı da dikkate alınmalıdır. Zaten sesin kalitesi, kirişlerin 

titreşme gücü ile ilintilidir ve bu güç, ses tınlatıcıları yani kafa ve gırtlakta 

bulunan hava odacıkları aracılığı ile geliştirilebilir.İşte bu sebepten, sesin 

niteliklerini bilmek ve kendinize en uygun sesi bularak o perdeden konuşmayı 

öğrenmek durumundasınız. Ses denetimi üzerinde yapılacak çeşitli çalışmalar 

sırasında uygun ses perdenizi bulmaya ayrıca özen gösteriniz. 

 

SESİN NİTELİKLERİ : 

 

Bütün bu açıklamalardan sonra, sesin niteliklerine bir göz atabiliriz. Bu 

nitelikleri genelde üç başlık altında toplamak mümkündür : 

1- Şiddet 

2- Yükseklik 
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3- Tını 

 

Sesin niteliklerini incelemeye başlamadan önce belirtmek gerekir ki; 

konuşma sesi de tıpkı şarkı sesinde olduğu gibi bir melodi gerektirir. Nasıl 

melodisiz şarkı söyleyemiyorsak; “vurgu”, “tonlama” ve “anlatım” 

bölümlerinde ayrıntılarıyla üzerinde duracağımız melodiyi şimdiden aklınızda 

tutunuz. 

 

           ŞİDDET : 

 

Sesin şiddeti aslında solunumla ilgilidir. Ama ses şiddetini asla bağırma 

olarak algılamamak gerekir. Evet, bağırırken de şiddetli bir ses çıkarılır ancak 

bu asla hoşa hoşa giden bir ses değildir. Genel olarak şiddeti, bir sesin kulağa 

yaptığı etkinin büyüklüğü olarak tanımlayabiliriz. Ses şiddetinin kişiden 

kişiye değişmesinin nedenlerinden biri de, göğüs kafesisinin büyüklüğünün 

dolayısıyla akciğerlere biriktirilen havanın farklılık göstermesidir. 

Güçlü ses,derin soluk almaya,akciğerlerdeki havanın dışarıya çıkmasını 

sağlayan bel ve göğüs kaslarının hareketine bağlıdır. Sesinizin şiddetinde 

değişiklik elde etmek istediğinizde, bunu hem perde hemde soluk baskısında 

ki değişikliklerle gerçekleştirebilirsiniz. 

 

YÜKSEKLİK: 

 

Çıkardığımız sesleri yükseklikleri bakımından üç grupta inceleyebiliriz: 

a)Pes ses: Göğüs sesi olarakta adlandırılır. Zaten göğsümüzden, hatta 

göğsün altından çıkıyor gibidir. Rahat çıkan bir sestir. Gırtlak zorlanmadan ve 

baş aşağıda tutularak elde edilir. 

b)Tiz ses: Kafa sesi olarak da adlandırılır. Başımızı yukarıya 

kaldırdığımızda daha kolay çıkarabiliriz. Gırtlakta az da olsa bir baskı 

oluştuğu için yorucudur. 

c)Boğaz sesi: Adından da anlaşılabileceği gibi boğazda 

oluşur.Metalik,sıkıcı bir sestir. Kullanmaktan kaçınmak 

gerekir.Zira,büzülmüş bir gırtlak ve ağızdan, kasılmaş kaslardan çıkarılan bu 

ses,sesi daha delici, daha yırtıcı bir hale getirse de hiçbir zaman hoşa gidici 

değildir.
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Konuşmanız aşırı derecede hızlı ise,yavaşlatma çareleri arayın. Çünkü 

çok hızlı konuştuğunuz zaman güçlü sesler çıkarmamızda zorlaşır. Tümce 

sonunda sesinizin kuyruk gibi yukarıya kıvrılmasına ve tümce sonunun 

boşlukta kalmasına izin vermeyin. 

            TINI: 

 

Bu nitelik de,’açık tını’ ve ‘koyu tını’ olmak üzere iki başlık altında 

incelenebilir. 

a)Açık Tını: Kafa sesi kullanılır. Çok fazla duygu gerektirmeyen bir 

sestir, bu yüzden de direkt anlatım gerektiren metinlerde daha çok kullanılır. 

           b)Koyu Tını: Göğüs sesi, yani pes ses kullanılır. Bu tınıda duygu daha 

çok öne çıkar. Ancak, duygudan sadece romantizm anlaşılmamalıdır. 

Öfke,acı, nefret, umutsuzlukda birer duygudur. Koyu tınıyı kullanırken 

abartıdan kaçınmaya da dikkat edilmelidir. 

Bir de, günlük konuşma da kullandığımız ve sese yorgunluk vermeyen 

‘orta tını’bulunur. Özel durumlar hariç önerilen tını da budur. 

Tını, sese hoşluk ve kuvvet       verir. Kısık,  pürüzlü, madensel 

burunsu, hırıltılı, buğulu sesler tınlatıcıların işlevlerini iyi yapmamasından 

kaynaklanır.Başlıca tınlatıcılar ise gırtlak,ağız ve ön kafa 

boşluklarıdır.Duygularımızı,kullandığımız tını ile belirler ve iletiriz.Tınıdan 

en çok etkilenen harflerse,konuşmayı oluşturan ünlülerdir. 

          Etkileyici konuşma sesi yoğundur, parlaktır, tınılıdır, geniştir, 

oylumludur, sıcaktır, yumuşaktır ve renklidir. Bu niteliklere sahip bir sesi de 

çeşitli alıştırmalarla edinmek her zaman mümkündür. 

Tınlamayı kolaylaştırıcı ünsüzler şunlardır: 

“f,v,s,d,b,m,n,r,l” 

Bu ünsüzleri,ünlülerin her biri ile birleştirerek düzenli ve sürekli 

alıştırmalar yapmak gerekir: 

Fa Fo  Fu   Fı   Fe  Fö  Fü  Fi 

Ba Bo Bu  Bı   Be  Bö  Bü  Bi 

Ma Mo Mu Mı Me Mö Mü Mi 

Va Vo Vu Vı Ve Vö Vü Vi 

Da Do Du Dı De Dö Dü Di 
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La Lo Lu Lı Le Lö Lü Li 

Sa So Su Sı Se Sö Sü Si 

Na No Nu Nı Ne Nö Nü Ni 

Ra Ro Ru Rı Re Rö Rü Ri 

 

Tını çalışmaları ‘HIM’ sesiyle, oturarak, zorlamasız yavaş ve ‘M’ 

Ünsüzü üzerinde durarak sürdürülmelidir. 

HIMM... HIMM.. HIMM.. HIMM.. 

 

Daha sonra; 

 

Han,hem,nan,nen,na,no,ni... 

Mama,mama,momo,momo,mimi,mimi.... 

Heceleriyle çalışma gerçekleştirilmelidir. 

Sese genişlik kazandırmak amacıyla; p, b, d ünsüzleriyle sürekli olarak 

hece çalışması yapmak gerekmektedir: 

 

Pa Pe Pı Pi  Po Pö Pu Pü 

 

Ba Be Bı Bi Bo Bö Bu Bü 

 

Da De Dı Di Do Dö Du Dü 

İYİ BİR KONUŞMA SESİNİN ÖZELLİKLERİ 

1- İŞİTİLEBİLİRLİK: 

 

Bir konuşmacının sesini karşısındakilere duyurabilmesi,iyi bir 

konuşmanın başlangıcını oluşturur.Eğer ne dediğimiz işitilemiyorsa iletişim 

kuramayız ve boşuna konuşmuş oluruz.Bu sebeple çok alçak ya da çok 

yüksek tonlarla konuşmaktan kaçınılmalıdır.Gereğinden yüksek bir tonda 
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çıkan de,alçak tondaki ses gibi işitilebilirliği olmayabilir.Her sözcüğün büyük 

taşıdığını ve mutlaka kolayca anlaşılabilir olması gerektiğini unutmayınız. 

 

2-AKICILIK : 

 

Genelde konuşmanın hızı ile ilgilidir.Karşınızdaki kişilerin algılamakta 

zorluk çekmeyecekleri bir hızda,yumuşak tonda (bağırmadan),vurgu hataları 

yapmadan ve sözcükleri birbirine karıştırıp yuvarlamadan konuşmaya 

çalışmalısınız.Kekelemek, “aaa”,”ııı”,”eee”,”hımm”gibi sesle çıkarmak ve 

gereksiz yere uzun uzun duraksamak da akıcılığı bozar. 

 

3-AÇIKLIK: 

 

Sözcüklerin belirgin bir biçimde söylenmesine çok dikkat 

etmeliyiz.Bazı sesleri yutarak,yuvarlayarak konuşursak yanlış anlaşılmalara 

neden olabiliriz. 

Sesimizin aynı zamanda kişiliğimizin de bir parçası olduğunu 

aklımızda çıkarmamalıyız.Güven aşılayıcı,konuya hakim,kararlı bir sesle 

konuşmak açıklık sağlar.Kullandığınız sözcüklerin dinleyenlerce de biliniyor 

olmasına ayrıca özel göstermelisiniz. 

 

4-HOŞA GİDERLİK: 

 

İşitilebilir,akıcı ve açıklık taşıyan bir ses bile zaman zaman sıkıcı 

olabilir. 

Kulak tırmalayan, genizden gelen ya da madensel sesler hoşa 

gitmez.Vurgusuz konuşmalar gibi, gereksiz ve abartılı vurguların kullanıldığı 

konuşmalar da hoşa giderliği engeller.Seslerin tam hakkını vermeye özen 

göstererek haşa giderliği sağlayabiliriz. 
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5-BÜKÜMLÜLÜK / ESNEKLİK: 

 

Sesimizi kullanırken mutlaka tekdüzelikten kaçınmalıyız. Esnek 

olmayan,tekdüze bir ses aynı zamanda sıkıcıdır ve ilgiyi dağıtır. Yerinde 

yapacağımız ton ve hız değişiklikleri ve vurgularla sesimize esneklik 

kazandırabiliriz. Tabii ki bütün bunlar doğal olmalı, yapmacık değişikliklere 

heves edilmemelidir. 

 

 

Bir konuşmanın aynı ses tonuyla başlayıp bitmesi dinleyenler açısından 

takip edilmesini oldukça güçleştirir. Konuşmanın yapısını göre, duygu ve 

düşüncelerin sesin de değişimi gereklidir. Bu yüzden iyi bir konuşma sesinin 

aynı zamanda mutlaka esnekliğe de sahip olması şarttır. 

Bütün bunlardan sonra diyebiliriz ki, konuşma sesinin işlenmesinde 

önemli olan dört noktayı akıldan çıkarmamak gerekir. 

Birincisi : Solunum,seslenme, tını, yükseklik, hız, perde ve nitelik 

dahil, ses iyileştirimi hakkında yeterli bilgiye sahip olmak. 

İkincisi : Kendi ses olanaklarınızı ve yeteneklerinizi yakından bilmek 

ve özentili ses kullanımından kaçınmak. 

Üçüncüsü : Ses kalitesini artırmak için sıkılmadan, uzun süre ve 

sistemli çaba harcamak. 

Dördüncüsü : Çeşitli alıştırmalarla elde edeceğiniz ilerlemeyi, sistemli 

bir şekilde değerlendirmek. 

Ses geliştirilmesinde en önemli noktalardan biri de,duyarlı bir 

kulaktır.Başkalarının gözetiminde sesinizi iyileştirmeye ve geliştirmeye 

çalışırken aynı zamanda,kulağınızın duyarlığını da geliştirmeye özen 

göstermelisiniz. 

Bir başka yol da,konuşmacı ve sesi standart ölçüye uygun kimseleri 

dikkatle dinlemektir.Ayrıca bir kıyaslama yapmak amacıyla kendi sesinizi 

banda kaydedebilirsiniz.Yüksek sesle okumak ve doğaçlama konuşmalar 

yapmak da ses geliştirilmesinde yararlı bir yoldur. 
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Ses Kusurları 

 

Bu kusurlar bir sağlık bozukluğundan,özellikle ses organlarındaki 

hastalıklardan oluşabileceği gibi,çocuk yaşlarda edinilen kötü konuşma 

alışkanlıklarından,özentiden ya da ses çıkarırken yeterli özeni 

göstermemekten kaynaklanabilir. 

Soluk borusundaki,bronşlardaki,gırtlaktaki, ya da akciğerlerdeki 

rahatsızlıkları mutlaka önemsemeli,müzmin ses kısıklığına dikkat 

etmeliyiz.Polipler,ses tellerinin yıpranması,burun tıkanıklığı da yeterli ve 

doğru ses çıkarılmasını engeller. 

 

Kuvvetsizlik : 

 

Sesiniz kuvvetsiz ve yeterince çıkmıyor olabilir.Bu da hafif 

sesle,çekinerek konuşma alışkanlığından,özenmemekten ve yeterince 

alıştırma yapmamaktan kaynaklanabilir. “ Ses “ ile ilgisi olan herkesin,sesini 

kuvvetlendirmeye  çalışması gerekir.Aşağıda önerilen alıştırmalar bu konuda 

sizlere yardımcı olacaktır : 

Ağzınızı açarak “a” sesini veriniz. 

1- Soluk verirken bu sesi gitgide artan bir şiddetle çıkarmaya çalışınız. 

2- Birdenbire ve aynı şiddeti sürdürerek “a” sesini çıkarınız. 

3- Yoruluncaya kadar,sesinizin şiddetini çoğaltıp azaltarak “a” sesini 

çıkarmaya devam ediniz. 

4- “ a “ sesini çıkarırken sesinizin şiddetini çoğaltıp azaltınız. 

5- “ a “ sesini çıkarırken kısa soluklar veriniz ama sesiniz, oldukça gür 

bir tonda olsun. 
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Ses Titrekliği : 

 

Sesiniz yeterince kuvvetli olmasına karşın,konuşurken titreyebilir. 

Sesinizi zorlamaktan mümkün olduğunca kaçınarak aşağıdaki alıştırmaları 

yapın : 

1- Çok kısa bir süre içinde ve çok şiddetli olmayan bir “ a “ sesi 

çıkarınız. 

2- Bu sesi şimdi de bir parça daha yüksek sesle ve biraz daha uzun 

süreyle çıkarınız. 

Böylece hiç durmadan,giderek biraz daha gür ve daha uzun süreli bir “ 

a “sesi çıkarmaya çalışınız. 

Sesiniz yorulmaya başladığında biraz dinlenip alıştırmaya devam 

ediniz. 

 

Tiz ve Keskin Ses : 

 

Bazı sesler oldukça tiz çıkar ve kulağı tırmalarcasına rahatsız eder.Eğer 

bu tip bir sese sahipseniz aşağıdaki alıştırmalar sesinizin daha güzel 

çıkmasında size yardımcı olacaktır. 

1- Ağzınızı açarak olabildiğince çok soluk alın ve ciğerlerinizi iyice 

havayla doldurun.Soluğunuzu verirken,rahat bir şekilde ve 

gırtlağınızı kasmadan bir ses ( mesela “a” sesi ) çıkarın.Bağırmaktan 

ve sesinizi tizleştirmekten mümkün olduğunca kaçının.Unutmayın 

ki,istenilen sonucu alabilmek için bu alıştırmayı sıklıkla ve oldukça 

uzun bir süre tekrarlamanız gerekecektir. 

2- Bu uzun sürenin sonunda istediğiniz tonda bir sesi çıkarmayı 

başardığınızda artık hecelere geçebilirsiniz.Yine aynı şekilde çok 

soluk alarak ve kendinizi zorlamadan,soluğunuzu verirken heceyi de 

söyleyerek çalışmalarınıza devam ediniz.Her defasında değişik 

hecelerle çalışırsanız sıkılmaz,aynı zamanda da değişik seslerle 

çalışmış olursunuz.Bu çalışmanın ilerleyen aşamalarında heceleri 

uzatarak çıkarmanız yararlı olacaktır. 

3- Hecelerle çalışma aşamasını da bitirdikten sonra sıra cümlelerle 

yapılacak alıştırmalara gelir.Bir kitap ya da okuma metni alarak ve 

yine heceler üzerinde durarak,pes bir ton çıkarmaya gayret edip 
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çalışmanızı sürdürünüz.Her hecede soluk alıp,bir sonraki heceyi 

soluk verirken çıkarmaya mutlaka dikkat ediniz. 

4- Bıkmadan ve önerilen noktalara dikkat ederek yapacağınız uzun 

süreli çalışmanın sonunda artık tiz ve keskin ses çıkarmaktan 

kurtulduğunuzu göreceksiniz.Kendi başınıza yapacağınız yüksek 

sesli okuma alıştırmaları size çok yararlı olacaktır. 
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ALIŞTIRMA – 1 : 

 

Aşağıda yer alan şiiri ağır ağır ve yüksek sesle okuyunuz.Okurken “ 

kafa sesi” ni kullanınız ve tekrarlar yapınız. 

 

Bu dünyayı kuran mimar 

Ne hoş sağlam temel atmış 

İnsanlığa ibret için 

Kısım kısım kul yaratmış 

 

Kimi yaya kimi atlı 

Kimi uçar çift kanatlı 

Dünya şirin baldan tatlı 

Eyvah balı tuza katmış 

 

Kazması yok,küreği yok 

Ustası var,çırağı yok 

Gök kubbenin direği yok 

Muallakta bina çatmış 

 

Bu çark böyle döner durmaz 

Ehli aşklar yanar durmaz 

Aşk meyinden kanar,durmaz 

Sevgi muhabbet yaratmış 

 

Hep biliriz dünya fani 

Oyalıyor seni beni 

Adem atadan bu yana 
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Nice insan gelmiş gitmiş 

 

Bu dünyaya gelen gülmez 

Bir yol var ki giden gelmez 

Bu hikmeti kimse bilmez 

Ona sır demiş kapatmış 

 

Bu nizamı böyle kurmuş 

Kendi çekilmiş oturmuş 

Veysel’e türlü dertler vermiş 

Durmadan derman aratmış. 

Aşık Veysel 

(Türk Klasikleri/Cilt-1) 
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ALIŞTIRMA-2: 

 

Aşağıda yer alan şiiri,bir çok defa tekrarlayarak ve elinizden geldiğince 

göğüs sesini kullanarak ağır ağır okuyunuz. 

 

 

BU VATAN KİMİN 

 

Bu vatan, toprağın kara bağrında 

Sıra dağlar gibi duranlarındır. 

Bu tarih boyunca onun uğrunda 

Kendini tarihe verenlerindir. 

 

Tutuşup kül olan ocaklarından 

Şahlanıp köpüren ırmaklarından, 

Hudutlarda gaza bayraklarından 

Alnına ışıklar vuranlarındır. 

 

Ardına bakmadan yollara düşen, 

Şimşek gibi çakan,sel olup coşan, 

Huduttan hududa yol bulup koşan, 

Cepheden cepheye soranlarındır. 

 

İleri atılıp sellercesine, 

Göğsünden vurulup tam ercesine, 

Bir gül bahçesine girercesine, 

Şu kara toprağa girenlerindir. 
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Tarihin dilinden düşmez bu destan 

Nehirler gazidir,dağlar kahraman 

Her taşı bir yakut olan bu vatan 

Can verme sırrına erenlerindir. 

 

Gökyay’ım ne dese ziyade değil 

Bu sevgi bir kuru ifade değil, 

Sencileyin hasmı rüyada değil 

Topun namlusunda görenlerindir. 

ORHAN ŞAİK GÖKYAY 

(Kahramanlık Şiirleri  Antolojisi) 

(Varlık-1955) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 3
8

 

ALIŞTIRMA-3: 

 

Aşağıdaki parçayı ‘kafa sesi’ni kullanarak yani ‘açık tını’ ile 

okuyunuz.Noktalama işaretlerine dikkat ediniz. 

 

APTAL PUMA 

Ormanların ‘Vahşi kedi’ lerin atası olarak bilinen puma,benekli 

görünümü ve yırtıcı özelliğinin yanı sıra, çok hızlı ve kıvrak koşması ile 

de,ormanların öteki ev sahiplerinden ayrı bir özellik taşımaktadır. 

Avının peşine düştüğü andan sonda giderek hızlanan ve bedeninin tüm 

eklem ve kaslarını harekete geçirerek koşmasını izlemek,bir doğa harikasına 

daha tanık olmaktır. 

Puma ile avının bu ‘ölüm-yaşam koşusu’ ,her zaman,ormanların en 

hızlı koşucusunun zaferiyle bitmez.Bu koşuyu zaman zaman,yaşamı için 

koşan hayvanın da kazandığı görülmektedir.Fakat puma,avını yakalayamadığı 

bu koşulların hiç birini başarısızlık olarak kabul etmemektedir.Çünkü,yarışı 

kendisinin bıraktığını bilmektedir. 

          İşte ormanların vahşi avcısı puma,bu özelliği ile uygar insan için bir 

örnek oluşturmaktadır.Çünkü puma,avının peşinden sürdürdüğü ölüm 

koşusunun süresini her zaman avının büyüklüğüne ya da küçüklüğüne göre 

saptamaktadır.Bir ceylanı yakalamak için onun peşinden koştuğu süre ile,bir 

tavşanın peşinden koştuğu süre hiçbir zaman aynı olmamaktadır.Çünkü puma 

akıllı bir hayvandır ve avının peşinden koşarken harcadığı enerji 

düzeyinin,onu yakaladıktan sonra sağlayacağı enerji düzeyini aştığını 

anlayınca koşusunu bırakmakta,enerjisini gereksiz harcamamaktadır. Bu 

nedenle bir puma,ceylanın peşinden daha uzun süre,tavşanın peşinden ise 

daha kısa süre koşmaktadır. 

‘Aptal Puma’ tanımlaması,bu vahşi hayvanın yaptığını örnek 

almayıp,yaşamlarında bu uygulamayı akıl edemeyen insanlar için 

oluşturulmuştur. 

Bir başarıyı elde edebilmek için,o başarının değerinden çok,daha fazla 

değer harcayan kişiler için,işte bu nedenle,’Aptal Puma’ tanımlaması 

kullanılmaktadır. 

Unutmayın...Bir başarının temelinde,o başarıya ulaşabilmek için 

harcanan emek zamanın,kazanılan başarı karşısındaki ‘değer’ i yatmaktadır. 
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Şimdi şöyle bir düşünün bakalım:Peşinden koşmakta olduğunuz 

‘tavşan’,onu yakalamak için harcadığınız emeğiniz ve zamanınızdan daha mı 

değerli?.. 

 

‘Bütün Dünya,Haziran-2001’ 
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ALIŞTIRMA-4: 

 

Aşağıdaki parçayı duyuların değerini vererek yani ‘göğüs sesi’ 

kullanarak ve koyu tını ile okumaya çalışın. 

 

AŞK HİKAYESİ 

Çocukluğumda dinlediğim tüm masallar,’Birvarmış,bir yokmuş...’ diye 

başlardı. 

Annemin,saçlarımın arasında dolaşan parmaklarının sıcaklığı ile 

düşlemeye çalışırdım o masalların kahramanlarını.Çocukluk anılarımın 

arasında yer alan ve ilk gençlik yıllarımda daha farklı anlamlar yükleyerek 

anımsadığım bir masal var ki,o bildik tekerleme yerine,yürekleri 

dinlendiren,biraz da buran bir müzikle başlıyor ve tıpkı bildiğim her masal 

gibi,sevgi mesajları vererek ama gözlerimizi gözyaşlarımızla başbaşa 

bırakarak sona eriyor.Aslında sona erdiğini söylemek yanlış olur;bende 

olduğu gibi,izleyen herkesin yürepinin,zihninin bir köşesinde yaşayacak,hatta 

zaman zaman gözlerinin önünde canlanacak güzel bir masal bu,Belki 

de,birbirine aşık olan her insanda,aşkın tuhaf bir haz veren,gözlerin ilk 

buluşmasında,her ayrılışta,kısacası; her aşta yeniden can bulacak bir 

masal,gönül telini titreten bir mızrap:’Aşk Hikayesi’. 

Sınıf ayrılığıAyıbının ele alındığı,zengin delikanlı ve fakir genç kızın 

yürekli,mücadeleci ve acıklı aşklarının öyküsü,’Aşk Hikayesi’. 

Aşkı uğruna,ailesinin sunduğu zenginliğe ve bunun getireceği rahat bir 

geleceğe sırtını sönüp,ailesinin tüm baskılarına karşın sevdiği kadından 

vazgeçmeyip onunla evlenen ve tam ‘Herşey artık yoluna girdi’ 

derken,ölümcül bir hastalık sonucu onu kaybeden genç adam ve onunla 

birlikte tüm güçlüklere göğüs geren,hastalığa yenik düşen ve son nefesinde 

bile sevdiği insanın mutluluğunu düşünüp,ölümden sonra yeniden evlenip 

mutlu olmasını isteyen genç bir kadın...Ve tüm dünyaya aşkın,’asla pişman 

olmamak’ anlamına geldiğini sessizce haykıran bir aşk. 

Bu iki insan,genç yaşlarına karşın,sevginin ne olduğunu;iki insanın 

birbirini ne denli sevebileceğini büyüyüp olgunlaşmanın geçen 

yıllarla,ilerleyen yaşla eş olduğunu düşünen,ama aslında büyük bir yanılgı 

yaşayan ‘olgun’ insanlara ve özellikle de anne-babalarına anlatıyorlardı... 

              Rana Arım 

(Bütün Dünya,Temmuz-2001)
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BÖLÜM-III 

 

 

HARFLER 

 

Dilin seslerini gözlerimizle ayırt edecek biçimde bildiren ve çeşitli 

işaretlerden oluşan sisteme ‘yazı’ adı verilir.Konuşurken kullandığımız sesleri 

göstermeye yarayan bu işaretlere ‘harf’ adını veriyoruz. 

Türk alfabesi 29 harften meydana gelmiştir.1928 yılında kabul edilen 

‘Yeni Türk Alfabesi’ nde yer alan bu 29 harfin,’ğ’ hariç tamamını konuşma 

dilimizde de kullanırız. 

Ses kirişlerinin titreşimiyle meydana gelen bu seslerin bir bölümü,ses 

yolunda hiçbir engelle karşılaşmadan çıkarlar,Bunlara sesli ya da ünlü harfler 

adı verilir. 

Türkçe’deki ünlü harfler şunlardır: a,e,ı,i,o,ö,u,ü. 

Seslerin bir kısmı ise,çıkarılırken ses yolunda az-çok engellenirler yani 

boğumlanırlar.Ancak bir ünlü harfin yardımıyla söylenebilen bu harflerde 

sessiz ya da ünsüz harfler adını alırlar. 

Türkçe’de 21 ünsüz harf vardır:b,c,ç,d,f,g,ğ,h,j,k,l,m,n,p,r,s,ş,t,v,y,z. 

Harfler tek veya toplu olarak,bazı koşullar ve şekiller içinde heceleri 

meydana getirirler.Ağızdan bir çırpıda çıkan ses ya da ses topluluğuna ’hece’ 

denir. 

Dilimizde tek sesli heceler olduğu gibi en fazla 4 sesli hecelerde 

bulunmaktadır. 

Örnek: 

A!,O! 

At,Et,Un,Ev,Ok,Oy,İt,Öz 

Yol,Gel,Tat,Kol,Boy,Süt,Bel 

Kırk,Tren,Türk,.Kurt,Kart 

Heceler birleşerek sözcükleri meydana getirirler. İnsanlar birbirleriyle 

anlaşmak, düşünce ve duygularını, isteklerini bildirmek için bu sözcüklerden 

yararlanarak tümceleri kurarlar. O halde tümce; düşüncelerin, duyguların, 

isteklerin tam olarak anlatılması için sıralanan sözcük dizisidir. Anlatılmak 
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istenen düşünce ve duygunun uzunluk ve kısalığına göre tümcede ki sözcük 

sayısı da azalıp çoğalabilir. Tek sözcüklü tümce yapmak da mümkündür. 

Ancak sadece düzgün tümceler kurmak yetmez, onların iyi anlaşılacak şekilde 

söylenmesi de şarttır. 

Söylediğimiz sözlerin iyice anlaşılması için,büyün harflerin temiz,tane 

tane çıkarılmasına özen göstermemiz gerekecektir.Ünlüler ve ünsüzler,yani 

dilin bütün sesleri,ağızın belli bir durumunda meydana gelir. 

Ünsüzlerin çıkışında dilin ya da dudakların bulunduğu ve yaklaştığı dar 

bölge, Boğumlanma Noktasıdır. 

Ünlülerin çıkışında dilin toplandığı bölgeye ise, Boğumlanma Bölgesi 

adını veriyoruz. 

Doğru ve güzel konuşma çalışmalarına başlarken, Türkçemizin bazı 

özelliklerinden de bahsetmek yerinde olacaktır. Genel düşüncenin aksine, 

Türkçe, uygulamada olağanüstü kolaylıkları olan bir dildir. 

 

Şöyle ki: 

1-)Türkçe,özel bazı durumlar dışında çoğu zaman yazıldığı gibi 

konuşulan, konuşulduğu gibi yazılan bir dildir. 

2-)Türkçe’de yazıldığı halde konuşma dilinde kullanılmayan tek harf 

‘ğ’ dir. 

3-)Türkçe,ses yönünden zengin bir dildir. 

4-)Türkçe’nin sesleri gırtlaksızlıktan, burunsuzluktan kurtulduğu için 

hırıltılı değil pırıltılı, hımhım ve boğuk değil, aksine tınılı ve parlaktır. 

5-)Türkçe’de kullanmakta olduğumuz bütün sesler yumuşaktır, 

ezgilidir ve renklidir. 

6-)Konuşmada örnek olarak benimsediğimiz ‘istanbul Ağzı’ 

,uygulanırken büyük zorluklar yaratacak karmaşıklıkta değildir. 

7-)Türkçe’de kullanılan harflerin tamamı çok kolay boğumlanabilen 

harflerdir. Hele ünlü harfler, dünyanın en rahat çıkışlı sesleridir. 

Fonetik açıdan ilginç bir özellikten daha bahsettikten sonra,harflerin 

birer birer incelemesine geçebiliriz. 

Türk Alfabesi’nde  29 harfin bulunduğunu,bunlardan sadece ‘ğ’ nin 

konuşurken kullanılmadığını artık biliyoruz.Peki ama,kullandığımız bu 28 

harf konuşma dilimizi oluşturmaya yeterli mi,yoksa konuşurken daha fazla 



 4
3

 

sayıda harf mi kullanıyoruz?Bu sorunun cevabı ‘evet’ tir.Konuşurken 

kullandığımız harf sayısı gerçekte daha fazladır. Bazı harfler;uzun-kısa,kalın-

ince,kapalı-açık olmak üzerede çeşitlilik gösterirler.Bu harfler genellikle 

Türkçeye yabancı dillerden geçen sözcüklerde bulunsa da,artık konuşma 

dilimize yerleştiklerinden doğru söylenişlerini bilmemiz gerekmektedir. 

Sırası geldikçe ayrıntılarıyla incelediğimiz bu çok söylemli harfler 

şunlardır: 

‘A’ ÜNLÜSÜ  :Kalın,ince ve uzun söylenişli olmak üzere üç değişik 

’a’ ünlüsü kullanıyoruz. 

‘E’ ÜNLÜSÜ  :Açık ve kapalı söylenişli iki ‘e’ ünlüsü kullanıyoruz. 

‘İ’  ÜNLÜSÜ  :Uzun ve kısa söylenişli iki ‘i’ ünlüsü kullanıyoruz. 

‘O’ ÜNLÜSÜ  :Kalın ve ince söylenişli iki ‘o’ ünlüsü kullanıyoruz. 

‘G’ ÜNSÜZÜ  :Damağın ön ve arka kısmından çıkan iki değişik ‘g’ 

ünsüzü kullanıyoruz. 

‘K’ ÜNSÜZÜ  :Damağın ön ve arka kısmından çıkan iki değişik ‘k’ 

ünsüzü kullanıyoruz. 

‘L’ ÜNSÜZÜ  : Dil ucunun, üst dişlerin dibine ya da diş etlerine 

değmesiyle çıkan iki değişik ‘l’ ünsüzü kullanıyoruz. 

 

Her dil,gerek o dilde ki seslerin niteliği,gerekse seslerin kullanılışı 

bakımından farklılık taşır,Unutmamak gerekir ki,yalnız başka aileden olan 

diller arasında değil,akraba diller ve giderek bir dilin lehçe ve ağızları 

arasında da belirgin ses ayrılıkları görülür.Böylelikle her dilin kendine özgü 

bir ses yapısına sahip olduğu ortaya çıkar.Önemli olan o dilin kurallarının iyi 

bilinmesi ve değerlerine sahip çıkılmasıdır. 
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ÜNLÜ HARFLER 

 

Alfabemizde sekiz ünlü harfin olduğunu biliyoruz.Ama bu,konuşurken 

kullandığımız ünlülerin sayısının sekizle sınırlı olduğu anlamına (Bknz.Sayfa-

23) gelmez.Türkçe aslında ünlüleri bol bir dildir. 

Ünlü harfleri tek tek ele alırsak: 

“A”ünlüsünün söylenişinde organları büyük ölçüde bir 

dinlenme(Repose) durumunda olduğu görülür.Bu ünlü çıkarılırken ağız belirli 

bir ölçüde açık,çene açısı geniştir.Dil ile damak arasındaki aralık en geniş 

durumundadır.Dil,ağız içinde rahat bir şekilde yayılmıştır.Bu özelliklerinden 

ötürü “a”ünlüsü açık ses olarak nitelendirilir. ”A”ünlüsünün incelmiş veya 

kalın söylenmesi yanındaki ünsüzlerin etkisiyle olur.Daha sonraki bölümde 

ayrıntısıyla inceleyeceğimiz gibi;Layık,lazım,Kağıl gibi 

örneklerde”a”incedir.Bu inceliği düzeltme işaretiyle(^)belirtebiliriz.Ancak bu 

işaret uzun söylenişi göstermiş için de kullanıldığından zaman zaman 

çelişkiye düşülebilir ve yanlış söyleme söz konusu olabilir.Böyle ikili bir 

görevi olan bu işaret dikkatli kullanmak ya da en iyisi kelimenin aslını doğru 

bilmek gerekir. 

“E”ünlüsüne gelince:Türkiye Türkçesi’nde aslında iki farklı”e”sesi 

vardır; ”el”ve”él”kelimelerinde veya”démek”ve”denek”örneklerinde olduğu 

gibi.Bunları açık “e”ve kapalı “e”olarak adlandırabiliriz.Ancak alfabemiz 

kapalı”e”sesine yer vermemiştir.”Yémek”ve”Démek”örneklerindeki 

kapalı”e”sesi bugün giderek açık”e” sesini dönüşmektedir.Açık “e”ünlüsünün 

söylenişinde olduğu gibi değil,biraz daha yüksektir.Kapalı”e”ünlüsü ise 

“a”ünlüsüne göre daga geride söylenir.Sağa-sola dudak 

genişliği,kapalı”e”ünlüsünde daha fazla olmakla birlikte,çene acısı 

“a”ünlüsüne göre daha azdır. 

“I”ünlüsü yumuşak dama sesi olup,dilin kabarıklığı arkaya 

doğrudur.Ağzın damakla olan aralığı da dardır.Bu yüzden kapalı bir ünlü 

olarak değerlendirilir. 

“İ”ünlüsü ise”ı”ünlüsünün aksine sert damak sesi olup önde oluşur.Dil 

ucu alt dişlere yanaşmıştın.Dudakların sağa-sola doğru açıklığı vardır.Dil 

sırtının orta bölümü tam kabarık olup,sert damakla temas halindedir. 

Buraya kadar sıraladığımız ünlülerin söylenişinde dudakların herhangi 

bir rol almadığını,yalızca çene açısı ve dilin çeşitli pozisyonlarının söz konusu 

olduğunu gördük.Bu özelliklerinden ötürü de”a”,”e”,”ı”,”i”ünlülerine DÜZ 

ÜNLÜLER adı verilir.Geriye kalan “o”,”ö”,”u”,ve”ü”ünlülerinin söylenişinde 
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ise dudaklar büyük ölçüde rol oynadığı için bunlara da YUVARLAK 

ÜNLÜLER adı verilir. 

Yuvarlak ünlüleri söylenişlerinde dudakların,”o”dan başlayarak “ü”ye 

kadar giderek daraldıklarını görürüz.”ö”ve”ü”ünlülerinin bulunmadığı 

Arapça’da,bu dili ana dili olarak konuşanlar “ö”ve”ü”seslerini söyleyemezler. 

“O”ünlüsü sert damak sesi olup arkada söylenir.Bu özelliği ile 

“ı”ünlüsü benzer. Dudakların öne doğru büzülmesi açısından dördüncü sırayı 

alır.Dilin arkaya doğru olan kabarıklığı diğer yuvarlak seslere göre azdır. 

“Ö”ünlüsü sert damak sesi olup önde söylenir ve bu özelliği ile 

“i”ünlüsüyle benzerlik taşır.Dudakların öne doğru büzülmesi bakımından 

üçüncü sıradadır. 

“U”ünlüsü yumuşak damar sesidir.Ağzın arka bölümünden çıkarılır.Bu 

özelliği ile “o”ünlüsüne benzer.Dudakların açısından ikinci sırayı alır. 

Büzüşmedeki aşırılık yüzünden dar ses diye adlandırılan.Dilin damağa 

yakınlığı fazladır. 

         “Ü”ünlüsü sert damak sesidir ve önde söylenir.Bu özelliği ile 

“ö”ünlüsüne benzer. Dudakların büzülme sınırı”ü”ünlüsüne göre daha 

fazladır.Dilin damağa en yakın olduğu pozisyonda çıkarılan”ü”ünlüsü 

dudakların öne doğru büzülmesinde de birinci sırayı alır.Dar bir birinci sestir, 

Bütün bu özelliklere göre”i”ünlüsünün söylenişinde dilin ön 

bölümü,”ı”ünlüsünün söylenişinde ise,dilin aka bölümü yükselir.Bunu paralel 

olarak;”a”,”ı”,”o”,”u”ünlüleri arkada,”e”,”i”,”ö”,”ü”ünlüleri ise önde yer 

alır.Bir başka söyleyişle;”a”,”ı”,”o”,”u” ünlüleri yumuşak 

damak,”e”,”i”,”ö”,”ü”ünlüleri ise sert damak bölgesinde oluşur. 

Bu ortak özelliklerin den dolayı “a”,”ı”,”o”,”u”ünlüleri 

arka,”e”,”i”,”ö”,”ü” ünlüleri ise ön ünlülerdir. Konuyu daha iyi anlatan bu ön 

(front ) ve arta (back)terimleri yerine dilimizde KALIN ve İNCE terimleri 

kullanılmaktadır. 

Ünlülerin guruplandırılması bir de ağzın ve dudakların durumuna göre 

yapılır. ”O”,”ö”,”u”,”ü”ünlülerinde dudaklar yuvarlaklaştığı için bunları 

YUVARLAK ÜNLÜLER adı veriliyordu.”A”,”e”,”ı”,”i”ünlülerinin 

söylenişinde ise bu seslere biçim veren dudaklar değil,ağızdır.Ağızn açık ve 

kapalı olması bu sesleri biçimler.Öte yandan”a”,”e”,”ö”,”ü”ünlülerinin 

söylenişinde ağızda bir genişlik olduğu için bu ünlülere GENİŞ ÜNLÜLER 

,’ı’,’i’,’u’,’ü’ ünlüleri söylenirken ise ağızda ve dudaklarda bir daralma 

meydana geldiğinden bu ünlülere de DAR ÜNLÜLER adı verilmektedir. 
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Şimdiye kadar anlatılanları gözden geçirmek gerekirse;Türkçe 

dekullanılan ünlü harfler,söylenirken dilin,dudakların ve çenenin aldığı 

biçime göre üç değişik grupta incelenirler. 

1-)Söylenirken dilin durumuna ve sesin çıkış özelliklerine göre: 

a)Kalın Ünlüler        : a,ı,o,u 

b)İnce Ünlüler          :e,i,ö,ü 

2-)Söylenirken alt çenenin aşağı inip inmediğine göre: 

a)Geniş Ünlüler        :a,e,o,ö 

b)Dar Ünlüler           :ı,i,u,ü 

3-)Dudakların durumuna göre: 

a)Düz Ünlüler           :a,e,ı,i 

b)Yuvarlak Ünlüler   :o,ö,u,ü 

 

Ünlülerin bu özelliklerini bir tabloda daha rahat görebiliriz : 

 

 

 Düz Yuvarlak 

 Geniş   Dar Geniş     Dar 

 

Kalın 

İnce 

 

 

a        ı 

e        i 

 

o        u 

ö         ü 

 

 

Ünlü harfleri incelerken bilmemiz gereken kurallar arasında,’Büyük 

Ünlü Uyumu’ ve ‘Küçük Ünlü Uyumu’ önemli yer tutar.Bunlar aynı zamanda 

konuşmayı kolaylaştıran ve kullandığımız sözcüğün Türkçe olup olmadığını 

anlamamızı sağlayan kurallardır. 

Şimdi bu kuralları inceleyelim : 

Büyük Ünlü Uyumu: 
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Türkçe bir sözcüğün ilk hecesinde kalın bir ünlü bulunursa,ondan sonra 

gelen 

Bütün hecelerin de kalın ünlülerle,ince bir ünlü bulunursa sonraki 

hecelerin de ince ünlülerle devam etmesi gerekir. 

Örnek: 

Akşam,Sabah,Gece,Gündüz.... 

Anaların,Kapıdan,Birincilik,Denemeler.... 

Kısaca,’Büyük Ünlü Uyumu’ ,kelime içindeki ünlülerin kalın ve ince 

oluşları bakımından birbirlerine benzemelidirler. 

Yabancı kelimelerin çoğunda büyük ünlü uyumu 

görülmez.’Anne’,’Hani’, ‘Hangi’,’Kardeş’,’Hadi’,’İnanmak’,’Şişman’ gibi 

büyük ünlü uyumuna ters düşen kimi Türkçe sözcüklerin eskiden 

‘Kanı’,’Kangı’,’Kardaş’,’Inanmak’,’Ana’ biçiminde kullanıldıklarını 

biliyoruz.Bunlardan ‘ana’ sözcüğü bugünde yaygın olarak kullanılmakta 

;’alma’,’kardaş’ biçimlerine ise kimi Anadolu ağızlarında rastlanmaktadır.Söz 

konusu sözcüklerin ünlülerindeki incelme İstanbul ağzına özgüdür. 

Ayrıca,’-iken’,’-ken’,’-leyin’,’-yor’,’-daş’,’-ki’,’-mtrak’ ekleri 

günümüzde büyük ünlü uyumuna aykırı olarak kullanılır.Bu eklerin 

bağladıkları köklerin ünlüleri kalın da olsa,ince de olsa,eklerde ki ünlüler 

değişmez. 

Örnek: 

Gelirken,Okurken,Yatarken,Geceleyin,Sabahleyin,Akşamleyin,Yapıyor

, Geliyor,Gülüyor... 

Ancak şunu bilmeliyiz ki,’yor’ ve ‘ken’ ekleri ‘-yorır’ ve ‘-iken’ 

sözcüklerinin eklenmesiyle ortaya çıkmıştır;’-ki’ve ‘-leyin’ eklerinin de 

Anadolu ağızlarında ‘Buradakı’,’Sabahleyın’ gibi kalın biçimlerinin 

bulunduğu bilinmektedir. 

‘-Mtrak’ eki de büyük ünlü uyumuna aykırılık göstermekle birlikte, bu 

ekim ‘-im’ parçası büyük ünlü uyumuna bağlanır. 

Örnek: 

Yeşil-im-trak,Kızıl-ım-trak,Mor-um-trak,Sarı-m-trak. 

Zaten,içinde ince ünlü bulunan ‘yeşil’ ‘mavi’ gibi sözcüklere eklenen ‘-

mtrak’ ekinin kullanım alanı dardır ve bu ek yerine gerekirse ‘-msı’,’-msi’ 

ekleri kullanılabilir. 

Örnek: 
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Sarı-m-sı,Yeşil-m-si 

Yine,’daş’ ekinin de büyük ünlü uyumuna aykırı düştüğünü 

söylemiştik.Buna rağmen;’gündeş’,’gönüldeş’,’ülküdeş’ gibi bazı sözcüklere 

rastlanmaktadır.Büyük ünlü uyumuna genellikle bağlı olmayan bu 

ekin,’ünsüzuyumu’ na kesinlikle bağlı olması ise ayrı bir özellik oluşturur. 

 

Örnek: 

Yurttaş,Meslektaş,Vatandaş,Sırdaş... 

 

NOT: ‘Ünsüz Uyumu’ndan sırası gelince bahsedilecektir. 

 

Büyük ünlü uyumunun Türkçenin ses yapısı açısından 

vazgeçilmezliği,kendini daha çok yabancı dillerden dilimize geçen 

sözcüklerde  hissettirmektedir.Türkçe, yalnız eklerdeki kalınlık-incelik 

uyumuyla yetinmemekte,kimi sözcüklerin içindeki ünlüleri de 

değiştirmektedir. 

 

YABANCI                                TÜRKÇE 

 

âdem                                          adam 

akribâ                                        akraba 

bahçevân                                    bahçıvan 

cânâver                                      canavar 

çâne                                            çene 

sûret                                            surat 

 

Ayrıca kimi zaman kalınlık-incelik uyumunun etkisiyle başka ses 

değişmeleride gösteren yabancı sözcüklerin,asıllarından büyük ölçüde 

uzaklaşarak Türkçeleştikleri görülmektedir. 

 

YABANCI                                 TÜRKÇE 
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bâdigân                                    patlıcan 

bârgir                                       beygir 

câmeşûy                                  çamaşır 

çârçûbe                                    çerçeve 

phalaggos                                 falaka 

gonia                                        gönye 

hevâce                                      hoca 

âbrîz                                         ibrik 

nerdübân                                   merdiven 

 

Küçük Ünlü Uyumu: 

 

Ünlülerin,düzlük-yuvarlaklık ve darlık-genişlik bakımlarından birbirine 

uygunluğudur. 

Küçük ünlü uyumunu daha kolay anlayabilmek için iki kuralı iyi 

öğrenmek gerekir. 

 

          1-)Türkçe’de,bir sözcükte düz ünlülerden (a,e,ı,i) sonra yine düz ünlüler 

gelir.Yani, düz ünlülerden sonra yuvarlak ünlüler (o,ö,u,ü) gelmez. 

Örnek: 

Ahmet de,  Hasan da ,Geldi mi,Yaptı mı... 

NOT:Armut,çamur,kavun,kabuksavunmak,konuşmak,yavuz,avuç,avut

mak,yağmur gibi bir çok sözcükte geniş-düz ünlü ‘a’ dan sonra ‘u’ 

ünlüsünden önceki ünsüz harflerin de dudak ünsüzleri (m,v,b) olduğu dikkati 

çekmektedir.Ancak bu duruma bakıp da bütün dudak ünsüzlerinden sonra 

yuvarlak ünlülerin gelmesi gerektiği gibi bir kural çıkarılamaz.Bunun 

nedeni,uyuma aykırı ikinci ünlünün,önündeki (m,v,b) ünsüzlerinin etkisiyle 

yuvarlaklaşmış olmasıdır.Ayrıca ‘kabak’,’savaş’,’saman’, ‘kapak’ gibi 

örnekler bu durumun bir kurak olmadığını göstermektedir. 
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2-)Türkçe’de yuvarlak ünlülerden (o,ö,u,ü) den sonra ya düz-geniş (a,e) 

ünlüler ya da dar-yuvarlak (u,ü) ünlüler gelir.Yani yuvarlak ünlülerden sonra 

düz-dar (ı-i) ve geniş-yuvarlak (o,ö) ünlüler bulunmaz. 

Bu durum da gösteriyor ki,geniş-yuvarlak (o,ö)ünlüler dilimizde sadece 

sözcüklerin birinci hecelerinde bulunur,ikinci ve daha sonra ki hecelerde 

bulunmaz. 

Var gibi görünenlerden; 

-‘yor’ eki kural dışıdır          :geliyor,yapıyor. 

-‘ayol’ sözcüğü bileşiktir     :Ey oğul,ay oğul. 

-Oho,öhö gibi ünlemler ise yakıştırmaca sözcüklerdir. 

Horoz,ümit,alkol,sinüs,radyo,konsol,etüd,mühim,kabul gibi sözcükler 

Türkçeye  yabancı dillerden geçmiştir. 

‘-ki’ ekinin büyük ünlü uyumuna aykırı olduğunu söylemiştikAma bu 

ek,son hecesinin ünlüsü ‘ü’ olan sözcüklerde küçük ünlü uyumuna göre 

değişir. 

Örnek: 

Dünkü,Öbürkü,Yarınki... 

Ayrıca bileşik sözcüklere ünlü uyumu aranmaz.Bu durumda bileşik 

sözcüğü oluşturan her sözcük kendi ses bağımsızlığını korur. 

Örnek: 

Hanım/eli,Yeşil/ırmak,Yüz/başı,Keçi/ören,Çanak/kale... 

Türkçenin eski dönemlerinde küçük ünlü uyumuna uyulmadığınıda 

belirtmek gerekecektir.Kimi Türk şivelerinde ise böyle bir durum söz konusu 

bile değildir.Küçük ünlü uyumu ancak Batı Türkçesinin son dönemlerinde 

ortaya çıkmış, günümüz Türkiye Türkçesinde geçerli bir ses kuralı olarak 

yerleşmiştir.’Küçük Ünlü Uyumu’ adıyla anılmasının nedeni de budur. 

 

 

Küçük ünlü uyumunu,ünlülerin kalınlık ve inceliklerini göz önünde 

tutarak  bir tablo halinde şöyle gösterebiliriz: 

 

İLK HECE                                          SONRAKİ HECELER 
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1. 

kalın-düz                  (a-u)                   kalın-düz              (a-ı) 

ince-düz                    (e-i)                   ince-düz                (e-i) 

2. 

kalın-yuvarlak           (o-u)                  kalın-dar-yuvarlak  (u) 

kalın-düz-geniş       (a) 

ince-yuvarlak             (ö,ü)                 ince-dar-yuvarlak    (ü) 

ince-düz-geniş         (e) 

 

Şimdi de küçük ünlü uyumunun sözcüklerde nasıl gerçekleştiğini 

görelim: 

 

İLK HECE                                SONRAKİ HECELER 

1.aç                                           açlıktan 

ev                                           evsizler 

yıl                                           yıllanmak 

bil                                           bilgilenmek 

2.kol                                          kolluklar 

göz                                         gözlükçüden 

su                                           susuzluktan 

gül                                         gülümseyen 

 

Türkçe’de sadece büyük ve küçük ünlü uyumu ile 

yetinilmez.Bunlardan başka, ‘ünsüz uyumu’ ve ‘ünlü-ünsüz uyumu’da 

vardır.Önemli bu iki kurakıda yeri gelince inceleyeceğiz. 

Büyük ve küçük ünlü uyumlarını böylelikle inceledikten somra şimdi 

de,Türkçe’nin ünlü harflerle ilgili diğer kurallarını öğrenelim.Unutmayınız ki, 

bir dilin doğru konuşulmasında,o dilin seslerini oluşturan harflerin,özellikle 

de ‘ünlü’ harflerin büyük önemi bulunmaktadır. 

1-)Kısa ve Uzun Ünlüler: 
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Ünlüler,uzunluk ve kısalık bakımından da ikiye ayrılırlar.Bazı 

sözcüklerin bütün hecelerini birbirine eşit uzunlukta söylerken,bazılarının 

birinci,bazılarının da ikinci yada üçüncü hecelerini diğer hecelere oranla daha 

uzun söyleriz. 

Örnek: 

-‘Karalar’,’İkinci’,’Okuyorlarmış’,’Bilecektim’sözcüklerini oluşturan 

bütün heceler aynı uzunlukta (kısa) söyleniyor. 

-‘Daire’,’Sakin’,’Suret’ :Bu örnekte ise,sözcükleri oluşturan birinci 

heceler,diğer hecelere göre daha uzun söyleniyor. 

-‘İsabet’,’Cehalet’,’Adalet’,’Nihayet’:Sözcüklerin ikinci heceleri daha 

uzun söyleniyor. 

-‘Askeri’,’İstiklal’,’İstikbal’:Bu örnekte de,sözcükleri oluşturan üçüncü 

hecelerin diğer hecelere göre daha uzun söylendiği görülüyor. 

          Yukarıdaki örneklerde gösterilen uzun söylemli hecelerin 

ünlüleri,’uzun ünlüler’dir. Aslında Türkçe’de uzun ünlü 

yoktur.Arapça,Farsça,Fransızca ya da başka dillerden Türkçe’ye geçen 

sözcüklerin uzun olan ünlülerini de çoklukla kısa söyleriz.Ancak bu sözcükler 

bir ek veya fiil aldıklarında yeniden uzarlar. 

Örnek: 

esas       :esâsen               kânun     :kânûnen/kanûnî 

usul       :usûlen               hayat      :hayâtı/hayâti 

vicdan   :vicdânen           tertip      :tertîbi 

hayal     :hâyâlî                mekan    :mekânı 

hayran   :hayrânı              îman      :îmânı 

2-)Ünlü Düşmesi: 

 

Türkçe’de ses düşmesi olayı,tek bir sesin ya da hecenin düşmesi olarak 

gerçekleşir. 

Tek ses düşmesinin en tipik örneği,bir sözcükteki orta hece ünlüsünün 

düşmesi olayıdır.İlk hecesi açık,ikinci hecesi kapalı kimi iki heceli 

sözcüklere,bir ünlü ya da ünlü ile başlayan bir ses öbeği eklendiğinde,hece 

yapısı farklılaşır.Çünkü eklenen ünlü,ikinci hecenin sonunda ki ünsüzü 

kendine çekerek yeni bir hece oluşturur.Bu durumda açık heceye dönüşen orta 

hecenin ünlüsü genellikle düşer. 
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Örnek: 

Ka-rın               ka-rı-nın-dan              karnından 

Gö-nül              gö-nü-lüm                  gönlüm 

Bu-run              bu-ru-nun                   burnun 

Be-yin              be-yin-i                       beyni 

Çığır                 çı-ğır-ın-dan               çığrından 

Ka-vuş-(mak)   ka-vu-şak                   kavşak 

Sü-pür-(mek)    sü-pü-rün-tü              süprüntü 

Ya-yıl-(mak)    ya-yı-lım                    yaylım 

 

Orta hece ünlüsünün düşmesi olayı,Türkçeye girmiş yabancı 

kelimelerde de söz konusudur.Özellikle çift ünsüzle biten tek heceli yabancı 

sözcükler,Türkçe de iki ünlü arasına bir ünlü sokularak söylenirler.Ama yeni 

bir ses birliği oluşturulduğunda, bu sözcüklere eklenen ünlü,orta hece ünlüsü 

durumuna girdiği için düşer. 

Örnek: 

Akl  a-kıl  a-kı-lı-ma  aklıma 

Fikr  fi-kir  fi-ki-ri-niz  fikriniz 

Zehr  ze-hir  ze-hi-ri-ni  zehrini 

Film  fi-lim  fi-li-min-de  filminde 

 

 

Ayrıca hece yapıları ne olursa olsun,kimi Türkçe sözcüklerle dilimize 

girmiş yabancı sözcüklerde, bu sözcüklere yeni ses öbeği eklensin ya da 

eklenmesin,orta hece ünlüsü genellikle düşmektedir. 

 

Örnek  : 

Ne-re-de nerde 

Bu-ra-da burda 

Sa-ğa-nak sağnak 
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a-hi-ret  ahret 

fa-tı-ma fatma 

 

3- Ünlü Türemesi  : 

 

Türkçede en yaygın ses türemesi olayı,köklerle eklerin doğrudan 

birleşememeleri durumunda  araya birleşmeyi sağlayıcı bir sesin girmesiyle 

gerçekleşir.Genellikle ünlüyle biten bir köke ünlüyle başlayan bir ekin ya da 

ünsüzle biten bir köke ünsüzle başlayan bir ekin bağlanması söz konusu 

olduğunda,araya ünsüz ya da ünlü bir ses girmektedir. 

Türkçe sözcüklerde ünlü türemesi olayına,anlamı güçlendirmek için bir 

sözcüğün başına benzer hece getirilerek oluşturulan sözcüklerin bazılarında 

rastlanmaktadır : 

Sağlam sap sağlam sap-a-sağlam 

Gündüz güp gündüz güp-e-gündüz 

Çevre  çep çevre çep-e-çevre 

Yalnız  yap yalnız yap-a-yalnız 

 

Bir başka ünlü türemesi olayı da kimi sözcüklerden anlamca farklı yeni 

sözcükler türetildiğinde karşımıza çıkar : 

 

Dar  dar-cık  dar-a-cık 

Az  az-cık             az-ı-cık 

Bir  bir-cik  bir-i-cik 

Ünlü türemesi olayına,özellikle çift ünsüzle biten yabancı sözcüklerde 

raslanmaktadır.Türkçede hece sonunda ancak belli ünsüz çiftleri bulunduğu 

için,çoğu Arapça kökenli bu tür sözcükler söylenirken ve yazılırken iki ünsüz 

arasında bir ünlü türetilmektedir.Ses düşmesinden ( orta hece  ünlüsünün 

düşmesi ) söz ederken de belirtildiği gibi kök durumundaki bu sözcüklere 

ünlüyle başlayan yeni bir ses öbeği eklendiğinde,türeyen ünlü düşmekte,bir 

bakıma sözcük aslına dönmektedir.Önce ses türemesi,sonra da ses düşmesi 

olarak gerçekleşen bu olayı şöyle gösterebiliriz :
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Sözcüğün Aslı Türkçedeki Biçimi    Ek Almış Durumu 

------------------ ----------------------       ---------------------- 

Akl   a-kıl      akl-ında 

Fikr   fi-kir      fikr-iniz 

Sabr   sa-bır      sabr-ımız 

Emr   e-mir      emr-ini 

Özr   ö-zür      özr-ü 

 

          Yine Türkçeye girmiş yabancı sözcüklerde görülen bir başka ses 

türemesi olayı da, ön seste çift ünlü bulunması durumda gerçekleşir.Bu tür 

sözcüklerde ya çift ünsüzden önce ya da iki ünsüz arasında bir ünlü türetilir. 

Bu türetilmiş seslerden bir bölümü,önce de belirttiğimiz gibi yalnız konuşma 

dilinde bulunur,yazıya geçirilmez.Kimi yabancı sözcükler ise artık 

Türkçeleştirilmiştir ve söylendikleri gibi yazılır.Bu sözcüklerin bazıları,ses 

değişmelerine de uğradıkları için asıllarıyla pek ilgileri kalmamıştır: 

Station-istasyon              spirto-ispirto 

Skala-iskele                    speaker-spiker 

Frank-firenk                    tromba-tulumba 

4-)Ses Kaynaşması: 

 

Türkçe de birbirini izleyen ayrı hecelerdeki iki ünlünün birleşip tek bir 

ünlüye dönüşmesi ve tek hecede toplanması olayına ses kaynaşması ya da ses 

birleşmesi denir. 

Genellikle iki sözcüğün birleşerek tek sözcük oluşturduğu kaynaşma 

olayında bir darlaşma ve bir büzüşme söz konusudur.Gerçekten de ‘cuma 

ertesi’ ve ‘kahve altı’ sözcükleri birleşirken birbirini izleyen ‘a’ ve ‘e’ ünlüleri 

kaynaşmış ;’Cumartesi’ ve ‘kahvaltı’ bileşik sözcükleri ortaya çıkmıştır. 

Yalnız,ses kaynaşmasının yol açtığı birleşmeler sonucu oluşan kimi 

sözcükler,bileşik sözcük olma niteliğini yitirmişlerdir. 

Örnek: 

Ne için-niçin 

Ne asıl-nasıl 
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Ne ise-neyse 

Ayrıca bu olay,iki sözcüğün birleşmesiyle hece yapısında değişikliğe 

neden olduğu için ses düşmesi olarak da yorumlanabilir.Nitekim,konuşma 

dilinde rastlanan;vezin dolayısıyla da halk dilinde görülen bazı 

örneklerde,ünlünün düşürülerek iki sözcüğün kaynaştırılması söz konusudur. 

Örnek: 

Ne eylesin-n’eylesin        güler mi ola-güler m’ola 

Ne olur-n’olur                  deli olmak-del’olmak 

Kimi bileşik sözcüklerin,yine bir ünlü düşmesiyle kaynaşmaları da sık 

rastlanan ses olaylarındandır.Yalnız bu defasında kaynaşma,daha önce 

gördüğümüz orta hece ünlüsünün düşmesiyle gerçekleşmektedir. 

Örnek: 

Gide gide-gitgide              koyu vermek-koyvermek 

Kayın ana-kaynana          biri birine-birbirine 

 

           5-)Geniş Ünlülerin Daralması: 

Türkçe de bulunan ünlü harflerin,alt çenenin aşağıya doğru hareketine 

bağlı olarak geniş (a,e,o,ö) ve dar (ı,i,u,ü) ünlüler diye ikiye ayrıldığını 

biliyoruz.Türkçe her ne kadar genellikle yazıldığı gibi okunan bir dil olsa 

da,yazılışı ve söylenişi arasında zaman zaman bir takım farklılıklar 

konuşmayı doğrudan etkilediğinden son derece önemlidir. 

a-Türkçe de,bir sözcüğün kök ya da gövdesinin sonunda ‘a’ veya ’e’ 

geniş ünlülerinden birisi bulunuyor ve sözcük ‘-yor’ eki alıyorsa,sonda 

bulunan bu geniş ünlü darlaşarak ‘ı’ ya da ‘i’ ünlüsü halini alır. 

Örnek: 

Anla  : Anlıyor               Tara  :Tarıyor 

Dinle : Dinliyor              Mele : Meliyor 

Ara    : Arıyor                 Sakla: Saklıyor 

Yala    : Yalıyor               Çabala: Çabalıyor 

b-Darlaşan bu ünlüler eğer iki yuvarlak ünlü (o,ö,u,ü) arasına 

düşerse,yani sözcüğün kök ya da gövdesinin sonunda bulunan ‘a’ veya ‘e’ 

ünlüsünden önce yuvarlak bir ünlü bulunur ve sözcük’-yor’ eki alırsa,’a’ ya 

da  ‘e’ ünlüleri yuvarlaklaşarak ‘u’ ya da ‘ü’ olurlar. 
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Örnek: 

Kokla    :kokluyor             söyle     :söylüyor 

Kolla     :kolluyor              kutla     :kutluyor 

Yollar    :yolluyor              oyna    :oynuyor 

Solla      :solluyor               küre     :kürüyor 

c-Ünlülerle biten gövdelerin sonuna,eylem ve eylemsi türetmeye 

yarayan ‘-e’,’-en’,’-acak’,’-ecek’,’-erek’ ekleri gelirse,Türkçe de iki ünlü harf 

yanyana bulunamayacağı için aralarına ‘y’ kaynaştırma ünsüzü girer. 

Yazıda gösterilmese de bu’y’ kaynaştırma ünsüzü –sadece- konuşma 

sırasında kendisinden önce gelen geniş ünlüyü (a,e,o,ö) daraltır. 

Bu sebeple,böyle durumlarda da Türkçe yazılış ve söyleyiş arasında bir 

farklılık ortaya çıkar: 

 

SÖZCÜĞÜN ASLI        YAZILIŞI              OKUNUŞU 

Ara-y-acak                        arayacak                 arıyacak 

Bil-me-y-erek                   bilmeyerek             bilmiyerek 

Başla-y-an                         başlayan                 başlıyan 

Anla-y-abilmek             anlayabilmek            anlıyabilmek 

Tara-y-a-ma-y-acak       tarayamayacak         tarıyamıyacak 

Bekle-y-e-dursun           bekleyedursan          bekliyedursun 

Eylen tabanlarının değişmesini gerektiren”y”ünsüzünün bu darlaştırma 

etkisi,şimdiki zaman kiplerinden başka yerlerde yazıya geçirilmez. 

Örnek: 

Arıyordu,Başlıyordu,Tarıyordu,Bekliyordu... 

          d-Demek ve yemek eylemlerinden”-e”,”en”,”-ecek”,”erek”gibi eklerle 

türetilen sözcüklerde”y”nin darlaştırma etkisi yazarken de görülür: 

 

SÖZCÜĞÜN ASLI               YAZILIŞI                OKUNUŞU 

Ye-y-ecek                               yiyecek                    yiyecek 

Ye-y-e-bilmek                        yiyebilmek               yiyebilmek 
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De-y-en                                  diyen                        diyen 

De-y-e-medi                           diyemedi                  diyemedi 

 

e-Buyuru kiplerinde”y”ünsüzünün darlaştırma etkisi pek sezilmez: 

Örnek: 

“Bekleyin,dinleyiniz,aramayınız,gülmeyin...” 

f- “-idi”,”-imiş”,”-ise”ekeylemleriyle olan birleşmelerde 

de”y”ünsüzünün 

darlaştırma etkisi pek hissedilmez. 

Örnek: 

“Görseydi,bileymiş,arabaysa,geleydi...” 

g-“ile”bağlacı ile olan birleşmelerde değişik bir durum söz konusudu. 

Ünlü harflerle biten sözcüklere “ile”bağlacı ek olarak getirilince, 

bağlacın”i” 

ünlüsü düşer,araya “y”kaynaştırma ünsüzü girer ve sona eklenen yalın 

sözcük ünlü uyumuna dağlanır. 

Örnek: 

Araba ile       :  arabayla                   Gece ile         :   geceyle 

Sıra ile          :  sırayla                      Anne ile         :   anneyle 

 

“ile”bağlacı ünsüzle biten sözcüklere ek olarak getirilince yine 

başındaki”i” ünlüsünü yitirir fakat bu kez”y”kaynaştırma ünsüzü 

kullanılmadan önündeki sözcüğe bağlanır. 

Örnek: 

Kömür ile       :  kömürle                  Ateş ile           :  ateşle 

Kaşık ile         :  kaşıkla                    Kitap ile          :  kitapla 

 

Sonunda üçüncü kişi iyelik eki bulunan sözcüklere “ile”bağlacı ek 

olarak getirildiği zaman,bu sözcük ekleşerek”-yle”ya da “-yla”biçimini alır. 
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Örnek: 

Arabası ile       :  arabasıyla 

Atı ile              :  atıyla 

Ateşi ile           :  ateşiyle 

Kömürü ile      :  kömürüyle 

h-Eylem tabanlarından”-ini”eki ile türemiş sıfatlarda yine 

“y”ünsüzünün darlaştırma etkisini fazla görmeyiz.Ama konuşmanızı İstanbul 

ağzına tam uydurmak istiyorsanız,bu darlaştırmayı kullanabilirsiniz: 

 

SÖZCÜĞÜN ASLI         YAZILIŞI           İSTANBUL AĞZI 

Dinle-y-ici                          dinleyici              dinliyici 

Atla-y-ıcı                            atlayıcı                atlıyıcı 

Okşa-y-ıcı                           okşayıcı              okşıyıcı 

Bile-y-ici                             bileyici               biliyici 

 

 

ÜNSÜZ HARFLER 

Konuşurken kullandığımız seslerin bir kısmı ses yolunda az-çok 

engellenirler,yani boğumlanırlar.Bu sesler ancak bir ‘ünlü’ sesin yardımıyla 

söylenebilir.Bu şekilde,ses yolunda engele uğrayarak ve türlü organlarla 

boğumlanarak söylenen harflere ‘sessiz harfler’ ya da ‘ünsüzler’ adı verilir. 

Alfabemizdeki 29 harfin 21 i ‘ünsüz’dür. 

Bunlar; 

B,C,Ç,D,F,G,Ğ,H,J,K,L,M,N,P,R,S,Ş,T,V,Y,Z  harfleridir. 

Ancak,Türk Alfabesi’nde ki bu 21 ünsüz,yazı dilinde kullandığımız 

ünsüz harf sayısını gösterir.Aslında Türkçe de ki ünsüzlerin sayısı daha 

fazladır.’G’,’K’ ve ‘L’ ünsüzlerinin hem kalın hem de ince şekilleri vardır 

ama bunları yazı dilinde başka harflerle göstermeyip,sadece konuşurken 

kullanırız. 

Ünsüzleri önce iki gruba ayırmak gerekir: 

1-Burun yoluyla çıkarılan ünsüzler. 
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2-Ağız yoluyla çıkarılan ünsüzler. 

Burun yoluyla çıkarılan ünsüzler ‘n’ ve bir ölçüde de ‘m’ 

sesleridir.Geriye kalan sesler ağız yoluyla çıkarılır. 

Ünsüzlerin gruplandırılması bir de kapanma yerine ve kapanma tarzına 

göre yapılır. Bunlardan kapanma yerlerine göre yapılan 

gruplandırmada,ünsüzlerin birbirleriyle olan bariz benzerlikleri ve ayrılan 

yanları görülebilmektedir. 

Dil ve dudaklar ağızda çeşitli kapanma noktaları oluşturur.İki dudağın 

kapanmasıyla ‘p’,’m’,’b’ sesleri elde edilir. 

Dil ucu üst dişlerin altına dayanarak ‘t’,’d’ seslerini, 

Dil önünün diş etine dokunmasıyla ‘c’ ve ‘ç’ seslerini, 

Dilin damakla temas kurmasıyla da ‘k’ ve ‘g’ seslerini çıkarırız. 

Birer kapanma noktası olan ve ciğerlerden gelen havanın bu 

noktalardan zorlanarak çıkarılmasından Patlayıcı Sesler (plosive-stops) adını 

verdiğimiz b,p,m,k,g,d,t,m,n seslerini elde ederiz. 

‘c’ ve ‘ç’ seslerinin bir de sızı özelliği olduğundan bu seslere aynı 

zamanda Patlayıcı-Sızıcı adı verilir. 

Ünsüzlerin diğer büyük bir bölümü de Sızıcı veya Sızmalı adında 

f,v,h,h,j,s,ş,z,y ünsüzleridir.Bu seslerin kapanması kuvvetli olmayıp,belli 

noktalardan sızması ve sürtünmesiyle elde edilir. 

Üst dişlerle alt dudağın oluşturduğu aralıktan ‘f ‘ ve ‘v’ sesleri, 

Dil ucunun diş eti ile oluşturduğu aralıktan ‘s’ ve ‘z’ sesleri, 

Dilin ön kısmı ile sert damağın oluşturduğu aralıktan da ‘j’ ve ‘ş’ 

sesleri çıkar. 

‘r’ ve ‘l’ ünsüzleri ise her ne kadar sızıcı sesler arasında yer alırsa 

da,bunlar ayrı özellikleri olan iki sestir.’L’ sesinin söylenmesinde dil ucu diş 

etine değerken, soluk yanakların iç tarafından dilin her iki yanından sızarak 

çıkar.Çene düşük durumdadır. İçimize hava çekerek soğuyan 

bölgeleri,dolayısıyla bu sesin söylenmesinde hava akımının nereden geçtiğini 

bulabiliriz. 

‘R’ sesine gelince;bu ses,dil ucunun diş etine çarpmasıyla elde 

edilir.’R’ ünsüzü Türkçe de fazla baskılı değildir. 

           Son olarak ‘H’ sesi,bir gırtlak sesi olup en geride söylenir ve 

titreşimsizdir.Türkçe de ki ünsüz harfleri,titreşimli ve titreşimsiz niteliklerini 

de göz önüne alarak sıralayacak olursak ;p,ç,t,k,f,s,ş,h 
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seslerinintitreşimsiz,b,c,d,g,ğ,v,z,j,l,r,y,m,n seslerinin de titreşimli olduğunu 

görürüz. 

Yani: 

b ünsüzü :patlayıcı,titreşimli,çift dudak sesi 

p ünsüzü :patlayıcı,titreşimsiz,çift dudak sesi 

c ünsüzü :patlayıcı,sızıcı,titreşimli,diş eti sesi 

ç ünsüzü :patlayıcı,sızıcı titreşimsiz,diş eti sesi 

d ünsüzü :patlayıcı,titreşimli,diş ardı sesi 

t ünsüzü :patlayıcı,titreşimsiz,diş ardı sesi 

f ünsüzü  :sızıcı,titreşimsiz,diş-dudak sesi 

g ünsüzü  :sızıcı,titreşimli,sert ve yumuşak damak sesi 

ğ ünsüzü  :sızıcı,titreşimli,yumuşak damak sesi 

h ünsüzü  :sızıcı,titreşimsiz,gırtlak sesi 

j ünsüzü   :sızıcı,titreşimli,diş eti-damak sesi 

k ünsüzü  :patlayıcı,titreşimsiz,sert ve yumuşak damak sesi 

l ünsüzü   :sızıcı,titreşimli,yan kapanmalı avurt sesi 

m ünsüzü :patlayıcı,titreşimli,çift dudak ve geniz sesi 

n ünsüzü  :patlayıcı,titreşimli,diş eti sesi 

r ünsüzü  :sızıcı,titreşimli,sert damak (çarpmalı) sesi 

s ünsüzü  :sızıcı,titreşimsiz,diş eti sesi 

ş ünsüzü  :sızıcı,titreşimsiz,damak ve diş eti sesi 

t ünsüzü   :patlayıcı,titreşimsiz,diş ardı sesi 

v ünsüzü  :sızıcı,titreşimli,dudak-diş sesi 

y ünsüzü  :sızıcı,titreşimli,damak sesi 

z ünsüzü  :sızıcı,titreşimli,dil ucu-diş eti sesidir. 

Şimdiye kadar anlatılanlar göstermekte ki,ünsüzlerin gruplara 

ayrılmasında başlıca etken bu harflerin çıkaklarıdır.’Çıkak’ her ünsüzün 

boğumlandığı yerdir. 
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Ünsüzleri çıkaklarına göre çeşitlendirdiğimiz gibi,sürekli söyleyip 

söylemeyeceğimize,yumuşak ve sertliklerine göre de çeşitlendiriyoruz. 

1-)Ünsüzler çıkış yönlerine göre dört gruba ayrılırlar : 

a-Dudak Ünsüzleri          : b,f,m,p,v 

Dudak Ünsüzleri ya dudakların dokunmasıyla (b,m,p) ya da alt dudağın 

üst dişlere dokunmasıyla (f,v) çıkar. 

b-Diş Ünsüzleri               : c,ç,d,j,l,n,r,s,ş,t,z 

Bu ünsüzler,dil ucunun üst dişlere üst diş etlerine yaklaşmasıyla veya 

dokunmasıyla çıkar. 

c-Damak Ünsüzleri         : g,ğ,k,y 

Dil ortasının (sırtının) ön damağa veya dil kökünün arka damağa 

yaklaşmasıyla (ğ,y) ya da bu organların sıkışıp ses yolunu 

kapatmasıyla,patlayarak (g,k) çıkar. 

d-Gırtlak Ünsüzü            : h 

Gırtlak ünsüzü bir tanedir.Ses kirişlerinin birbirine çarpmasıyla 

oluşur.Ağızda herhangi bir engele uğramadan,sadece gırtlaktan çıkar. 

2-)Ünsüzler ses yolundan (kirişlerde perdelenirken) çıkışlarındaki 

özelliklerine göre ikiye ayrılırlar: 

a-Yumuşak Ünsüzler     :b,c,d,g,ğ,l,j,m,n,r,v,y,z 

          Kimi ünsüzler,ünlüler gibi ses kirişlerinin titreşimli durumunda 

toplanır.Bu ton,boğumlanma yerinden çıkan gürültü ile karışır ve birlikte 

işitilir.Böyle söylenen ünsüzlere ‘yumuşak ünsüzler’ ya da ‘tonlular’ denir. 

b-Sert Ünsüzler              :ç,f,h,k,p,s,ş,t 

Ses kirişlerinin titreşimsiz durumda oluşan,toplanmayan,yalnız 

boğumlanma yerinde biçimlenirken gürültüleri işitilen ünsüzlere ise ‘sert 

ünsüzler’ ya da ‘tonsuzlar’ adı verilir. 

3-)Ünsüzler, süreklilik ve süreksizlik özelliklerine göre de ikiye 

ayrılırlar: 

a-Sürekli Ünsüzler          :f,ğ,h,j,l,m,n,r,s,ş,v,y,z 

Sürekli Ünsüzlerde ses yolu tamamen kapanmaz.Sesler organların 

kısılıp darlaştırıldığı yerlerden sızarak çıkarlar. 

b-Süreksiz Ünsüzler        :b,c,ç,d,g,k,p,t 
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Bu ünsüzler ise,ses yolunun tamamen kapanmasıyla ve patlayarak 

çıkan ünsüzlerdir. 

Bir ünsüzün sürekli ya da süreksiz olup olmadığını,başına bir ünlü harf 

getirerek söylediğimizde rahatlıkla anlarız.Ses uzayıp gidiyorsa,baş tarafa 

getirdiğimiz ünlü ile birlikte uzatılabiliyorsa sürekli,birden tıkanıp kesiliyorsa 

süreksizdir. 

Örnek: 

‘z’ ünsüzünün başına ‘ö’ ünlüsünü getirerek birlikte söyleyelim. 

‘Özzzzzzzzzzz.......’ 

‘z’ ünsüzü istenildiğince uzatılabiliyor.O halde ‘z’,sürekli bir ünsüzdür. 

Ünsüzlerle ilgili saydığımız bu özellikleri bir tablo halinde de 

gösterebiliriz: 

 

ÇIKAKLARINA 

GÖRE 

SERT YUMUŞAK 

Sürekli Süreksiz Sürekli Süreksiz 

Dudak 

Diş 

Damak 

Gırtlak 

   F 

   S   ş 

   - 

   h 

   P 

   Ç    t 

    K 

     - 

   M   v 

   J   l   r   n  z 

   Ğ    y 

    -  

     B 

     C   d 

      G 

      - 

 

Bu tablo yardımıyla ünsüzlerin çıkış yerlerini,sert ya da yumuşak olup 

olmadıklarını ve sürekli mi süreksiz mi olduklarını rahatlıkla anlayabiliriz. 

Ünlüleri incelerken bir takım kurallardan söz etmiş,bu kuralların aynı 

zamanda konuşmayı kolaylaştıran kurallar olduğunu söylemiştik.Büyük ve 

küçük ünlü uyumlarını incelerken de,Türkçe de aynı zamanda ‘Ünsüz 

Uyumu’ bulunduğunu belirtmiştik. 

Tıpkı ünlülerde olduğu gibi ünsüzlerde de bir takım yazılış ve okunuş 

kuralları vardır.Kuralları iyi öğrenmek ve uygulayabilmek,önce hatalarımızı 

en aza indirmemizi sağlayacak,sonra da güzel konuşma çalışmalarında bize 

yardımcı olacaktır. 

Şimdi ‘Ünsüz Uyumu’ndan başlayarak,ünsüzlerle ilgili kuralları 

açıklayalım. 
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Ünsüz Uyumu 

Türkçe de iki ya da ikiden çok heceli sözcüklerde belli ünsüzlerin yan 

yana geldikleri görülür. 

Dilimizde,sert ünsüzle (ç,f,h,k,p,s,ş,t) biten bir sözcük,yumuşak ünsüzle 

(b,c,d,g, ğ,j,l,m,n,r,v,y,z) biten bir ek alınca ,bu ekin başında ki ünsüz 

sertleşir. 

Yine aynı şekilde,yumuşak bir ünsüz veya ünlü ile biten bir sözcüğün 

sonuna bu tür yumuşak ünsüzlerle başlayan bir ek getirilince,ekin başındaki 

ünsüz,yumuşaklığını korur. 

Başka bir değişle ‘Ünsüz Uyumu ‘;ünsüzlerin yumuşak (titreşimli) veya 

sert (titreşimsiz) olmaları bakımından birbirlerine benzemeleridir. 

Örnek: 

Bas-kı        Bek-çi       Ev-den         Yan-dı 

 

 

Bu örneklerdeki ‘s-k’ ve ‘k-ç’ ünsüzleri sert (titreşimsiz),’v-d’ ve ‘n-d’ 

ünsüzleri ise yumuşak (titreşimli) dır. 

Temelde ses benzeşmesine dayanan ünsüz uyumu,köklerle eklerin 

birleşmesinde belirgin biçimde kendini göstermektedir.Titreşimli ünsüzle 

başlayan ‘-cı,-ci,-da,-de,-gı,-gi’ gibi eklerin titreşimsiz ünsüzle başlayan ‘-çi,-

çı,-ta,-te,-kı,-ki’ biçimlerinin de bulunması ünsüz uyumunun 

sonucudur.Böylesi ekler,kökün son ünsüzüne bağlı olarak sözcüklere 

eklenirler: 

Örnek: 

Av-cı              diş-çi         yar-gı              bıç-kı 

Duy-gu           coş-ku       okul-da           güneş-te 

Eski Türkçe de bulunmayan ünsüz uyumu,Osmanlıcanın son 

döneminde ortaya çıkmıştır.Yabancı sözcüklerin çoğunda ünsüz uyumuna 

bağlı olarak ses değişmeleri görülmektedir. 

Müsbet-müspet              tezkire-teskere 

Takdim-taktim                   tarafdar-taraftar 
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Böylelikle,Türkçe uyum kuralları arasında ter alan ‘Büyük Ünlü 

Uyumu’, ’Küçük Ünlü Uyumu’ ve ‘Ünsüz Uyumu’ hakkında yeterince 

bilgilenmiş oluyoruz.Ama Türkçe nin son bir uyum kuralı daha var o da 

‘Ünlü-Ünsüz Uyumu’. Şimdi bu kuralı inceleyelim. 

Ünlü-Ünsüz Uyumu 

 

Türkçe sözcüklerde yalnız ünlüler ve ünsüzlere ait değil,ünlülerle 

ünsüzler arasında da bir ses uyumu söz konusudur.Yalnız bu uyum,Ünlülerin 

tamamıyla ünsüzlerin bir bölümü arasında gerçekleşir.Temelde ses 

benzeşmesine dayanan ünlü-ünsüz uyumu,başlangıcından günümüze Türkçe 

nin başlıca ses özelliklerinden birisidir. 

Bu uyum,ön ve art damak ünsüzleriyle,ön ve damak ünlülerinin 

birbirine uyması kuralıdır. 

Bu kurala göre Türkçe de ‘k’,’g’,’ğ’,’l’ ünsüzleriyle yine ince 

‘e’,’i’,’ö’,’ü’ ünlüleri;kalın ‘k’,’g’,’ğ’,’l’ ünsüzleriyle de kalın olan 

‘a’,’ı’,’o’,’u’ ünlüleri art arda gelirler. 

Ses açısından değerlendirildiğinde Türkçe de ‘k’,’g’,’ğ’,’l’ ünsüzlerinin 

ikişer sesi karşılığı görülmektedir.Yani Türkçe de çıkış yerleri genelde damak 

olan ve ‘k’,’g’,’ğ’,’l’ harfleriyle gösterilen seslerden her biri,Ön ya da arka 

damakta ki oluşum noktalarına göre söylenişi ‘k(e)’-‘k(a)’-‘g(e)’-‘g(ı)’-‘ğ(e)’-

‘ğ(ı)’-‘l(e)’-‘l(a)’ biçiminde gösterilebilecek ikişer sestir.İşte ünlü-ünsüz 

uyumu söz konusu ünsüzlerin bu niteliğinden kaynaklanmaktadır. 

Verdiğimiz örneklerde hem bu seslerin niteliği,hem de ünlü-ünsüz 

uyumu açıkça görülmektedir: 

1-İnce ‘k,g,ğ,l’ ünsüzleri ile ‘e,i,ö,ü’ ünlüleri: 

göz-bilgi-geniş-eğri-döğmek-değmek-küçük-köpük-günül-ölü-elçi 

2-Kalın ‘k,g,ğ,l’ ünsüzleri ile ‘a,ı,o,u’ ünlüleri: 

olgun,gıcırtı-gırtlak-ağrı-oğul-dağ-kaş-kucak-kız-kalın-oluk-sulak 
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Ünsüz harflerle ilgili diğer kurallar da şunlardır: 

1-)Ünsüz Düşmesi : 

Türkçe de ünsüz düşmesi olayına daha çok konuşma dilinde 

rastlanır.Bir de eski Türkçe dönemindeki sözcüklerde karşılaştığımız kimi 

ünsüzlerin bazı lehçelerde düştüğü görülmektedir. 

Türkiye Türkçesinde damak ünsüzü olan ‘k’ sesiyle biten sözcüklere 

yine sonunda aynı sesin bulunduğu bir ses öbeği eklendiğinde sözcüğün 

sonunda ki ‘k’ ünsüzü düşmektedir. 

Örnek: 

Küçük-cük  :küçü-cük            büyük-cek  :büyü-cek 

Alçak-cık    :alça-cık               afak-rak     :ufa-rak 

Türkçe de ‘elli’,’yassı’,’anne’ gibi birkaç örnek dışında kök 

durumundaki sözcüklerde ikiz ünsüz yoktur.Bu birkaç örneğinde çeşitli ses 

olayları sonucu ortaya çıktığı bilinmektedirçTürkçe sözcüklerde ikiz 

ünsüze,ancak köklerle eklerin birleşme noktasında rastlanmaktadır. 

Örnek: 

Yol-luk,ıs-sız,el-ler,bık-kın,yut-tum,em-mek,ses-siz-gül-lü... 

Bu nedenle Türkçe de ikiz ünsüz taşıyan kök durumunda ki sözcüklerin 

hemen hepsi yabancı kökenlidir. 

Örnek: 

Cadde,cellat,hatta,kelle,kubbe,müddet... 

İşte,Türkçeye girmiş kimi yabancı sözcüklerde bu ikiz ünsüzden birisi 

düşmektedir. 

Örnek: 

Amma :ama         kerre :kere             belediyye:belediye 

Çille    :çile          kassab:kasap          hammam:hamam 

Yine Türkçeye girmiş ikiz ünsüzle biten tek heceli sözcüklerde bu ikiz 

ünsüzden birisi kesinlikle düşmektedir.Ama aynı sözcüklere ünlüyle başlayan 

bir ses öbeği eklendiğinde ikizleşme yeniden ortaya çıkmakta,eklenen ses 

öbeği,düşen ünsüzü başına almaktadır.
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Örnek: 

Fenn       fen            fen-ni 

Hiss        his             his-sim 

Hakk      hak            hak-kı-dır 

Zamm    zam            zam-mı 

Zann      zan              zan-net-mek 

Redd      red               red-det-mek 

2-)Ünsüz Türemesi : 

 

Türkçe de ünsüz türemesi olayının çeşitli biçimleriyle 

karşılaşılmaktadır. Ama,’n’ ve ‘y’ yardımcı ünlüleri dışında sözcüğün 

başında,içinde ve sonunda rastlanan ünsüz türemelerinin sayısı çok değildir. 

Örnek: 

Ildız : yıldız             ılan : yılan 

Ilkı : yılkı                ıçkırık : hıçkırık 

Ildırım : yıldırım     ıpratmak : yıpratmak 

Elbet : helbet           aşlama : haşlama 

 

 

Kimi sözcüklerde ise örnekleme yoluyla bir ‘n’ sesi 

türetmektedir.Türkçe de hece sonlarında ‘nç’,’nk’ ünsüzlerine rastlandığı için 

‘ç’ ya da ‘k’ sesiyle biten kimi sözcükler fazladan birde ‘n’ sesi 

almaktadır.Ama bu sözcüklerin sayısı azdır. 

Örnek: 

Kılıç : kılınç                  fişek : fişenk 

Tuç : tunç                      tüfek : tüfenk 
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TÜRKÇENİN SES ÖZELLİKLERİ 

Ses yapısı bakımından Türkçe sözcüklerde görülen başlıca özellikler 

şunlardır: 

1-)Türkçe Sözcüklerde Uzun Ünlü Yoktur : 

Türkçe de,gerek yazı dilinde gerekse konuşma dilinde kullanılan hiçbir 

ünlünün uzunluğu yoktur.İçinde uzun ünlü bulunan kelimelerin hepsi 

Türkçeye yabancı dillerden geçmiştir. 

2-)Türkçe Sözcüklerde ‘o’ Sesi Yalnız İlk Hecede Bulunur : 

Bu nedenle ilk heceden sonra ki hecelerde ‘o’ ve ‘ü’ ünlüleri bulunan 

bütün sözcükler yabancı kökenlidir. 

 

TÜRKÇE                            YABANCI 

Oyun                                    ozon 

Oluk                                     stop 

Koyun                                  balon 

Soğuk                                   horoz 

Soluk                                    takoz 

Tokluk                                  doktor 

Öz                                         sigorta 

Ölçü                                      porsiyon 

Ölmek                                   radyolog 

Körlük                                  maydonoz 

Yalnız,’-yor’ eki bu kuralın dışındadır.Çünkü ‘-yor’ ekinin aslı ‘yorır’ 

sözcüğüdür.Zamanla ‘ır’ hecesi düşünce ‘yorır’ sözcüğü ekleşmiş,ama kök 

sesini korumuştur. 

Bir de sonradan yabancı sözcüklere karşılık olarak türetilen ‘önsöz’, 

’özyönetim’,’ortaöğretim’,’ortaokul’ gibi terim niteliğindeki bileşik 

sözcüklerinde bu kurala uymadığı görülmektedir.Ama bu sözcüklerinde 

bitişik ya da ayrı yazılmaları tartışma konusudur. 
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3-)Türkçe Sözcüklerde ‘j’ sesi yoktur : 

Bu sesi taşıyan sözcükler Türkçeye yabancı dillerden girmiştir.Ayrıca 

yabancı sözcüklerdeki bu ‘j’ sesinin ,genellikle ‘c’ ye çevrildiği 

görülmektedir: 

Jandarma-candarma,jilet-cilet,jant-cant,jokey-cokey,jelatin-celatin, 

japon-capon... 

Yine yabancı sözcüklerde ‘j’ sesini gösteren ‘g’ ünsüzü Türkçe de ‘g’ 

sesine çevrilmektedir. 

Géometri-geometri,général-general 

 

          4-)Türkçe Sözcüklerde Genellikle ‘f’ ve ‘h’ Ünsüzleri Yoktur : 

Türkçe de bu iki sese yalnızca ünlemlerle ses taklidine dayanan 

sözcüklerde rastlanmaktadır.Bu tür sözcüklerin dışında kalanlar yabancı 

sözcüklerdir: 

 

TÜRKÇE                            YABANCI 

Of                                       fiil 

Öf                                       fitil 

Fısıltı                                  fayda 

Fırıldak                               fakir 

Fokurdak                            fasulye 

Oh                                      hep 

Hey                                    hoş 

Hışırtı                                 haber 

Hırıltı                                  hafta 

Horlamak                            hüzün 

 

Kimi Türkçe sözcüklerdeki ‘f’ sesinin ise ‘v’ ünsüzünden dönüştüğü 

bilinmektedir.Ayrıca Türkçeleşmiş kimi yabancı sözcüklerde bulunan ‘b’ sesi 

de ‘f’ ye dönüşmüştür: 
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Övke-öfke,uvak-ufak,yuvka-yufka,hoşab-hoşaf,çirkab-çirkef,matbah-

mutfak 

Yine bugünkullanılan kimi Türkçe sözcüklerde ki ‘h’ sesi de eski 

Türkçe deki ‘k’ sesinin dönüşmesiyle ortaya çıkmıştır: 

Kanı-hani               kangı-hangi           kanum-hanım 

Dakı-dahi               katun-hatun           kagan-hakan 

5-)Türkçe Sözcüklerin Başında ‘c’,’ğ’,’l’,’r’,’z’ Sesleri Yoktur : 

Bu ünsüzlerden ‘ğ’ zaten bir iç sestir ve ‘k(a)’ ile ‘h(a)’ nın iki ünlü 

arasında yumuşamasıyla ortaya çıkmıştır.Öteki ünsüzler ise yalnız ses 

taklidine dayanan sözcüklerin başında bulunmaktadır.Bu nedenle ‘c’,’l’,’r’,’z’ 

ünsüzleriyle başlayan bütün sözcükler yabancıdır: 

 

TÜRKÇE                                     YABANCI 

Cırlak                                            cahil 

Civciv                                           can 

Cıvıldamak                                   cömert 

Lık lık                                           laf 

Löp löp                                         leke 

Lopur lopur                                  lenf 

Rap rap                                         rapor 

Zır zır                                           zarar 

Zınk                                              zavallı 

Zonklamak                                   zengin 

6-)Türkçe Sözcüklerin Başında Genellikle ‘m’,’n’,’v’ Ünsüzleri 

Bulunmaz : 

Eski Türkçede kimi sözcüklerin başında rastlanan“m”ünsüzünün 

benzeşme sonucu”b”den türediği bilinmektedir.Türkiye Türkçesinde 

bu”m”ler zamanla”b”yedönerken,Azeri şivesinde “m”li kullanım 

yaygınlaşmıştır. 
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TÜRKİYE TÜRKÇESİ                  AZERİ TÜRKÇESİ 

Ben                                                  men 

Bana                                                mana 

Beniz                                               meniz 

Bin                                                   min 

Binmek                                            minmek 

 

Bugün Türkiye Türkçesinde sözcük başında”m”sesi yalnızca”im”soru 

ekinde ve ses taklidine dayanan sözcüklerle,ikilemelerde bulunmaktadır: 

mırıltı, mışıl mışıl, miyavlamak, melemek kitap mitap, deli meli, mas/mavi, 

mos/mor sözcük başında”n”ünsüzüne de”ne”soru sözcüğü ve bununla 

yapılmış sözcüklerle,ses taklidine sözcüklerde rastlanmaktadır:neden, niçin, 

nasıl, nerede nine, ninni, nanik, nonoş 

Türkçede kimi sözcüklerin başında görülen”v”sesi ise”b”sesinin 

dönüşmesiyle sonradan ortaya çıkmıştır.Eski Türkçede”b”sesi ile başlayan şu 

sözcüklerin ilk sesi Batı Türkçesi’nde ”v” sesi olmuştur : 

bar-var           barmak-varmak          birmek-vermek 

Bugün kullanılan “vurmak”sözcüğünün aslı da eskiden 

“urmak”tı.Baştaki”v” ünsüzü sonradan türemiştir. Nitekim kimi Anadolu 

ağızlarında günümüzde de “urmak”biçimine rastlanmaktadır.Ayrıca ses 

taklidine dayanan”vızlamak”, “vınlamak”,”vıdı vıdı”gibi sözcükler bu kuralın 

dışındadır. 

Bu örnekler dışında başına “m”,”n”,”v”ünsüzleri bulunan sözcüklerin 

hepsi 

yabancıdır. 

7-) Türkçe hecelerin, dolayısıyla sözcüklerin başında çift ünsüz 

bulunmaz: 

“ÜnlüTüremesi”nde de belirtildiği gibi(Bknz.sayfa:33)çift ünsüzle 

başlayan sözcüklerin başına ya da iki ünsüz arasına bir ünlü eklenir. 

Bu kurala uymayan”anne”,”elli”gibi sözcüklerin asıları 

da”ana”ve”eliğ”bir. 

“millet”,”Hiddet”,”Muhakkak”,”İddia”,”Hürriyet”,”Şiddet”sözcükleri 

Türkçeye yabancı dillerden geçmiştir. 
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8-)Türkçe sözcüklerin ile heceleri genelde iki ünsüzle 

başlamaz.Hecelerin, 

dolayısıyla sözcüklerin sonunda da ancak belli ünsüz çiftleri 

bulunabilir: 

“tren”,”Gram”,”Spor”,”Tramvay”,”Frak”gibi sözcüklerin hepsi yabancı 

kökenlidir. 

Türkçe sözcük köklerinde iki ünsüz harfin art arda helmesi için ilk 

harflerinin (l,n,r,s,ş),ikinci harflerinin de süreksiz(b,c,ç,d,k,p,t)olması 

gerekmektedir.Sızıcı harflerden(l,n,r,s,ş)sonra da genellikle süreksiz-sert 

ünsüzler (p,ç,t,k)gelir. Ancak bir çok sözcükte”r”ünsüzünden sonra”s”ünsüz 

gelmektedir. 

            Bu özelliği bir kural haline getirmek gerekirse,Türkçe de hecelerle   

sözcüklerin sonunda bulunan çift ünsüzler şunlardır: 

Iç-ık-ıp-ıt 

Ölç-mek, kalk-mak, ilk, alp, alt, kısalt-mak 

Nç – nk – nt 

Sevinç,dinç,ödünç,denk,zonklamak,ant 

Rç,rk,rp,rs,rt 

Sürç-mek,sark-mak,kork-mak,sarp,sars-mak,ört-mek 

St,şt 

Üst,höst,hişt,kışt,hoşt 

9-)Türkçe de Bir Hecede İki Ünlü Yan Yana Gelmez : 

‘Diftong’ denilen yan yana iki ünlü bulunması olayına yabancı 

sözcüklerde rastlanmaktadır.Giderek kimi dillerde üç ünlünün yan yana 

bulunduğu (Triftong) da görülmektedir.Türkçe de ise yalnız hecelerde 

değil,bir sözcükte birbirini izleyen hecelerin birleşme noktalarından da iki 

ünlü yan yana gelmemekte,araya bir yardımcı ses sokulmaktadır. 

Örnek: 

Evi    :Evi-n-e 

Kapı  :Kapı-y-ı 

Atla   :Atla-y-ıp 
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Kimi bileşik sözcüklerde bu kuralın dışına çıkıldığı görülür.Ama bu 

sözcüklerin söylenişinde de ünlülerden biri erimekte ya da vurguyla iki 

sözcük ayrılmaktadır: 

 

YAZILIŞI                               SÖYLENİŞİ 

Gaziantep                             Gaz(i)antep 

Şanlıurfa                               Şanl(ı)urfa 

Ortaokul                                Ort(a)okul 

Yavruağzı                             Yavr(u)ağzı 

Ünlü çatışması denilen iki ünlünün yan yana gelmesi olayının Türkçe 

nin ses yapısına aykırılığını kanıtlayan en tipik örnekler,söylenişleriyle 

Türkçeleşmiş yabancı sözcüklerde ki ses değişmeleri ya da ses türemeleridir. 

 

KELİMENİN ASLI                TÜRKÇE SÖYLENİŞİ 

Radio                                          radyo 

Zaif                                             zayıf 

Piece                                           piyes 

Point                                           puvan 

Theatre                                       tiyatro 

Fiat                                             fiyat 

Mauna                                       mavna 

Toilette                                      tuvalet 

 

Günümüz Türkçesinde kullandığımız ve ikiz ünlüsü bulunan ‘kauçuk’, 

‘şair’, ‘fiil’,’sair’,’saat’,’muamele’,’müessir’,’kooperatif’ gibi sözcüklerin 

hepsi yabancı kökenlidir. 

         10-)Türkçe Hecelerin,Dolayısıyla Sözcüklerin Sonunda ‘b’,’c’,’d’ ve ‘g’ 

ünsüzleri bulunmaz : 

Daha önce de belirtildiği gibi,ünsüz harfler çeşitli özelliklerine göre 

sınıflandırılıyordu. 
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a-Türkçe sözcüklerin sonunda süreksiz yumuşak ünsüzlerin (b,c,d,g) 

bulunmaması bir kuraldır.Bunların yerine süreksiz sert ünsüzler (p,ç,t,k) 

kullanılır. 

 

Yanlış Yazılış                      Doğru Yazılış 

Turgud                               Turgut 

Kitab                                  Kitap 

Ağac                                   Ağaç 

Cevab                                 Cevap 

Mekteb                              Mektep 

Çeşid                                 Çeşit 

b-Süreksiz yumuşak ünsüzler (b,c,d,g) Türkçe sözcüklerde hece 

sonlarında da bulunmazlar. 

Osmanlıcada görülen ‘alub’,’gelüb’,’gidüb’ biçimleri,bir yazılış 

özelliğidir. Yani ‘p’ sesi ‘b’ harfi ile yazılmıştır.Ama okunuş yine ‘p’ sesi 

iledir. 

Eski Türkçe de bir iki sözcüğün sonunda karşılaşılan ‘b’ sesi,aynı 

dönemde ‘v’ ünsüzüne dönüşmüş ya da düşmüştür. 

Örnek: 

Eb:ev          sab:sev             sub:su 

c-Türkçe de ‘ç’,’p’,’t’ ünsüzleri ile biten kimi sözcükler birden çok 

anlam taşıyor olabilirler.Yalın halde söylenişleri ve söylenişleri aynı olsa 

da,bu sözcükleri ayırt edebilmek için yazılışlarında değişiklik yapmak (c,d,b 

harflerini kullanmak) gerekebilmektedir.Ancak bu sözcüklerin hangi anlamda 

kullanıldıklarını geçtikleri cümleden çıkarabilmek mümkün olduğu 

gibi,çekim eki aldıklarında da aralarındaki fark belirgin biçimde karşımıza 

çıkar. 

Örnek vermek gerekirse : 

Saç   : 

1.anlamı   :Başın ense,alın ve iki kulak arasını kaplayan kıllar 

2.anlamı   :Demir levha,demirden yapılmış 

-Kısa saç sana yakışıyor         -Çocuğun saçı çok uzundu 
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-Saç boru daha sağlamdır       -Sobanın saçı delinmiş. 

Kalp : 

1.anlamı   : (l ince) Yürek 

2.anlamı   : (l kalın) Düzme,sahte 

-Kalp hassas bir organdır.        –Annenin kalbini kırma. 

-Kalp para basıyorladı.            –Kalp para kullanmayın. 

 

d-Anlamları birbirinden çok farklı bazı sesteş sözcükleri karıştırmamak 

için,bu benzer sözcüklerden uygun olanlarının ‘b’,’c’,’d’ süreksiz-yumuşak 

ünsüzleri ile bitirilmesi ise artık günümüz Türkçesin de bir zorunluluk halini 

almıştır. 

          Zaten Türkçe de ‘c’ sesi hiçbir dönemde hece sonunda yer 

almamıştır.Yine Osmanlıca da,sondaki ‘ç’ ünsüzlerinin ‘c’ ile yazıldığı 

görülse de bu bir yazı (imla) konusudur.Günümüz Türkçesin de bu 

zorunluluktan dolayı yazılışları aynı,anlamları ayrı olan iki yabancı sözcüğü 

ayırt etmek için farklı ünsüzler kullanmaktayız. 

Örnek: 

Hac (haç)  :Hristiyanların dinsel sembolü. 

Hac (hac)  :Kutsal bir yeri ziyaret. 

Eski Türkçe de kimi sözcüklerin sonunda bulunan ‘d’ sesi de Batı 

Türkçesin de ‘y’ ya da ‘t’ sesine dönüşmüştür.Günümü 

Türkçesinde”isim”karşılığı”at”sözcüğünü bir hayvan adı olan”at”tan ayırmak 

için“ad”biçiminde ve”çekerek peşinden götürmek” 

anlamında”yetmek”sözcüğünü de”yeterli 

olmak”anlamında”yetmek”sözcüğünden ayırmak için”yedmek”biçiminde 

yazmaktayız. 

Bu örnekleri çoğaltmak mümkündür: 

At        : binek hayvan                            Ad        : isim 

Ot        : küçük bitki                               Od        : ateş 

Yat      : yatmak eyleminin kökü            Yad      : yabancı,başka 

Haç     : dinsel bir sembol                       Hac     : kutsal yeri ziyaret 

Hat      : çizgi                                           Dan     : sınır 
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Saç      : kafadaki kıllar                           Sac      : demir levha 

Kalp    : yürek                                         Kalp    : sahte, düzmece 

e-Sesteşleri bulunmasa da birkaç sözcük”b”ve”d”ünsüzleri ile 

bitmektedir. 

Rab     : tanrı                                         Ab        :su 

Şad      : sevinçli                                    Hud      :hile,düzen 

f-Yabancı dillerden Türkçeye geçmiş bazı sözcükler kural dışı 

olarak”g”ünsüzü ile 

bitmektedir. 

Örnek: 

Miting,Sosyolog,Türkolog,Monolog,Gong... 

Ancak,bu sözcüklerin sonuna ünlü bir harf getirilirse,bu ünsüz”ğ”halini 

alır. 

Örnek: 

Türkolog-Türkoloğe, Monolog-Monoloğu 

Sosyolog-Sosyoloğun 

“g”ünsüzünden önce”n”ünsüzü geliyorsa,başka bir değişle sözcük “-

ng”ile bitiyorsa,bu sözcüğün sonuna ünlü bir harf eklense de,”g”ünsüzü,aynı 

kalır. 

Örnek: 

Miting-Mitingi, Gong-Gnogu, Şezlong-Şezlongu 

Ring-Ringi, Damping-Dampingi... 

Ayrıca,”g”ünsüzü ile biten tek heceli sözcükler de,sonlarına hangi ek 

gelirse gelsin “g”ünsüzüne dönüşmezler. 

Örnek: 

Org-Orgun,  Lig-Ligin,  Morg-Morgun,  Gong-Gongun... 

“g”ünsüzünün bir özelliği daha dikkat çekmektedir ki; yalnız Eski Türkçede 

değil,öteki Türk lehçeleriyle Batı Türkçesinin ilk dönemlerinde de,giderek 

bugün kimi ağızlarda hece ve sözcük sonunda rastlanan”g”sesi,”k”,”ğ”,”y”, 

“v”seslerine dönüşmüştür: 

beg-bey, ögsüz-öksüz, egmek-eğmek, kogmak-koğmak-kovmak 

dögmek-döğmek-dövmek... 
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          g-Sert ünsüzlerle biten sözcüklerin sonuna”-ci”,”cı”eklerigelince,bu 

ekin yumuşak- süreksiz olan ilk harfi(c),sertleşerek”ç”ünsüzü halini alır. 

Örnek: 

Kitap-kitapçı, Ekmek-ekmekçi, Sabah-sabahçı, Yemiş-yemişçi... 

 

11- Türkçede sözcük sonlarında bulunan “p”,”ç”,”t”,”k”  süreksiz – sert 

ünsüzler, ünlülerle karşılaşınca yumuşarlar : 

 

Türkçe sözcüklerin sonunda süresiz-yumuşak ünsüzlerin ( b,c,d,g ) 

bulunmayacağını bir kural olarak belirtmiştik. Ancak bu ünsüzler,sözcük bir 

ünlü ek alıyorsa yumuşar ve ; 

Ç-C olur  :  Kerpiç – Kerbice, Ardıç – Ardıcı – Kulaç Kulacı 

K-Ğ olur  :  Ekmek – Ekmeği, Tabak – Tabağa, Durak – Durağı 

P-B  olur  :  Mektep – Mektebi, Cevap – Cevabı, Katip – Katibi 

T-D  olur  :  Dört – Dördü, İcat – İcadı, Söğüt – Söğüdü 

 

a- Tek heceli bir takım sözcükler bu kurala uymazlar ve sonlarındaki 

“p”, “ç”,”t”,”k” süreksiz-sert ünsüzleri,iki ünlü harf arasında da 

oldukları gibi kalırlar. 

Örnek : 

İp-ipi, sap-sapı, göç-göçü, saç-saçı, üç-üçü 

Suç-suçu, at-atı, ak-akı, ek-eki, ok-oku, kök-kökü 

Et-eti, iç-içi, koç-koçu, dik-diki, kırk-kırkı.... 

 

DİKKAT  : 

Süreksiz-sert ünsüzlerle biten bazı sözcükler, ünlü eklerle 

çekimlenirken aynı kalmalarına karşın kendilerinden türeyen eylemlerde 

yumuşarlar. 

Örnek : 

AK  :  Akı,Aka; Ağarmak 

AÇ  :  Açız,Aça; Acıkmak 
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b- Eylem tabanlarının sonunda bulunan süreksiz-sert ünsüzlerden bir 

çoğu da yumuşamaz. 

Örnek : 

Biri-en  Gerek-irse          Acık-ınca 

Çık-acak             Fırlat-ır          Akıt-ıyor 

Okut-ur             Kaç-ar  Uç-uyor 

Yap-an    Tap-ar  Unut-ur 

Ancak, süreksiz “t” ünsüzü kimi eylem köklerinde ünlü bir harfle 

karşılaşınca yumuşayarak “d” ünsüzüne dönüşür. 

 

Örnek  : 

Git – Gidecek  Et-eder  Dit-Dider 

 

Yabancı sözcüklerin bazıları kural dışıdır.Sonlarındaki süreksiz-sert 

ünsüzler, ünlülerle karşılaşınca yumuşamazlar. 

Örnek  : 

Aşk-Aşkı, Gayret-Gayreti, Ehemmiyet-Ehemmiyeti 

Hukuk-Hukuku, Merhamet-Merhameti, Millet-Milleti... 

 

DİKKAT : 

 

  “k” süreksiz-sert ünsüzünün bir ünlü ekle karşılaşınca, sözcük 

sonunda yumuşayarak “ğ” ünsüzüne dönüştüğünü söylemiştik. Ancak, “k” 

ünsüzünden önce “n” ünsüzü geliyorsa, yani sözcük “-nk “ ile bitiyorsa, “k” 

ünsüzü bu kez “g” ünsüzüne dönüşür. 

Örnek: 

Denk-dengi           çelenk-çelengi         kepenk-kepengi 

Renk-rengi            hevenk-hevengi       mihenk-mihengi 

Cenk-cenk             ahenk-ahengi           frank –frangı 

Sözcük hangi dilden gelirse gelsin bu kural kesindir. 
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Şöyle ki; 

Tüfenk-tüfengi,fşenk-fişengi oluyor.(nk kuralı) 

Tüfek-tüfeği,fişek-fişeği oluyor. (k’nın yumuşaması) 

Türkçe de son ses olarak ‘b’,’c’,’g’ ünsüzlerinin bulunamayışından en 

sağlam kanıtı,yabancı sözcüklerin sonunda ki bu seslerin ‘p’,’ç’,’t’,’k’ 

ünsüzlerine dönüşmesidir: 

Hesab-hesap       mektûb-mektup          kitâb-kitap 

Tâc-taç                felc-felç                     burc-burç 

Cild-cilt               derd-dert                   şahid-şahit 

Reng-renk           ceng-cenk                  âheng-ahenk 

 

12-)İki Çıkaklı Harfler: 

Türkçe deki ünsüz harflerin kısa söylemli olduğunu daha önce 

belirtmiştik.Yani Türkçe de,ünsüzlerde kalınlık ve incelik yoktur.Ünsüzler 

hecesine girdiği ünlünün kalınlık ve inceliğine göre söylenirler. 

Ancak burada karşımıza özel bir durum çıkmaktadır.Türk Alfabesinde 

yer alan 

21 ünsüzden 18’inin kalınlık ve incelik bakımından çıkakları 

değişmezken;’k’,’g’ ve ‘l’ ünsüzlerinin iki çıkaklı olduğu görülmektedir. 

Örneklerle açıklamak gerekirse: 

Saygı:’g’ ünsüzü damağın arka kısmından çıkıyor. 

Sevgi:’g’ ünsüzü damağın ön kısmından çıkıyor. 

Pek   :’k’ ünsüzü damağın ön kısmından çıkıyor. 

Ak    :’k’ ünsüzü damağın arka kısmından çıkıyor. 

El     :’l’ ünsüzü çıkarken dil ucu,üst dişlerin dibine dokunuyor. 

Al     :’l’ ünsüzü çıkarken dil ucu daha arkaya,diş etlerine değiyor. 

 

Bu özelliği bir kural halinde şöyle ifade edebiliriz : 

Türkçe de ‘k’,’g’ ve ‘l’ ünsüzlerinin çıkakları ikidir.İnce hecelerle 

çıkaklarının ön kısmından,kalın hecelerle ise çıkaklarının arka kısmından 

söylenirler. 
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Öz Türkçe sözcüklerde bu kural asla şaşmazken (Bknz.sayfa-43/ünlü-

ünsüz uyumu) dilimize girmiş yabancı sözcüklerde bazen aykırılıklar 

görülür.Kalın ünlülerin hecelerinde bulunmakla beraber,özellikle ‘a’ ve ‘u’ 

ünlülerinden önce gelen ‘k’,’g’ ve ‘l’ ünsüzleri,tıpkı çıkaklarının ön 

kısımlarında boğumlandırılırlar.Böyle durumlarda,’k’,’g’ ve ‘l’ ünsüzlerinin 

ince ve bulundukları hecelerinde uzun okunması gerektiğini belirtmek 

amacıyla,’a’ ve ‘u’ ünlülerinin üzerine inceltme işareti (^) konur. 

          Örnek: 

Kâtip,mekân,yekûn,lâzım,istiklâl,Rüzgâr,yegâne,tezgâh,gâvur... 

Yabancı sözcüklerde,’a’ve ‘u’ ünlülerinden sonra gelen ‘k’ ve ‘l’ 

ünsüzlerinin ince söylendiği de olur.Fakat bu durumlarda inceltme işareti 

kullanılmaz. 

Örnek: 

İştirak,idrak,istikbal,iğfal,misal,hal,kemal,usul,ihtimal,metruk,makbul,u

lvi,mahsul, petrol,kontrol... 

Batı dillerinden alınmış sözcüklerde ‘l’ ünsüzünün inceliğini belirtmek 

amacıyla kendisinden sonra gelen kalın ünlülerin üzerine de,(bu ünlüler 

uzatılmadıkları için) inceltme işareti konmaz. 

Örnek: 

Loca,klor,klasik,lastik,plan... 

Bütün bu anlatılanlardan sonra,’sözcüklerin doğru okunuşunu nerden 

bileceğiz?’ sorusu akla gelebilir.Amacımız doğru ve güzel konuşabilmek 

olduğuna göre, karşımıza çıkan ya da kullandığımız bütün sözcüklerin doğru 

söylenişini bilmek zorunda olduğumuzu unutmamalıyız.Sözlükler ve 

kulağımız bize bu konuda yardımcı olacaktır.Okunuşunun doğruluğundan 

emin olmadığımız bir sözcüğü yanlış kullanmaktansa,sözlüğe bakmaktan 

veya bilgisine güvendiğiniz bir kişiye danışmaktan çekinmeyiniz. 

 

BÖLÜM – IV 

 

SÖYLENİŞ VE BOĞUMLANMA 

Konuşurken kullandığımız sözcükler hecelerden,heceler de harflerden 

oluşurlar. Ünlü ve ünsüz harflerle ilgili olan söyleniş ve boğumlanma,doğru 

ve güzel konuşma konusunda en çok dikkat edilmesi gereken özelliklerden 

birisidir.Konuşmamızı sağlayan sesleri –dolayısıyla harfleri- çıkmaları 
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gerektiği yerden,temiz ve anlaşılır şekilde söyleyebilmeye büyük önem 

verilmelidir. 

Bilindiği gibi yazı dilimizde yirmi dokuz harf kullanıyoruz.Sekiz ünlü 

ve yirmi bir ünsüz harften oluşan Türk Alfabesi’ndeki seslerin,yumuşak g (ğ) 

haricinde ki tamamı,konuşma sırasında da kullanılmaktadır.Daha sonra 

ayrıntısıyla üzerinde duracağımız ‘ğ’ ünsüzü ise ya hiç söylenmemekte ya da 

onun yerine başka bir ünsüz geçmektedir. 

Ünlü harfler ‘ses’ in ta kendisidir.Ünlüler olmadan ses 

çıkaramayız.Alfabemizi oluşturan sekiz değişik ünlü harfi de,damak 

perdesini,dili,yanakları,dişleri,dudakları ve çeneyi kullanarak 

çeşitlendirebilmekteyiz. 

Söyleniş yani ünlü harflerin oluşturulması,diksiyon açısından çok 

önemlidir.Bu noktada da devreye,o ünlünün doğru söylenişinin nasıl olacağı 

girmektedir.Yöresel farklılıklar nedeniyle bazı yerlerde ‘açık e’ ile söylenen 

sözcükler bir başka yerde ‘kapalı e’ ye;’kalın u’ lar ‘ince u’ ya,’kalın a’lar 

‘ince a’ ya dönüşebilmekte,hatta bir yörede ‘a’ ile söylenen bir sözcük başka 

bir yörede ‘o’ ünlüsüne benzetilerek söylenebilmektedir.Türkçenin henüz tam 

bir fonetik sözlüğü oluşturulmadığından (Bu konuda bakınız:İclâl Ergenç. 

‘Konuşma Dili ve Türkçe nin Söyleniş Sözlüğü/Bir Deneme’.Simurg-

Ankara/1995) ve İstanbul söyleyişi de dış etkenlerle artık çok 

bozulduğundan,doğru söyleniş çalışmalarında sonuca varmak 

zorlaşmaktadır.Sözcüklerin doğru söylenişlerini öğrenmek için titiz kaynak 

araştırmaları yapmanız ve yetkin kişilere danışmanız gerekecektir. 

            Ünsüz harfler ise ünlü harflerin yardımıyla çıkarılabilirler ve ağızda 

meydana gelirler,Ünlülerin oluşumunda dilin toplandığı bölgeye 

‘Boğumlanma Bölgesi’, ünsüzlerin oluşumunda dilin ya da dudakların 

bulunduğu ve yaklaştığı dar bölgeye ise ‘Boğumlanma Noktası’ adı 

verildiğini söylemiştik.İşte,sesler çıkarılırken,ses yolunun herhangi bir 

yerinde ki kapanma ve daralma olayına da ‘Boğumlanma’ adını 

veriyoruz.Boğumlanma aynı zamanda harfleri sese dönüştürmektir.Bu 

dönüşümün doğru olması ise ses aletimizi doğru kullanmakla ilintilidir. 

Boğumlanma,ses yolunun (gırtlak,yutak,ağız ve burun boşlukları) 

seslerin oluşturulup çıkarılmasını sağlamak üzere belli konumlara 

girmesidir.Boğumlanma,ses yolundaki hareket edebilen organların 

(örneğin:dil),hareketsiz organlara (örneğin:damak) göre değişik konumlara 

girmesiyle gerçekleşir. 

Söyleniş ve boğumlama çalışmalarına başlamadan önce,bazı hatalı 

davranışlara göz atmakta yararlı olacaktır.Bazen bir hastalıktan,fiziksel 

yetersizlikten kaynaklanabilen bu hatalı davranışlar,çoğu kez de 

bilgisizlikten,küçük yaşlarda edinilen kötü konuşma alışkanlıklarından ve 
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özen göstermemekten ileri gelmektedir. Tabi ki:doğru,sabırlı ve uzun süreli 

çalışmalarla bu hatalardan kurtulmak mümkündür. 

 

SÖYLENİŞ VE BOĞUMLANMA KUSURLARI: 

 

Söyleniş kusurları daha çok ünlü harflerle ilgidir.Bazen sağlık 

sorunları, özellikle de ses organlarındaki bazı rahatsızlıklar buna yol 

açabilir.Ama,doğru söylenişi bilmemekten kaynaklanan kusurlar da vardır 

ki,günlük konuşma sırasında sıklıkla karşılaşılan bu kusurun giderilmesi için 

yapılacak tek çalışma,doğruyu öğrenmektir. 

Türkçe ye yabancı dillerden geçen bazı sözcüklerde ki ünlülerin 

‘uzunluk-kısalık’,’açıklık-kapalılık’ ve ‘incelik-kalınlık’ açısından da farklı 

olduklarından kısaca bahsetmiştik.’Harflerin Söylenişleri’ bölümünde geniş 

bir şekilde anlatacağımız bu farklılıklar da,dikkat edilmezlerse hataya neden 

olurlar.Yapısında bu tip ünlüler bulunan sözcükleri doğru öğrenebilmek için 

ilk başlarda mutlaka sözlükle çalışmak gerekecektir. 

Şimdi,bu söyleniş kusurlarını örneklerle de açıklamaya çalışalım : 

-‘a’ yerine ‘e’ söylemek                            : azrail    yerine    ezrail 

-‘e’ yerine ‘a’ söylemek                            : bilet      yerine    bilat 

heves   yerine     haves 

-‘ince a’ yerine ‘kalın a’ söylemek           : lâstik    yerine     lastik 

lâyık     yerine     layık 

-‘kapalı e’ yerine ‘açık e’ söylemek         : bénzin   yerine    benzin 

méndil   yerine    mendil 

kédi       yerine     kedi 

-‘uzun i’ yerine ‘kısa i’ söylemek             : îcat        yerine     icat 

îlan        yerine     ilan 

-‘ince o’ yerine ‘kalın o’ söylemek           : lôkum   yerine     lokum 

lôkanta   yerine    lokanta 

lôsyon    yerine    losyon 

lôkma     yerine    lokma 
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-‘ince u’ yerine ‘kalın u’,’ü’ söylemek     : lûgat      yerine    lugat,lügat 

gûya       yerine    guya,güya 

          Bu söyleniş kusurlarına dikkat edilmezse,sözcüklerin anlamları bile 

değişebilir.Hatalı konuşmaktan da öteye,yanlış anlaşılmalara bile neden 

olabilecek bu sözcükleri kullanırken çok dikkatli olmak gerekir. 

Örnek: 

Kalp:Sahte                             Kâlp:Yürek 

Katil:Öldürme eylemi           Kâtil:Öldüren 

Aşık:Bir kemik                       Âşık:Seven 

Varis:Damar hastalığı            Vâris:Mirasçı 

Seri  :Dizi                               Sêri  :Çabuk 

Nazım:Koşuk                         Nâzım:Düzenleyici 

Adet  :Tane,sayı                      Âdet :Alışkanlık 

 

Ayrıca,yine iki söylemli olan ‘g’,’k’ ve ‘l’ ünsüzlerini de dikkatli 

kullanırsak söyleniş hatalarını ortadan kaldırmış oluruz. 

Boğumlanma kusurlarının temelinde de genel olarak özensiz konuşma 

ve bilgisizlik yatsa bile,bazen dpğuştan gelen fiziksel bozuklukların da doğru 

boğumlanmayı engellediği olur.Özellikle boğazda ki ve burunda ki et 

fazlalıkları;dil dudaklar ve dişlerdeki rahatsızlıklar,çene çıkıkları ve 

çekiklikleri bu konuda engelleyicidir.Bahsedilen rahatsızlıklar önce tedavi 

edilmeli sonra da yoğun bir şekilde alıştırmalara geçilmelidir. 

Aşırı yorgunluk,çok fazla çay ve kahve tüketimi,nezle,grip gibi 

hastalıkların da boğumlanmayı ve söylenişi bozduğu unutulmamalıdır.Sigara 

alışkanlığı ise solunumla ilgili sorunlar doğuracağından,sonuçta yine düzgün 

söyleniş ve boğumlanmayı etkileyecektir. 

Fiziksel bozukluklar dışındaki boğumlanma kusurlarından sabırlı bir 

çalışma ile kurtulmak mümkündür.Önce başlıca boğumlanma kusurlarından 

ve düzeltme yollarından bahsedelim sonra da ‘Harflerin Söylenişleri’ne 

geçelim. 
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GEVŞEKLİK : 

Sesin çıkarılması sırasında başvurduğumuz bazı bölgelerde ki yani 

gırtlak,boğaz,çene,damarlar,dudaklar ve dişlerde ki kullanım yetersizliğinden 

kaynaklanır.Böyle olunca da harfler,heceler ve sözcükler anlaşılmaz olur.En 

çok da çene ve dişlerin tembelliğinden ileri gelen bu kusurun giderilmesi için 

kurşun kalemle çalışma önerilir. 

Bir kurşun kalemi dişlerinizin arasına alarak konuşmaya gayret 

edin.Hecelerin üzerinde iyice durarak anlaşılır sesler çıkarmayı deneyin.Daha 

sonra (uzunca bir süre sonra) kurşun kalemi dişlerinizin arasından 

çektiğinizde,harfleri,heceleri ve sözcükleri çok daha iyi söyleyebildiğinizi 

göreceksiniz.Kurşun kalemle çalışma sadece dişlerinizi ve çenelerinizi 

tembellikten kurtarmakla kalmayacak,dudaklarınızın ve yanaklarınızın da 

gerektiği gibi çalışmasını sağlayacaktır... 

Gevşeklik sorunu olmayan kişilerin ise bu uygulamayı yapması;çenenin 

gerektiğinden fazla kapanmasına ve dişlerin arasından konuşmaya neden 

olacağı için önerilmez. 

ATLAMA : 

Günlük konuşmada söylediklerine dikkat etmeyen,özensiz kişilerde 

sıklıkla ortaya çıkan bir boğumlanma kusurudur.Türkçeyi çok iyi konuştuğu 

varsayılan insanların bile zaman zaman yaptıkları bu 

hatanın,umursamazlıktan ve acelecilikten kaynaklandığını ifade etmek yanlış 

olmaz. 

           Önüne geçmek için mutlaka konuşma hızına ve harflerin,hecelerin 

çıkışlarına dikkat etmek gerekir. 

Örnek: 

YANLIŞ SÖYLEYİŞ           DOĞRU SÖYLEYİŞ 

Gaste                                    Gazete 

Bi dakka                               Bir dakika 

Hamfendi                             Hanımefendi 

Beyfendi                              Beyefendi 

Anâne                                  Anneanne 

Gassaray                                 Galatasaray 

Nassınız                                  Nasılsınız 

Meraba                                    Merhabâ 
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Kitlendim                                Kilitlendim 

Üniverste                                 Üniversite 

Kave                                        Kahve 

Kakordan                                 Kalk oradan 

Komser                                    Komiser 

Unutmayınız ki; ‘ünlü düşmesi’ ya da ‘ünsüz düşmesi’ kurallarının 

dışında, Türkçe de hiçbir harften tasarruf yapılmaz. 

GILAMA: 

‘R’ ünsüzünü iyi boğumlandıramamaktan kaynaklanır.Küçük yaşta 

edinilen yanlış söyleyişler,başkalarına özenti ya da umursamazlık da bu 

hatanın yapılmasına neden olur.Çocukluk yaşlarında belki de hoşa giden ‘r’ 

ünsüzünü söylememe,ilerleyen dönemlerde büyük sorunlara yol açabilir. 

‘Harflerin Söylenişleri’ bölümünde ayrıntısıyla üzerinde durulacağı gibi 

‘r’ ünsüzü;dil ucunun yukarıdaki kesici dişlere dokunmasıyla ve dil ucunun 

sür’atle titretilmesiyle oluşur.Eğer dil ucunu gerektiği noktaya dokundurup 

daha uzun süre titretebilirsek bu ünsüzü rahatlıkla çıkartabiliriz.’R’ ünsüzü ile 

sorunu olanların bu ünsüzü ünlülerle birleştirip boğumlanma çalışmaları 

önerilir.Ayrıca tekerlemelere de ağırlık vermek yararlı olacaktır. 

‘R’ ünsüzünü ünlülerle birleştirerek söylemeye çalışınız : 

AR      ER      IR      İR      OR      ÖR      UR      ÜR 

RA      RE      RI      Rİ      RO      RÖ      RU      RÜ 

ARA   ERE   IRI     İRİ     ORO   ÖRÖ   URU   ÜRÜ 

FRA    FRE   FRI    FRİ    FRO    FRÖ    FRU   FRÜ 

GRA   GRE   GRI   GRİ   GRO   GRÖ    GRU   GRÜ 

BRA   BRE   BRI   BRİ    BRO   BRÖ    BRU    BRÜ 

TRA    TRE   TRI   TRİ    TRO    TRÖ    TRU    TRÜ 

KRA    KRE   KRI   KRİ   KRO   KRÖ    KRU    KRÜ 

ARK   ERK    IRK   İRK   ORK   ÖRK    URK    ÜRK 

KARK KERK KIRK KİRK KORK KÖRK KURK KÜRK 
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DEĞİŞTİRME: 

Yine Türkçeyi iyi kullanmamaktan yani sözcüklerin doğru 

söylenişlerini bilmemekten ve acelecilikten dolayı yapılan bir hatadır.Bazı 

kişiler ellerinde olmadan, edindikleri kötü alışkanlıklardan ötürü çok hızlı 

konuşurlar.Tıpkı,’Atlama’ kusurunda olduğu gibi ‘Değiştirme’ kusurununda 

giderilmesi için ön şart;sözcükleri doğru anlamlarıyla kullanmaya özen 

göstermek ve gereğinden fazla hızlı konuşmamaktır. 

 

Harfler,heceler ve sözcükler birbirine karıştırılırsa ve harflerin yerleri 

değiştirilirse anlaşılmaz olurlar. 

Değiştirmede,yöresel hatalı kullanımlarda ön plana çıkar.Orta 

Anadolu’da bazı yerlerde ‘Lezzetli’ yerine ‘Zelletli’ sözcüğünün kullanıldığı 

görülür.Bu gibi örnekler çoğaltılabilir. 

Örnek: 

YANLIŞ KULLANIM         DOĞRU KULLANIM 

Makaz                                  makas 

Ahçı                                      aşçı 

Şevkat                                  şefkat 

Melhem                                merhem 

Göynüm                                  gönlüm 

Bilader                                     birader 

Herkez                                     herkes 

Belber                                      berber 

Şemşiye                                   şemsiye 

Mutbak                                    mutfak 

Leplepi                                    leblebi 

Heligopter                               helikopter 

Kıprıs                                       kıbrıs 

Tayyare                                    teyyare 

Ratyo                                        radyo 
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Capon                                        japon 

 

TUTUKLUK: 

Bir hece üzerinde takılıp,o heceyi birkaç yinelemek 

demektir.Kekemelikle karıştırmamak gerekir.Kullanılan sözcüğün anlamını 

iyice bilmemekten,kararsızlıktan ya da heyecandan ileri gelir.Tutukluğun 

ortadan kaldırılabilmesi için ‘kendine güven’ şarttır.Mümkün olduğunca ‘lâf 

olsun’ diye konuşmaktan,her konuda ‘ahkâ kesmekten kaçınmak 

gerekir.Sözcükler arasında uzun uzun duraklar vermek,yok yere 

‘aaa’,’hımm’,’ııı’,’eee’ gibi nidalar kullanmak da tutukluk yaratır. 

Tutukluğu giderebilmenin ‘sosyalleşmek’le yakından ilintili olduğunu 

söylemek pek abartılı olmaz.Kararsızlık,heyecan,kendine güvenmek,sinir 

bozukluğu gibi olumsuz etkenleri ortadan kaldırabildiğimiz ölçüde,’Tutukluk’ 

la ilgili sorun yaşamayacağımızı göreceksiniz. 

 

ISLIKLAMA: 

Tıslama da denilir.Genelde ‘s’ ünsüzü ile ilgilidir.Dişlerin yapısal 

bozukluğu ya da abartılı boğumlanmadan kaynaklanır.Seyrek diş sıralanması 

‘s’ ünsüzünün hatalı çıkarılmasına neden olur.Mutlaka dişlerdeki bu 

bozukluğun giderilmesi gerekir.Ayrıca ‘s’ nin çıkak noktasını iyi bilmek ve 

ona göre boğumlandırmak da önemlidir. 

‘S’ ünsüzü söylenirken dudaklar açıktır.Dilin ucu üst diş köklerine 

dayanır ve hava,dilin arasından bırakılırken çıkarılır.Soluğu dişlerin arasından 

vermemeye dikkat etmek şarttır.Aksi halde,ıslığa benzeyen veya tıslamayı 

andıran bir ‘s’ çıkarmak olasıdır.Islıklamanın önüne geçmek için ‘s’ ünsüzü 

ile ilgili tekerlemeleri yinelemek ve bu ünsüzü ünlü harflerle birlikte 

söyleyerek sürekli alıştırmalar yapmak yararlı olacaktır. 

         ‘S’ ünsüzünü ünlülerle birlikte boğumlandırmaya ‘söylemeye’ çalışınız: 

SA      SE      SI     Sİ     SO      SÖ      SU      SÜ 

AS      ES      IS     İS     OS     ÖS       US      ÜS 

ASA   ESE    ISI   İSİ    OSO  ÖSÖ    USU    ÜSÜ 

AST    EST    IST  İST   OST   ÖST    UST    ÜST 

TAS    TES    TIS  TİS   TOS    TÖS   TUS    TÜS 

SAS     SES    SIS   SİS   SOS    SÖS   SUS    SÜS 
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KAS    KES    KIS   KİS  KOS   KÖS  KUS    KÜS 

 

DİL DOLAŞMASI: 

Birbirinden ayrı hecelerin üst üste bindirilerek karıştırılması veya iyi 

boğumlandırılamamasından kaynaklanır.Bazen dil,diş veya dudaklarındaki 

fizyolojik bir engelden meydana gelen bu kusur,bazen de konuşmacının 

konusuna hakim olmamasından,söyleyeceklerini iyi bilmemesinden ve hızlı 

konuşmaktan ileri gelir. 

KEKEMELİK: 

Bazı heceleri tekrarlamak,bazılarını patlayıcı bir konuşma şeklinde 

zorlukla söylemek ve söylenemeyen hecelerin başlangıcında duraklamak 

şeklinde görülen bir konuşma bozukluğudur. 

Kekemelik,fazla heyecan,aşağılık kompleksi,sıkılganlık gibi ruhsal 

nedenlerden kaynaklanabilir ya da terslenmiş beceriksizlere,ürkmelere 

dayanır. 

Kekemeler genelde p,f,g,d,b,k gibi patlayıcı harfleri veya bu patlayıcı 

harfleri veya bu patlayıcı ünsüzlerle başlayan heceleri 

duraksayarak,zorlanarak çıkarırlar. Damak sesleriyle başlayan sözcükleri de 

birden söyleyemezler,tekrar ede ede ve güçlükle oluştururlar. 

Kekemelikte solunum düzensizliği çok önemlidir. Ritmi iyice belirterek 

şarkı söylemek hem solunumu kolaylaştırdığı hem de kendine güveni arttığı 

için bu esnada kekemelik kaybolur. Ağız-yutak aygıtının bir şekil bozukluğu 

hiçbir zaman kekemeliğe neden olmaz. Üzerinde durulup,giderilmesi gereken 

asıl sorun,aşırı heyecanlılık hali ve solunum düzensizliğidir. 

Kekemelik genelde,dört yaşından küçük bütün çocuklarda görülür. 

Tümce kurmaya başladıklarında ortaya çıkan ve birkaç ay süren bu ‘fizyolojik 

kekemelik’ önemli değildir. Asıl önemli olan bu yaştan sonra ortaya çıkan ve 

devam eden kekemeliktir. Aslında ortada korkacak bir durum olmadığını da 

hemen belirtmek gerekir çünkü artık günümüzde de bu konuşma bozukluğu 

rahatlıkla tedavi edilebilmektedir. Konuşma ve solumun alıştırmalarıyla 

birlikte uygulanan psikoterapi sayesinde kekemelik ortadan kaldırılmaktadır. 

Eğer kekemelerin bu eğitimlerine genç yaşta başlanırsa daha kolay ve çabuk 

sonuç alınacağı da unutulmamalıdır. 

Kekemeliğin,ruhsal bir takım sorunların yanı sıra solunumda ki 

düzensizlikten de kaynaklandığını belirtmiştik. Doğru soluk alıp vermeyi 

öğrenmek bu konuşma bozukluğunun giderilmesinde çok önemli bir adımdır. 
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Aşırı heyecan altında normal kişilerin bile kekelemeye başlamalarının bir 

nedeni de zaten solunum düzensizleşmesidir. 

Solunum konusunu işlerken belirttiğimiz alıştırmaları her gün 

tekrarlamakta yarar vardır. Ayrıca bütün harfler üzerinde bıkmadan ve 

umutsuzluğa kapılmadan sürekli boğumlanma çalışmaları yapmalı,hecelerin 

doğru çıkarılmasına özen göstermelisiniz. Bol bol tekerleme söylemek de 

boğumlanmayı geliştireceğinden faydalı olacaktır. 

 

HARFLERİN  SÖYLENİŞLERİ 

          Boğumlanma kusurlarını incelerken,çoğu kusurun harflerin 

söylenişlerini iyi bilmemekten ya da özen göstermemekten kaynaklandığını 

belirtmiştik.İyi konuşmak için,sesleri gelişigüzel çıkartmak yetmez.Bu çıkarış 

mutlaka temiz,anlaşılır ve ses bilimi kurallarına uygun olarak 

gerçekleşmelidir. 

Şimdiye kadar öğrendiklerimizden biliyoruz ki, Türkçede harfler 

ünlüler ve ünsüzler olarak ikiye ayrılmaktadır.Konuşmanın en kolay sesleri 

olan ünlüler yani sesli harfler,başka bir harfin yardımı olmadan tek başına 

söylenebilirken,ünsüz harfleri çıkartırken mutlaka ünlü harfin yardımına 

ihtiyaç duyulur. 

Harfleri doğru ve anlaşılır biçimde söyleyebilmek için,çıkış yerlerini iyi 

öğrenmek ve ağızdan çıkacak sesleri kuvvetlendirecek çeşitli organları 

gereğince çalıştırabilmek önemlidir.Bu aynı zamanda da diksiyon sanatının 

ilk kurallarından birisini oluşturur. 

Başarıya ulaşmak için her harfi,her heceyi,her sözcüğü tam değeri ile 

seslendirmeye,bunun için de çalışmanın başlangıcında acele etmemeye özen 

göstermenin gerekeceğini unutmayınız. 

Harflerin çıkış yerlerini teorik olarak bilmenin,doğru ve güzel 

konuşabilmek için tek başına yeterli olamayacağını aklınızdan çıkarmayın.Bu 

bilgiyi,konuşurken de uygulayabilme becerisini kazanmak 

lazımdır.Tekerlemeleri kağıttan okumak yerine ezberleyip söylemek başarı 

şansını daha da arttırır. 

Boğumlanma kusurlarının giderilmesinde büyük yardımı olan 

tekerlemeleri olağan sesle,hergün belirli sürelerde,olumlu sonuç alıncaya 

kadar sabırla çalışmalısınız.Konuşmanızı sağlayan organlar zamanla işleklik 

kazanacaktır.Doğru konuşmanın ilk koşulu,başlarda zorlama gibi gelen 

sonraları alışkanlık haline getirip,hiç düşünmeden doğrusunu söyleyeceğimiz 

harfleri öğrenmektir. 
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Eğer mümkünse tekerleme çalışmalarının ilk aşamasında karşınızda bir 

ayna bulundurun ve ağız kaslarınıza,çenelerinize,dudaklarınıza size önerilen 

şekilleri vererek konuşun.Yanaklarınızın,dudaklarınızın abartılı ve belki de 

size çirkin gelen duruşuna zamanla gözünüz alışacaktır. 

Şimdi,önce ünlülerden başlayarak,bütün harflerin çıkış yerlerini ve 

diğer özelliklerini inceleyelim. 
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                ÜNLÜ HARFLERİN  SÖYLENİŞİ 

 

          1-“A” ÜNLÜSÜ  : 

Türk alfabesinin  ilk harfi.Kalın ünlülerin düz ve geniş olanı. 

Konuşma dilimizde birbirinden farklı söylenen üç değişik “a” ünlüsü 

vardır. 

Bunlar; “Kalın ( normal ) a”, “İnce a” ve “uzun a” olarak adlandırılır. 

Bu üç değişik “a” ünlüsünü birbirinden ayırt edebilmek amacıyla “uzun 

a” nın üzerine 

(-) işaretini, “ince a” nın üzerine de (^) işaretini koyabiliriz. 

Şimdi bu üç farklı söylenişe sahip “a” ünlüsünü inceleyelim: 

 

Kalın ( normal ) “a”  : 

Kalın a Türk diline ait bir sestir. Öz Türkçedir. Bu harf söylenirken 

dil,doğal duruşundan geriye doğru biraz yükselir.Dudaklar 

hareketsiz,yanaklar gevşek ve çeneler açık durumdadır.  Diğer “a” lara göre 

dilimizde daha sık kullanılır. Sözcüklerin başında,ortasında ve sonunda 

bulunabilir. 

Örnek  : 

Aba,Abajur,Abaküs,Abanoz,Abdal,Abes,Acar,Açalya,Afakan, 

Ağaçkakan,Akabe,Amortisör,Apalak,Apartman,Araba,Araka, 

Avanta,Aranjman,Ayan,Ayyaş,Azarlamak,Azman.... 

 

İnce “a”  : 

Kalın “a” ya göre daha ileride söylenir.Bu harf ağzımızdan çıkarken 

dudaklarımız sanki yapmacık bir gülümseme edasıyla gerilir ve dişlerimize 

temas eder.Ağzımız kalın “a” ya oranla daha az açık konumdadır.İnce “a” 

dilimize yabancı kelimelerden geçmiştir. 

Örnek  : 

Alkol,lale,hatta,harf,dikkat,seyahat,şefkat,kabahat,laf 

Saat,sıhhat,nazik,kase,sabit,lanet,lazım,lala,halbuki, 
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Lastik,hayal,lakırdı.... 

 

Uzun “a”  : 

Yine yabancı kelimelerle dilimize geçmiştir.Genellikle kelimelerin 

ortasında bulunur.Okunuş süresi kalın “a” ya göre çoğunlukla yarım ses daha 

uzundur.Zaman zaman ince “a” ünlüsü ile karıştırılma tehlikesi 

olduğundan,söylenirken dikkat edilmesi gereken harflerdir.Ağzımızdan çıkış 

noktası ise kalın “a” da olduğu gibidir. 

Örnek  : 

Alim,aşık,nane,name,cahil,sabit,mavi,nadir,katil,gafil,galiba... 

 

TÜRKÇEDE  “A”  HARFİ İLE İLGİLİ YANLIŞ KULLANDIĞIMIZ 

KELİMELER  : 

 

  YANLIŞ              DOĞRU      YANLIŞ                    DOĞRU 

    Alfabe  alfabe                     arif                            arif 

    Azrail  azrail   ahize      ahize 

    Avize  avize   asa      asa 

    Ahi   ahi   acilen      acilen 

   Azeri           azeri   azerbaycan              azerbaycan 

  Ateşe  ataşe   araz      araz 

Abdülhak Hamit Abdülhak Hamit  Abdülhamit    Abdülhamit 

  Acenta  acente           afetzede    afetzede 

  Vefa             vefa   ahdi vefa    ahde vefa 

 Avane  avene   afat     afat 

Aforoz  aforoz  akabinde   akabinde 

An’ane  an’ane  anane    anneanne 

Akraba  akraba  akrabosi  akrobasi 

Alobora  alabora  alakart  alakart 

Alagarson      alagarson  aparatif  aperitif 
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Avare       avare   amade  amade 

Abidinpaşa     abidinpaşa  bakaya  bakaya 

Biçare      biçare   bizatihi  bizatihi 

Borozan      borazan   bakiye  bakiye 

Bedava       bedava   bab-ı ali  bab-ı ali 

Bademcik       bademcik  bahane  bahane 

Birader       birader   binanaleyh           binanaleyh 

Bilakis       bilakis   bahusus  bahusus 

Ceza        ceza   cahil   cahil 

Caiz        caiz   cazibe  cazibe 

Cenaze       cenaze   cinayet  cinayet 

Cuma       Cuma   daima   daima 

Dava       dava   deplasman  deplasman 

Dinazor      dinozor   dua   dua 

Dinayet      diyanet   eşkıya  eşkıya 

Ankazı      enkazı   fariza   farıza 
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             “ A” Ünlüsü ile ilgili  tekerlemeler : 

 

- Aç at yol almaz, aç it av almaz. 

- Adam adamı bir kere aldatır. 

- Ağlarsa anam ağlar, kalanı yalan ağlar. 

- Ademe adem gerektir,adem anlar ademi.Adem adam olmayınca 

nitsin adem ademi. 

- Amcanın arsız atı Azdavay’daki allahlık Ahmet’in ahırındaki 

aygırları azdırdı. 

- Anam anam ah anam, allah aldı vah anam. 

- Ankara’daki ahlaksız amcam akşam akşam ağlayarak apansız 

ayağakalktı,ağaçtan armut aldı. 

- Alem aladana aladı aladanalandı da biz bir aladana alıp 

aladalanamadık. 

- Akrabanın akrabaya akrep etmez ettiğini,akrabanın akrabaya kimse 

bilmez ettiğini. 

- Abana’dan Adana’ya abarta abarta apar topar ahlatla ağdalı 

avuntucuahmak Ahmet’in avadanlıklarını aparanlardan acar 

Abdullah ile aptal Abdi bize geldi. 

- Al bu takatukaları takatukacıya takatukalatmaya götür.Takatukacı 

takatukaları takatukalamam derse, takatukacıdan takatukaları 

takatukalatmadan al da gel. 

- Antalyalı antikacı azman Attila, Avustralya’dan atmış altı, 

Avusturya’dan da altıyüz atmış altı azgın aygır aldı. 

- Ankaralı alkolik Aydın cahilce davranıp arabasına alkollü binince 

kaza kaçınılmaz oldu. 

- Alim Ahmet, aşık Ayşe, cahil Cahit ve katil Kamil kabahatli katibe 

nasihat ettiler. 
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- Akordeoncu akrobat, aksesuarcı akromatopsik akranı aksırıklı ak 

sakallı aksak arkadaşının aksırıklı aksi akademisyen akrabası ile 

akşamcı aktarların akvarellerini akladı. 

- Avrupalı avare avukat avcı avratların avantür avantasını alan 

avadancılar, avadanlıklarına aldıkları avuç avuç avokadolarla 

avundular. 

- Azerbaycanlı ayyaş azgın ayvaz aşçı Ayşe’yi aysız ayvanda 

azdırınca aşık Azmi’nin azabı ayyuka çıktı. 

 

2- “E” ÜNLÜSÜ  : 

 

Türk Alfabesinin altıncı harfi. İnce ünlülerin düz ve geniş olanı. 

Türkçede “e” sesi dil ve damağın ön tarafında söylenen, orta uzunlukta 

bir 

ünlüdür.Türkçe konuşmada birbirinden farklı söylenen iki “e” ünlüsü 

bulunmaktadır. 

Bunlardan birincisi açık “e”, diğeri ise kapalı “e” olarak adlandırılır. 

Anadolu  ve Rumeli ağızlarında açık ve kapalı “e” sesleri bugün 

karışmış durumdadır. Eski Türkçede kullanılan “el” kelimesi Anadolu’da bazı 

yörelerde “il” şeklinde de kullanılmaktadır.Eski Türkçede kapalı “e” sesi ile 

söylenen bazı kelimeler ise zaman zaman değişmemiş, bazen de açık “e” 

sesine dönüşmüştür. “A” ünlüsü de bazı durumlarda “e” ünlüsüne dönüşür. 

Örnek  : 

Yaşıl  :  Yeşil 

Alma  :  Elma 

Bugün Türkiye Türkçesinde açık ve kapalı “e” seslerinin yazılışı 

aynıdır. Fakat biz kapalı “e” ünlüsünü ayırabilmek için “e” şeklinde 

yazabiliriz. 

Şimdi, bu iki farklı “e” ünlüsünü inceleyelim : 

 

Açık “e”  : 
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Çeneler “a” ünlüsünde olduğu gibi açık durumdadır. Yine dudaklar 

hareketsizdir. Dil ileriye, damağa doğru biraz yükselir. Söylenme noktası 

kapalı “e” ünlüsüne oranla biraz daha geridedir.Türkçede açık “e” ye sık 

rastlanır. Orta Anadolu Bölgesinde ve bazı yapmacık konuşmalarda kapalı “e” 

şeklinde yanlış söylendiği de olur. 

Örnek  : 

Ebat,Ebedi,Ebeveyn,Ebleh,Ecza,Eda,Edinim,Editör,Efekt, 

Efsane,Efsun,Ehliyet,Ehram,Evet,Esmer,Ev,Efendim, 

Her,Sene,Emek,Ekmek,Terbiye,Ben,Edep,Eski,Efe.... 

Tekerleme Örnekleri  : 

 

- Edremit’li ela gözlü esmer Esma ile elmacı efenin eşi Eşref, eylülde 

el altırdan 

emanetçinin eşeğine bindiler. 

- Ne emekçiler emeklerine ne de ekmekçiler ekmeklerine entrika 

karıştırılmasına müsaade ederler. 

- Evet benim edepli, eğitimli, efe beyefendim. 

- Egemen edepsizse, edepsizlik egemendir. 

- Eğer Eleşkirt’li eleştirmen Eşref ile Edremitli elekçi Erdi’yi Ege’nin 

en iyi eyercisi biliyorlarsa, ben de Ermenekli eskici Erdem 

Ergene’nin en iyi elektirikçisidir derim. 

 

Kapalı “e”  : 

Açık “e” ünlüsüne göre boğumlanma noktası daha ileridedir. 

Söylenirken dudak kenarları kulaklara doğru biraz yaklaşıp, çeneler hafifçe 

sıkılır. Açık “e” ye oranla ağız daha kapalıdır. 

Örnek  : 

Mendil, Benzin,Hemşire,Sevmemek,Kedi,Tencere,Pencere,Gece,Kendi 

 

Tekerleme Örneği  : 
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- Gece penceredeki tekir kedi kendi tenceresindeki eti yedi. 
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         3-“I” ÜNLÜSÜ  : 

 

Türk Alfabesinin on birinci  harfi. Kalın ünlülerin düz ve dar olanı. 

Söyleniş noktası damağın arka kısmıdır.Bu ünlü çıkarılırken,dudakların 

köşesi kulaklara doğru açılır, dil damağın arkasına doğru toplanarak dar bir 

geçitten havayı bırakır. 

“I” ünlüsü Türkçede kelimelerin başında,ortasında ve sonunda bulunur. 

Örnek  : 

Iğdır,Iğrıp,Ihlamur,Ilgar,Incalız,Isı,Iskarta,Istırap, 

Islık,Izgara,Irk,Irmak,Işık,Irak,Istampa... 

 

Tekerleme Örnekleri  : 

 

- Ilfazlı Itri ılıcalarda ıslıkla ısına ısına ılık ıhlamurunu ısıttı. 

- Ismarlama ırgat Işıklının ıssız ırmağında ıkına ıkına ıvır zıvırını 

ıslattı. 

- Iğdır’ın ığıl ığıl akan ılıman ırmağının kıyıları ıklım tıklım ılgın 

kaplıdır. 

- Ikıl ıkıl ıkınan ırgatlar ıstıraplı ılgarcılara ısrarla ıskota ısmarladılar. 

- Itrıyatçı Irak’lının ıstambulinindeki ıstavrozlar ışıl ışıl ışıldadı. 

- Isınakta ısınan ırzıkırık Isfahanlı,ımızganan ıslahatçının 

ıskarmozunu ısırdı. 

- Izbandut ışıkçı,ıstakozcunun ıtırlı ıslak ıstakozlarını ıssızda 

ızgaraladı. 

- Iğdırdan ıhlamur,Ilıcadan ılgıncar, Işıklıdan ısdarlık ısırgan 

ısmarlayan ırkçılar ısmarladıklarını ıssızda ıncalızla ısladılar. 
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         4- “İ” ÜNLÜSÜ”   : 

 

Türk  Alfabesinin onikinci harfi. İnce ünlülerin dar ve düz olanı. 

Daha önce de belirttiğimiz gibi bazı yabancı asıllı kelimelerin Türkçede 

söyleniş ve 

imlaları değişmekte, kelimenin aslında bulunmayan bazı ünlüleri 

ortaya çıkmaktadır. 

Örnek vermek gerekirse  : 

 

KELİMENİN ASLI  TÜRKÇE ŞEKLİ 

 

Brisiola   Pirzola 

Brillantine   Biryantin 

Feyz    Feyiz 

Keyf    Keyif 

İlm    İlim 

Station   İstasyon 

Bianco   Piyango 

 

Öz Türkçede bazı kelimelerde kullanılan “ı” ünlüsü,Türkiye 

Türkçesinde “i” ünlüsüne dönüşmüştür : 

Örnek  : 

Kangı – Hangı – Hangi 

Takı –   Dahı –    Dahi 

Incıtmak  -  İncitmek 

Tınlamak  -  Dinlemek 

Inanç     -      İnanç 
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Bir de “ç”,”ş”,”y” ünsüzleri içinde bulundukları kalın ünlülü kelimeleri 

inceltmektedir. 

 

Örnek  : 

Bıçmak  -  Biçmek  Şış  -  Şiş  Yaşıl  -  Yeşil        Yanı  -  

Yeni 

 

Türkçe konuşmada “i” ünlüsü, “kısa i” ve “uzun i” olmak üzere iki 

değişik şekilde 

kullanılır. Her iki  “i” ünlüsü de kelimelerin başında,ortasında ve 

sonunda bulunabilir. 

Türkiye Türkçesinde,Türkçe kelimelerde uzun “i” ünlüsü yoktur. 

Ancak, yabancı asıllı özellikle Arapça ve Farsça kelimelerdeki uzun “i” 

ler söyleyiş sırasında ortaya çıkar. 

Şimdi,iki değişik söylemi olan bu “i” ünlüsünü örneklerle inceleyelim. 

 

Kısa “i”  : 

 

Söyleniş noktası damağın ön kısmındadır.Bu ünlü çıkarılırken 

dudakların köşesi kulaklara doğru açılır,dil damağın iki yanına dayanarak 

tıpkı “ı” ünlüsünde olduğu gibi dar bir geçitten havayı bırakır. 

Örnek : 

İçki, iğrenç, ilik,iz, 

eğitim,sinir,bilim,tipi,çivi,dilek,deli,irade,iade,iane,ibadet,ibaret,iblis,icazet,iç

erik,içki,içgüdü, 

idealist, iftar,iftira,ihtilal,ikamet,ilave,irtica,iltica,ilelebet... 

 

          Tekerleme Örnekleri  : 

- İş ister, işten kaçar. 

- İstediğini söyleyen istemediğini işitir. 
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- İbibiklerin ibiklerini iyice iyileştirmek için İstinyeli istifçi İbiş’in 

istif istiridyeleri mi yoksa İskilipli ispinoz işportacı İshak’ın 

işliğindeki ibrişimler mi daha iyi bilemiyorum. 

- İpil ipil işleyen istemli istemsiz iz izleyen İstinyeli İstemi,işlediği 

işleri incelediğinde işte işlerim,işte de izlerim diyerik ibrişimle 

iğneleyip gösterdi. 

- İbişle Memiş Mahkemeye gitmiş. Mahkemeleşmiş mi, 

mahkemeleşmemiş mi. 

 

Uzun “i”  : 

Söyleniş noktası kısa “i” ünlüsünde olduğu gibidir. Ancak kısa “i” 

ünlüsüne göre yarım ses daha uzun okunur. Türkçeye yabancı dillerden 

geçmiştir. 

Örnek : 

Îzah,selîm,taklîd,millî,dîvan,îma,pîr,t^ır,îcat,bîçare,velî,bîtap,canî,hayat

î,havaî,îcapîdam, 

iptidaî,îlan.... 

 

Tekerleme Örnekleri : 

          -             Bîçare Velî canîlerin iptidaî îdamını izledi. 

- İki emîni bir yemîn aralar. 

 

 

         5-“O” ÜNLÜSÜ  : 

 

Türk Alfabesinin onsekizinci harfi. Kalın ünlülerin yuvarlak geniş 

olanı. 

Türkçe konuşurken kullandığımız iki ayrı “o” ünlüsü vardır.Bunlardan 

biri “kalın o”,diğeri ise “ince o” dur. İki “o” ünlüsünü birbirinden ayırmak 

için olanının üzerine (^) inceltme işaretini koyabiliriz. 

“ o “ ünlüsünün değişik özelliklerini inceleyelim. 
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Kalın “O”  : 

Türkçe kelimelerde “o” ünlüsü yalnız ilk hecede bulunur, ikinci ve 

daha sonraki hece ve eklerde bulunmaz. 

Örnek : 

Ocak,odun,oğuz,okumak,ozan,donuklaşmak,kovuk,sonsuz,tokmak,ot,o

va,ocak,olmak,oda,oymak,orman,orta,otlak,ortak,olgun,orhan,olay,oyuk... 

Buna karşılık bileşik kelime ve fiillerde, bir de sonradan ekleşmiş (-

yor) şimdiki zaman ekinde,sonraki hecelerde de "“"”ünlüsü bulunur. 

Örnek : 

Karakol : Kara + Kol 

Alıkoymak : Al-a   + Koymak 

Seviyor : Sev-e + yor 

Yabancı dillerden gelen pek çok kelimenin ön,iç ve son seslerinde ise 

“o” ünlüsünün bulunduğu görülür. 

Örnek : 

Objektif, ofi, orkestra, otel, bomba, doktor, gonca, hoş, molla, noksan, 

sohbet, ambargo, bilanço, kadro, piyango, bando, banyo, biblo, bono, fiyasko, 

fono, foto, mayo, manto, tango, solo, radyo, soprano, stüdyo, şato, pano, pipo, 

piyano, tempo, vazo, veto... 

Bu ünlüyü söylerken tıpkı kalın “a” ünlüsünde olduğu gibi dil doğal 

duruşundan geriye doğru biraz yükselir. Çeneler açık durumdadır. Dudakların 

alt ve üst köşeleri birbirine yaklaştırılır, ses ağız küçük bir yuvarlak halinde 

açılarak çıkarılır. 

Şimdi de kalın “o” ünlüsüyle türetilmiş tekerleme örneklerine bir göz 

atalım : 

 

Tekerleme Örnekleri : 

 

- Olmaz olmaz deme, olmaz olmaz. 

- Oğlum oldu oydu beni, kızım oldu soydu beni. 
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- Okmeydanı’ndan Oğuzeli’ne otostop yap ; Oltu’da volta at, olta al ; 

Orhangazi’de Orhanelili Orhan’a otostopçulukla orostopolluk öğret ; 

sonra da Osmancıklı Osman’a otoydu, totoydu, fotoydu say dök. 

 

İnce “o”  : 

Çıkış noktası kalın “o” ünlüsüne göre daha  geridedir. Söylenirken dil, 

damağa temas eder. Türkçe bir ünlü olmayıp dilimize yabancı kelimelerden 

geçmiştir. 

Örnek  : 

Lôbut, lôca, lôdos, lôkanta, lôkma, lôkomotif, lôkum, lômbar, 

Lônca, lôrt, lôsyon, lôş, nôhut, nôrmal, nôta, lôkman... 

 

Tekerleme Örnekleri : 

- Alkôlik lôrd lôkantanın lôcasında lôkumları lôkma lôkma yuttu. 

- Lôbutları lôş lôcasında lôsyonlayan nôrmal lôrt, lôsyoncunun 

lôkantasındaki nôhutlarla lôkumları karıştırdı. 

 

          6 -“Ö” ÜNLÜSÜ  : 

 

Türk Alfabesinin ondokuzuncu harfi. İnce ünlülerin yuvarlak geniş 

olanı. 

Şu biçimde söylenir  : 

Tıpkı  “e” ünlüsünde olduğu gibi çeneler açık, dil ileriye damağa doğru 

biraz yükselmiş durumdadır. Dudakların alt ve üst köşeleri birbirine 

yaklaştırılır, ağzın açıklığı küçük bir yuvarlak halini alırken ses çıkarılır. 

Türkçede “ö” ünlüsü yalnız ilk hecede bulunur, ikinci ve daha sonraki 

hecelerde bulunmaz. 

 

Örnek  : 

Öbek, ödemek, ölüm, öz, özgürlük, çökmek, dört, köken, töre, 
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Öbür, ödünç, ödev, ödül, öfke, öğle, öğrenci, ökse, öksüz, önerge, 

Ölgün, ömür, önce, önder, öreke, örgüt, övgü, özdeş... 

Yalnız bileşik kelimelerde bu kurala uyulmaz. 

           Örnek : 

Karagöz, balözü, demirköy, bakagörmek, öngörmek, önsöz... 

         Türkçede bazı bileşik kelimelerin yapısında yuvarlak ünlülerin ve dudak 

ünsüzlerinin etkisiyle ilk hecede “ö” ünlüsü ortaya çıkar. 

         Örnek : 

Böyle :  Bu + ile veya  Bu + eyle 

Öyle :  O  +  ile veya  O  +  eyle 

Şöyle :  Şu + ile veya  Şu  + eyle 

Öbür :  O  + bir 

        Yabancı dillerden gelen kelimelerden bazılarında da “ö” ünlüsü görülür. 

          Örnek : 

Ömür ( arapça : ömr ), örf, özür ( arapça : özr ), nankör, likör, şoför, 

batöz, röntgen, alternatör... 

 

Yabancı dillerden Türkçeye geçen bazı kelimelerin ilk hecelerindeki 

“i”, “e”, “ü” ünlülerinin “ö” ünlüsüne dönüştüğü görülür. 

           Örnek  : 

         Böbürlenmek    : ( farsça ) bebr + ( türkçe ) lenmek 

Cömert             : civân  + merd ( farsça ) 

Köşe                 : gûşe (farsça) 

Tövbe               : tevbe ( arapça ) 

Öd                     : üd  ( arapça ) 

Nöbet                : nevbet ( arapça ) 

 

          Tekerleme Örnekleri  : 
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- Öküz ölür gönü kalır, yiğit ölür ünü kalır. 

- Öteden beri örekeyle öküzü örten örtü örerek övünürdü. 

- Özbezön’ün özbeöz Ödemişli öngörülü öğretmeni Özgüraslan ile 

Özgür uslan özellikle özerk ön öğretimde öylesine özverili, övünç 

verici ve övgüye değer kişiler ki hani tüm öğretim örgütleri içinde 

en özgün örnek onlardır diyebilirim. 

- Özellikle özerklik üzerine Özdemir’e özgü  özgün ve özgül 

özellikleri izleyen Özbekli Özkan’la Özakman Özülken 

öğrendiklerini özgürce özetlediler. 

- Ödemişli ödlek Ömer öksürüklü Özdemir’in örsünü örseledi. 

- Öykücü Ömer öykülerindeki önsözlere özenen ve öykünen öküz 

Önder’e öğünerek özöğrenimli öğretmenine özeleştiride bulundu. 

- Özensiz Özlem’e özgü özentisizlik özlemini özentili ödev 

özellikleriyle özdeşleyen özgüvensiz öğrenciler özverili 

öğretmenlerinden özür dilediler. 

- Özgürlüklerini özleyen Özbek örgütçüler özgeçmişlerini örseleyen 

önderlerini öldüresiye dövdüler. 

- Ödeyeceğin ödentiyi önce öğretmen Öncül’den, Ödemişli 

Özgül’den  özellikle öğren, öğretime özgü özgün övünçlü özgül 

özellikleri önemse. 

 

 

7- “ U “  ÜNLÜSÜ  : 

 

Türk Alfabesinin yirmibeşinci harfi. Kalın ünlülerin dar ve yuvarlak 

olanı. 

Konuşurken kullandığımız, birbirinden farklı söylenen iki “u” ünlüsü 

vardır. Bunlar, “kalın u” ve “ ince u” olarak adlandırılır. 

İnceltme işaretiyle “ince u” ünlüsünü ayırt edebiliriz : “ û “. 

 

Kalın “u”  : 
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Bu ünlü şu şekilde söylenir: 

Çeneler ve dil, kalın “a” ünlüsünde olduğu gibidir. Yani, çeneler açık 

durumdadır ve dil , doğal duruşundan biraz yükselir.Dudakların alt ve üst 

köşeleri birbirine iyice yaklaşıp ağız küçük bir yuvarlak haline gelirken ses 

çıkarılır. 

Türkçede “u” ünlüsü kelimelerin başında, ortasında ve sonunda 

bulunabilir. 

 

Örnek : 

Ufak, ulus, uyak, uzay, avuç, bulantı, kulak, susmak, vurgun, bu, 

Duru, kuru, su, uç, uçsuz, uçak, uçuk, uçurum, uğraş, ulu, ulus, umacı, 

uyku, uzun, uyarı, ucuz... 

          Türkçeye giren yabancı kelimeler arasında da “u” ünlüsünün bulunduğu 

örnekler vardır : 

          Ulvî , uranus, uşşak, uzviyet, mabut, maksimum, numara, peruka, 

Sanatoryum, ahududu, bambu, füru, kumru... 

          Bazı yabancı kelimelerin Türkçe söylenişlerinde birinci ve ikinci 

hecelerde “u” türemesi görülür. 

Örnek : 

 

KELİMENİN ASLI            TÜRKÇE ŞEKLİ 
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Roba           Urba 

Screw           Uskur 

Kutb           Kutup 

Tabl           Davul 

Tromba          Tulumba 

“U”  ünlüsü, diğer ünlüler gibi vurgusuz orta hece ünlüsü durumuna geçtiği 

zaman düşer. 

 

Örnek  : 

Uyuku : Uyku, Kavuşak : Kavşak, Kokulamak : Koklamak 

          Bazı yabancı kelimelerde iç sesteki “u” ünlüsü, genellikle “a” ve “e” 

sesleriyle yan yana geldiği zaman “v” ünsüzüne dönüşür. 

 

Örnek : 

KELİMENİN ASLI  TÜRKÇE ŞEKLİ 

 

Europa   Avrupa 

Ma’una   Mavna 

Mauser   Mavzer 

Naulon   Navlun 

 

Birkaç yabancı kelimede de “u” – “ı”  değişimi görülür. 

 

Örnek : 

Hurdavat  : Hırdavat  Musafir  : Misafir 

Fursat        : Fırsat   Sunba     :  Zımba 
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Tekerleme Örnekleri  : 

 

- Umdum umdum; geri yumdum. 

- Uyku uykunun mayasıdır. 

- Uma Uma döndük muma. 

- Uyku uyku getirir, uyku et bitirir. 

- Ulusunun sözünü dinlemeyen uluyu uluyu gider. 

- Unkapanı’nda uğradığı uğursuzluktan upuzun uzandı. 

- Uluorta utanmazlıklarla umumu usandıranlar uslandılar. 

- Uykudaki ustasının usturasına usanmadan, usulcacık, upuzun 

uzandı. 

- Uluborlulu utangaç Ulviye ile Urlalı uğursuz Ulvi, uğraşa uğraşa 

Urfa’daki urgancılara uzun uzun, ulam ulam urgan uzattılar. 

- Umumhaneye uğrayan ukalâ ulema, umulmadık ustalıkla uçkurunu 

umacıya yolladı. 

- Ucuz ubudiyet uman ucube, uşaklardan utandı. 

 

İnce “u” : 

 

Kalın “u” ya oranla daha ileriden söylenen bir ünlüdür. Kalın “u” 

ünlüsünü söylerken alt ve üst köşeleri birbirine iyice yaklaşarak küçük bir 

yuvarlak halini alan dudakların, ince “u” ünlüsünün çıkarılışı sırasında daha 

çok büzüldükleri görülür. 

İnce “u” ünlüsü, dilimize yabancı sözcüklerden geçmiştir. Sözcüklerin 

başında ve sonunda bulunmaz. 

         Örnekler : 

Rûya, rûzgar, gûya, lûzum, lûtfen, lûgat, hûlya... 
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         İnce “u” yazılırken ve konuşurken sıklıkla “ü” ünlüsü ile karıştırılır. 

Yazıda “ü” ünlüsü kullanılmış olsa bile, bu ünlünün ince “u” olduğunu 

bilmeli ve öyle söylemeliyiz.
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           Tekerleme  Örneği  : 

            - Gûya Hûlya’nın nurlu ufuklar rûyası Lûtfi’yi ilgilendirirmiş. 

 

           8 -)  “Ü” ÜNLÜSÜ : 

 

Türk alfabesinin yirmialtıncı harfi.İnce ünlülerin ve yuvarlak olanı. 

Şu şekilde söylenir : 

Çeneler biraz açılır,dil ileriye,damağa doğru yükselir.Dudakların alt ve 

üst köşeleri birbirine iyice yaklaştırılarak büzülür. 

“ü” ünlüsü Türkçede kelimelerin başında,ortasında ve sonunda 

bulunabilir. 

Örnek   : 

Üç,ülke,üşümek,üzgün,bükülmek,düşük,gülünç,büyü,gündüz, 

sövgü,süngü,yüz,üflemek,üstün,üşenmek,ürün,ütü,üveyik,       

üye,ülke... 

Bazı yabancı kelimelerin Türkçe söylenişlerinde ön ve iç seslerde 

(baştaki ve ortadaki hecelerde) “ü” türemeleri görülür. 

Örnek   : 

KELİMENİN ASLI  TÜRKÇE ŞEKLİ 

 

Stoppa    Üstüpü 

Skutari    Üsküdar 

Cürm     Cürüm 

Hükm     Hüküm 

Zülf     Zülüf 

 

“Ü” ünlüsü de öteki ünlüler gibi vurgusuz orta hece durumuna geçtiği 

zaman genellikle düşer.
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Örnek  : 

Ötürü : ötrü, süpürüntü  : süprüntü, tükürük  :tükrük 

Yabancı dillerden gelen bazı kelimelerin iç seslerindeki “i”, “o”, “u” 

sesleri “ü”ünlüsüne dönüşür. 

Örnek  : 

KELİMENİN ASLI  TÜRKÇE ŞEKLİ 

 

Müdir     Müdür 

Müşkil    Müşkül 

Lütfi     Lütfü 

Coverte    Güverte 

Fücur     Fücür 

Kumerki    Gümrük 

Tekerleme Örnekleri : 

 

 Üremesini bilmeyen köpek sürüye kurt getirir. 

 Üzüm üzüme baka baka kararır. 

 Ülkü üzüntüden üzüm üzüm üzüldü. 

 Ülker’le ülfet,üslupsuz üstatla ülviyet ümidiyle ümitlendiler. 

 Ürdünlü ünlü üfürükçü üryani,Ünye,Üsküdar,Ürgüp üzerinden 

ülküdaşlarına üstüpü,üstübeç,üvez,üzüm,üzengitaşı,üzünç 

götürürken üveyikten ürüyerek,üvendirelerini sürüyerek yürüyen 

ülkücülerin ürküntü üreten ünlemleriyle ürküverdi. 

 Ücra ülkelerde üçboyutlu üçkağıtçılık üzerine ünlenen ütopyacı 

ümit,üçüz ümmilere ütüldü. 

 Ürününü ücretli ücretsiz üleştiren üsküplü üretici,üründen ümitli 

ümmetini üzdü. 

 Üryan ürolog ürperince üzerine üniversite üniformasını üstünkörü 

örttü. 
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 Üzümlü’nün ürkünç üvey üzengicisi 

ülkü,ürkek,ünsüz,ümitsiz,ülserli,üşengeçleri,ümitlendirdi. 
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ÜNSÜZ HARFLERİN SÖYLENİŞİ 

 

1-)  “B” ÜNSÜZÜ : 

Türk alfabesinin ikinci harfi.Dudak ünsüzlerinin süreksiz ve yumuşak 

olanı. 

“B” ünsüzü,dudakların birleşip açılmasıyla ve tonlu olarak meydana 

gelir.Türkçede sözcüklerin başında ve ortasında bulunur. 

 

          Örnek  : 

Boş,baş,bol,bal,bel,bak,bana,bayır,bacak,bıçak,bakla,bahar,basma, 

boya,başak,babacan,bezelye,biblo,bisküvi,bilgi,bisiklet, 

böbürlenmek,bostan,boncuk... 

Ünsüz harflerle ilgili özellikleri anlatırken söylediğimiz gibi,”b” ünsüzü 

sözcüklerin sonunda sertleşerek “p” ünsüzüne dönüşür.(Bknz sayfa 51). 

 

Örnek vermek gerekirse : 

 

Kitab   -  Kitap  Dolab - Dolap Kulb   - Kulp 

Kebab -  Kebap  Hasab – Hesap Ceb     - Cep 

Sevab  -  Sevap  Dib     -  Dip Grub   – Grup 

Esvab  -  Esvap  Cevab -  Cevap Harb   -  Harp 

Hitab   -  Hitap  Kasab -  Kasap Sebeb – Sebep 

Mektub – Mektup  Hatib  -  Hatip       Kulüb  - Kulüp 

 

Bu sözcükler çoğunlukla ek aldıkları zaman, iki ünlü arasında, ya da bir 

ünlü ile “ y, r, d, m, n” gibi yumuşak bir ünsüz arasında tekrar “p” 

ünsüzünden “b” ünsüzüne dönüşürler. (Bknz. Sayfa-54) 

         Şöyle ki : 

Kitap   -   Kitabı olur   Dolap   -   Dolabı olur 
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Kebap -   Kebabı olur   Hesap   -   Hesabı olur 

Sevap  -  Sevabı olur   Cevap   -   Cevabı olur... 

 

Ancak sözcük tek heceli ise ve aslında zaten “p” ünsüzü ile bitiyorsa, 

ilk halini korur ve ünlü bir ek alsa da “b” ünsüzüne dönüşmez. 

 

Örnek : 

Sap – Sapı, Çöp – Çöpü, tüp – Tüpü, Hap – Hapı, Top – Topu... 

Şimdi de “b” ünsüzünü ünlülerle birleştirerek söylemeye çalışalım. 

 

Bİ BE  BA  BO  BU BÖ BÜ  BI 

BİP BEP BAP BOP BUP BÖP BÜP BIP 

BİL BEL BAL BOL BUL BÖL BÜL BIL 

BİK BEK BAK BOK BUK BÖK BÜK BIK 

BİR BER BAR BOR BUR BÖR BÜR BIR 

BİŞ BEŞ BAŞ BOŞ BUŞ BÖŞ BÜŞ BIŞ 

BİT BET BAT BOT BUT BÖŞ BÜŞ BIŞ 

BİY BEY BAY BOY BUY BÖY BÜY BIY 

BİZ BEZ BAZ BOZ BUZ BÖZ BÜZ BIZ 

 

Tekerleme Örnekleri : 

 

 Başın başı,başın da başı var. 

 Bol bol yiyen bel bel bakar 

 Bizde  bize biz derler,sizde size ne derler? 

 Bir berber bir berbere bre berber birader beri gel diye bar bar 

bağırmış. 

 Bir berber bir berbere bre berber birader beri gel de Berberistan’da 

beraber bir berber dükkanı açalım demiş. 
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 Baba Baki Bandırmalı bacının basmalarını Balıkesirli bakkal 

Basri’ye bağlattı. 

 Becerikli Bedri Bebekli beyzadelerle belediyeden bedava beş beyaz 

bez becerdi. 

 Bilgili bir bildik bilgisiz bir bildikten bin kere daha iyidir. 

 Bilmeyenler bilmediklerini bilselerdi bilirlerdi. 

 Bıyıklı bıçkın bıldırcınları bırakmak için bıçak aradı. 

 Bostanda boğazlaşan Bodrumlu boksör bol bol boyalı boruları boylu 

boyunca boşalttı. 

 Böceklenen börekleri bölük bölük bölenler böbürlendiler. 

 Buruşuk bulgur bulan buruk Bulgar bunak budalayı buram buram 

bunalttı. 

 Büyük büstü büklüm büklüm büken bünyanlı bücür büyücü bütün 

bütün büzüldü. 

 Babaeskili babacan bahri,beberuhi Bedri ile bıyıksız bıçkıcı bıçkın 

bıngıldak Bigali bikes Bahir’in bigadiç’teki bonbon bonmarşesine 

varmışlar.Ordakilerin yüzüne bön bön bakarak büyülü büyük 

buhurdanlığı buğulu buğulu boşaltıp bomboş bırakmışlar.sonra da 

bodrumda bağlı boncuklu boz boğayı bambu barakadaki benekli 

boaya boğdurmuşlar. 

 Bahtsız bahriyeli büyük babanın benekli bıldırcını bitişik bostanda 

böceklerden bunalarakbüzüldü. 

 Ballandıran dalları ballandıranmalı mı ballandırmamalı mı, sonra o 

bala daldırılan baldıran dallarını dallandırmalı mı, ballı dalı 

dallandırmamalı mı? 

 Babayiğit bacaksız badanacı bacanak “şu duvarı badanalamalı mı 

badanalamamalı mı” diye sordu.Ben de “badanalayacaksan 

badanala,badanalamayacaksan badanalama,zaten badanalayabilip 

badanalayabilemeyeceğin de şüpheli”dedim. 

 Bazilikadaki bazitli bazidiyosporlarla bazlamalara bağımlanan 

bağlamacı balaban bala,balgamlı,baldudak baldırı çıplak balerin 

baldızına baloda,bravo bambul balina diye bağırdı. 

 Besmelesiz besteci beter besteleriyle beşbıyık bezekçi Bekir’i 

bezelyeden bezdirdi.
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             2-)  “C” ÜNSÜZÜ 

 

Türk alfabesinin üçüncü harfi.Diş ünsüzlerinin süreksiz ve yumuşak 

olanı. 

 

“C” Ünsüzü şu şekilde söylenir  : 

           Dişler,birbiri üzerine binecek kadar yaklaşır. Dil ucunun kenarları iki 

sıra dişin arka ucuna yayılır. Bu şekilde durdurulan hava,alt çenenin aşağıya 

düşmesiyle serbestleyerek dil ve diş arasında sürtünüp tonlu olarak çıkar. 

          Bu ünsüz “d” ve “j” ünsüzlerinin kaynaşmasıyla meydana gelir.Bir dişşi 

– dudaksı ünsüz olan “c” sesi titreşimlidir.Türk dillerinde “ç” pekçok 

kullanılan bir ses olduğu halde “c” ünsüzü ana Türkçedeki temel seslerden 

değildir. 

           Türk lehçelerinde,yabancı dillerden alınma kelimelerle bazı yansımalar 

dışında “c” ünsüzü temel ses olarak kelime başlarında görülmez. Buna 

karşılık , kelime ortasında , özellikle iki ünlü arasında “c” sesine sıklıkla 

rastlanır. 

          Örnek  : 

Cam,can,cacık,cadı,cafcaflı,cambaz,canavar,cehennem,cennet, 

cebeci,cümle,cırcır,cicoz,cimri,cumba,cömert,cüce,cüsse,cüzdan, 

cücük,cenaze,cuma,curcuna... 

          Fakat kelime sonlarında “c” sesi seyrek görülür ve bu durumda 

genellikle tonsuzlaşarak “ç” ünsüzüne dönüşür. Yalnız,anlamları ayrı olup 

söylenişleri benzeyen kelimeleri birbirinden ayırmak için kelime sonlarında 

“c” ünsüzünün kullanıldığı da olur,(Bknz. Sayfa:51) 

 

Örnek   : 

HAÇ :  Hıristiyanların sembolü 

HAC :  Kutsal bir yeri ziyaret 

SAÇ :  Baştaki kıllar 

SAC : Demir levha 
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“C” ünsüzünü ünlülerle birleştirerek söyleyelim : 

 

Cİ CE CA CO CU CÖ CÜ CI 

CİP CEP CAP COP CUP CÖP CÜP CIP 

CİL CEL CAL COL CUL CÖL CÜL CIL 

CİK CEK CAK COK CUK CÖK CÜK CIK 

CİR CER CAR COR CUR CÖR CÜR CIR 

CİZ CEZ CAZ COZ CUZ CÖZ CÜZ CIZ 

 

 

Tekerleme Örnekleri  : 

 

- Cins  cinsine çeker. 

- Can benim canım çıkan elin canı. 

- Caddedeki camfesçi Canan’ın camındaki camfeslerin cazibeleri 

cariyelerin canını cayır cayır yaktı. 

- Ceylan Cemil, cevizci cezberli Cemal’in cezvesini cevizlikte 

ceketinin cebine indirdi. 

- Cihangir cihetindeki cibilliyetsiz cimri ciğerci, cici cins civcivlerini 

cibinlikçinin cila sepetine koydu. 

- Cıvık civanın cıvık cırcırları ciyak ciyak cırlarken cızbızcıların 

cızbızları da cızır cızır cızlandılar. 

- Conkbayırlı coğrafyacının coğrafyaya coşkusu Coşkun’u coşum 

coşum coşturdu. 

- Cumbalak curacılar Cuma, cumartesi cumbada cura ile curcuna 

çaldılar. 

- Cüce cüsseli cüz”amlı cümbüşçülerin cümlesi cürümlere cür’et 

ettiler. 

- Caddedeki cahil camcının cambazhanedeki cakası cafcaflı camız 

cadıyı cadalozlaştırdı. 
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- Canciğer Canan, Candan, Can; cavcaloz cavlak cariyeyi cascavlak 

cayır cayır cayırdattılar. 

- Cambaz Cevaz cılız cimri Coşkun’ la cömertliğe cumbada cür’ et 

ettiler. 

- Cılız cıcık cılk cımbızcı cır cır cırlayan cırlak cırcırı cımbızla 

cızırdattı. 

- Ocak kıvılcımlandırıcılarından mısın, kapı gıcırdatıcılarından mısın. 

Ne ocak kıvılcımlatıcılarındanım, ne de kapı gıcırdatıcılarındanım. 

- Cemil, Cemile, Cemal; cumaları cüce cilacı Canip’in cicili bicili 

cumbalı ciltevinde cümbür cemaat cacıklı civcivle cücüklü cacık 

yerler. Sonra da ceset cilalayan Cebecili cingöz coğrafyacının cici 

ciciannesinin cırcır böceğini dinlerler. 

- Cibiliyetsiz ciritçi ciltçi, ciltevinde cilveli cildiyeci cimri civelekle 

cilveleşti. 

 

 

 

3-) “Ç” ÜNSÜZÜ   : 

 

Türk alfabesinin dördüncü harfi. Diş ünsüzlerinin süreksiz ve sert olanı. 

Şu şekilde söylenir  : 

Tıpkı “c” ünsüzünde olduğu gibi, dişler birbirinin üzerine binecek 

kadar yaklaşır, dil ucunun kenarları iki sıra dişin arka ucuna yayılır. Bu 

şekilde durdurulan hava, alt çenenin aşağıya düşmesiyle serbestleyerek dil ve 

diş arasından sürtünerek çıkar. “C” ünsüzünden farklı yanı tonsuz olarak 

boğumlanmasıdır. 

Yalın bir ünsüz olmayan “ç”, ana sesler arasında değildir. Söylenmesi 

dış patlamalı “t” ünsüzü gibi başlar fakat patlama meydana gelmez, ön 

damaktaki kapantı açılırken “ş” ünsüzündeki sürtünme ve sızma şekline 

dönüşür ve sızıcı bir ses gibi biter. “Ç” ünsüzü plağa alındıktan sonra, plak 

geriye doğru çevrilerek dinlendiğinde bu ses, ş + t değeri ile işitilir. Bu durum 

“ç” ünsüzünün bileşik bir ses olduğunu gösterir. 

Ana sesler arasında bulunmadığı için “ç” ünsüzü birçok dilin ses 

sisteminde yer almamıştır. Arapçada da “ç” sesi yoktur. Bu yüzden Türkçe ve 

Farsça kelimelerdeki “ç” sesleri Arapçada “ş” olarak söylenir. 
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Örnek  : 

çok  (Türkçe)     :   şok  (Arapça) 

Günümüz Türkçesi’nde “ç” ünsüzüne kelime başında, ortasında ve 

sonunda rastlanır. 

Örnek  : 

Çan, çam, çal, çap, çakı, çadır, çavdar, çarşı, çapa, çakmak, çöplük, 

çabuk, çuval, çatal, çakar, çiçek, çıkrık, çekiç, çürük, çomak, çomar, 

çerçeve... 

“Ç” ünsüzünü ünlülerle birleştirerek söyleyelim  : 

 

Çİ ÇE ÇA ÇO ÇU ÇÖ ÇÜ ÇI 

İÇ EÇ AÇ OÇ UÇ ÖÇ ÜÇ IÇ 

ÇİP ÇEP ÇAP ÇOP ÇUP ÇÖP ÇÜP ÇIP 

ÇİT ÇET ÇAT ÇOT ÇUT ÇÖT ÇÜT ÇIT 

SİÇ SEÇ SAÇ SOÇ SUÇ SÖÇ SÜÇ SIÇ 

ŞİÇ ŞEÇ ŞAÇ ŞOÇ ŞUÇ ŞÖÇ ŞÜÇ ŞIÇ 

PİÇ PEÇ PAÇ POÇ PUÇ PÖÇ PÜÇ PIÇ 

 

 

Tekerleme Örnekleri    : 

 

- Çat burada çat kapı arkasında. 

- Çul ardından çomak çeken çok olur. 

- Çardaki çeşmedeki çırak, çiçekleri, çobanın çöreğini ve çuvalları 

çürüttü. 

- Çankırılı çarıkçı çakır çardakta çalgı çalınırken çapulcularla çan çan 

çene çaldı. 

- Çatalcada topal çoban çatal yapar çatal satar. Neyi için Çatalcada 

topal çoban çatal yapar çatal satar? Kârı için Çatalcada topal çoban 

çatal yapar çatal satar. 
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- Çekirgeden çelimsiz çilli Çetin, çelik çekiççisinin çek çek arabasını 

çekti. 

- Çimentodan çirkin çipil çini çiçekçi, çilli çilekâr çingeneye çifte attı. 

- Çımacının çıplak çırağı çıkrıktaki çıkınını çınara çıkardı. 

- Çubukluktaki çukuru çuvaldızlı çuvalcıyla çubuk çuhacı  çuvalladı. 

- Çömelen çömez çörekleri çömele çömele çöplenince çöktü. 

- Çapakçurlu çapaçul çarkçıbaşı çaylak Zülküf, Çatalcalı çakmakçı 

çivit Cahit’e : “Behey çaçabalığı, çepiç, çerçi, çakaloz, çayırhorozu, 

çöpçatan, çurçur, çirişotu” demiş. 

- Çatalağzı’nda çatalsız Çatalcalı çatalcının çarpık çurpuk çançiçeğini 

çalçene Çoruhluya çarptırmasına ne dersin? 

- Çarık çorap dolak, ben sana çarık çorap dolak mı dedim? 

- Üstü üç taşlı taç saplı üç tunç tası çaldıran mı çabuk çıldırır, yoksa iç 

içe yüz ton saç kaplı çanı kaldıran mı çabuk çıldırır? 

- Üç tunç tas has kayısı hoşafı. 

 

 

4-) “D” ÜNSÜZÜ : 

             Türk alfabesinin beşinci harfi. Diş ünsüzlerinin süreksiz ve yumuşak 

olanı. 

             Şu şekilde söylenir : 

             Dil damağın ön kısmına ve üst diş köklerine dayanır. Alt çenenin 

aşağıya düşmesiyle birlikte ağız açılarak tonlu bir şekilde meydana gelir. 

Dilin ucu kesici üst dişlere değerken, dilin iki tarafı da nefesin çıkmasını her 

iki yanda engeller. “D” sesi direnmenin bitip nefesin çıkmasından sonra 

duyulur. 

              Kapantılı, titreşimli, dişsi bir ünsüzdür. 

             Ana Türkçe de “d” sesi sadece kelimelerin ortasında ve kelime 

sonunda kullanılmıştır. Onun için Türk lehçelerinde yabancı dillerden 

aktarılmış biçimlerle yansımalar haricinde “d” ünsüzü kelime başlarında 

kullanılmaz. Yani bu günkü Türkçe’de “d” harfi ile başlayan kelimelerin 

büyük bir kısmı Arapça, Farsça, Yunanca, Fransızca, İngilizce ve İtalyanca 

gibi yabancı dillerden alınmıştır. 
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 Örnek : 

                 KELİMENİN ASLI    TÜRKÇE ŞEKLİ 

 

 Dadaş (Fars.)             Dadaş 

 Dādā (Fars.)              Dadı 

 Duhûl (Arap.)             Dahil 

 Daktylios (Yun.)             Daktilo 

 Dactylo (Fr.)    Daktilo 

 Debdebe (Arap.)    Debdebe 

 Def’ (Arap.)     Def (savma-kovma) 

 Deff (Fars.)     Def (vurmalı bir çalgı) 

 Defn (Arap.)    Defin 

 Dèfilè (Fr.)     Defile 

 Diphthera (Yun.)    Defter 

 Defter (arap.fars.)    Defter 

 Demokratia (Yun.)   Demokrasi 

 Dèmocratie (Fr.)    Demokrasi 

 Div (Fars.)     Dev 

 Dictèe (Fr.)     dikte 

 Dû’a (Arap.)    Dua 

 Douche (Fr.)    Duş 

 Dürûdger (Fars.)    Dülger 

 Timone (İtl.)    Dümen 

            Bugün Türçede “d” ünsüzü ile başlayan kelimelerde görülen “d” sesi 

eski Türkçede’ki “t” sesinden gelmektedir.
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 Örnek : 

 

 ANA TÜRKÇE   GÜNÜMÜZ TÜRKÇESİ  

 Tag      dağ 

 Tal      dal 

 Til      dil 

 Teniz              deniz 

 Tagarcık            dağarcık 

 Ting            dik 

 Togan           doğan 

 Togru            doğru 

 Töl            döl 

 Tokuz           dokuz 

 Tul            dul 

 Tuman           duman 

 Tügme          düğme 

 Tügün           düğün 

             Ancak bugün Türk yazı dilinde “t” ünsüzü ile başlayan kelimelerin 

büyük bir kısmı Anadolu ağızlarında “d” ile başlar. 

                      Örnek : 

 Toprak  : Doprak  Tilki : Dilki 

 Tuz   : Duz   Taş : Daş 

             “D” ünsüzünün sözcük sonlarında sertleşerek “t” ünsüzü haline 

geldiğini biliyoruz. Ancak anlamları ayrı ayrı olup yazılışları ve söylenişleri 

birbirine benzeyen birkaç sözcüğü ayırt edebilmek için sözcük sonunda “d” 

ünsüzünün kullanıldığı da olur. (Bknz. Sayfa : 51/52/53) 
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Örnek : 

  

Ad  : isim   At : hayvan 

Od  : ateş   Ot : küçük bitki 

Had           : Derece, sınır Hat : çizgi 

 

“D” ünsüzünü ünlülerle birleştirerek söyleyelim : 

 

 Dİ DE DA DO DU DÖ DÜ DI 

 DİP DEP DAP DOP DUP DÖP DÜP DIP 

 DİK DEK DAK DOK DUK DÖK DÜK DIK 

 DİL DEL DAL DOL DUL DÖL DÜL DİL 

 DİN DEN DAN DON DUN DÖN DÜN DIN 

 DİT DET DAT DOT DUT DÖT DÜT DIT 

 İDİ İDE İDA İDO İDU İDÖ İDÜ İDI 

 DİZ DEZ DAZ DOZ DUZ DÖZ DÜZ DIZ 

 

Tekerleme Örnekleri : 

- Damla damla göl olur, damlacıktan sel olur. 

- Dambır dumbur nerde, deli kız orda. 

- Davulcu dede dışarlıklı dikişçiyi dolandırırken dönemecin 

duvarından düştü 

- Dadaylı davulcu davuluna dayanan Davut dayıyı darbuka ile darp 

etti. 

- Dadaylı dayımın Dodurgalı düdük delisi dedesi diline doladığı 

debdebeli dedim dedisiyle dırdırını dilinden düşürüp de bir kez olsun doya 

doya Düden diyemeden, Düden’in dallara doldurduğu doyumlu yemişlerden 

doyasıya yiyemeden dar-ı dünyadan göçüp gitti.  
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- Düşkün düşündeş düşünselde düşçü düşümsellikle düşünceleme 

düşselliğini düşünüden düşürmez. Düşürürse eğer, düşüncelik düşüncesizlikle 

düşündürücü bir düşüncellik kazanır. 

- Vedat’ı caddede durdurdum da dedim ki : “Şu dar-ı dünyada 

delilerle dertli dedeler için didindin durdun da kendi derdini döküp dereden 

tepeden dört çift lakırdı edecek bir hemderdi neden bulamadın?” 

- Damdan geldim, dedem dedim demli çay istiyor. 

- Dombaylı dümbül düdük dümbelekçi düdükçünün debdebe delisi 

Dadaylı dedikoducu didaktik dedesi Dodurgalı didikçi dudu dadısı ile 

dudaksıllaşamadıkları için durup dinlenmeden 

dadadididödödududüdüdododıdı dedi durdu. 

- Dilber dilbaz dindar Dilaver’e dilbaz diyerek dikişlerini dikti. 

- Dır dır dırlananlar dışarıda dım dızlak dızlandılar. 

- Duvarcı Dursun dutluğunduvarındaki durakta durdu.  

- Doksandokuz dolaplı doktor dolandırıcı dondurmacıdan dop dolu 

doksan donuk dondurma dolabı aldı.  

- Dörtyollu döşemeci döşemelerinin döşüntülerini dört köşe 

döşeklere döndüre döndüre döktü. 

- Düdüklü düğmeci dünden beri düşüne düşüne düğme 

düzinelerini düzgün düzeltemedi. 

- Didim didim dit dedim dedeme, dom dom konuşma. 

- Dum du kurşunu düm düm değil, dom dom patlar. 

- Dım dım da dım dım, dım dım da dım, dım dım da dım. Ben bu 

dım dımdan bıktım. 

- Dört deryanın deresini dört dergahın derbendine devrederlerse 

dört deryadan dört dert, dört dergahtan dört dev çıkar. 
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5-) “F” ÜNSÜZÜ : 

 

    Türk alfabesinin yedinci harfi. Dudak ünsüzlerinin sert ve sürekli 

olanı. 

               Bu ünsüz alt dudağın üst dişlere dokunup açılmasıyla oluşan tonsuz 

olarak çıkarılan bir sestir. 

               Eski Türkçede bu sese rastlanmaz. Bugün kullandığımız Türkiye 

Türkçesinde ise “f” ünsüzü çoğunlukla yabancı kelimelerde görülür. 

 

 Örnek : 

      Fayda, fakir, fasulye, fiil, fikir, fonetik, fantezi, fayans, faraziye, 

fotoğraf, film, deforme, defetmek, tayf, fedakar, familya, federasyon... 

                 Bazı onomatope kelimelerde “f” ünsüzüne rastlanıldığı olur. 

Onomatope : Ses taklidi yoluyla yapılmış kelime. Yansıma. Yansılama. 

 

 Örnek : 

          Of, öf, fısıltı, fırıldak, fokurdamak, fosurdatmak, üflemek, üfürmek. 

         Kimi Türkçe sözcüklerdeki “f” sesinin aslında “v” ünsüzünden 

dönüştüğü bilinmektedir. 

 

 Örnek : 

                    Öbke-evke-öfke 

 Uvak-ufak 

            Ayrıca Türkçeleşmiş kimi yabancı sözcüklerde bulunan “b” sesi de “f” 

ye dönüşmüştür. 

 

 Örnek : 

 Hoşab-hoşaf 

 Çirkab-çirkef 

 Matbah-mutfak
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“F” ünsüzünü ünlülerle birleştirerek söyleyelim : 

          Fİ      FE      FA      FO  FU FÖ  FÜ       FI 

FUF  FEF FAF FOF FUF FÖF FÜF   FIF 

FİR FER FAR FOR FUR RÖR FÜR FIR 

FİL FEL FAL FOL FUL FÖL FÜL FIL 

FİT FET FAT FOT FUT FÖT FÜT FIT 

 FİP FEP FAP FOP FUP FÖP FÜP FIP 

İFİ EFE AFA OFO UFU ÖFÖ ÜFÜ IFI 

 

Tekerleme Örnekleri : 

 

- Fettan fırsat fevt etmez, falcı falcıya fent etmez. 

- Farfara felfelek fırıl fırıl fileli folluğu fötr fuarında füzenledi. 

- Fermanlı fabrikatör farmason Fuat; filden, fiilden, fısıltıdan, 

fosilden, flütten, filitten, fötrden fellik fellik kaçar. 

- Farfaracı Fikriye ile favorili fasa fiso Fahri, Fatsalı Fatma’yı 

görünce, fesleğenci feylesof Feyyaz’ı, fındıkçı Ferhunde’yi  anımsayarak 

feveran ettiler. 

- Felemenkte Felemenklerin Felemenkçe mi konuştuklarını düşüne 

düşüne fertliği çektiler 

- Fitneci Fikret firketeci Filiz’le fidanlıkta fiskoslaşarak firar etti. 

- Feraceli felç Fetiye fener yolunda fenerli Feride ile feryat ederek 

fenalaştı. 

- Fındıklıda fıçıları farçalayan fıttırık fıçıcı fıçılarla fırçaları fırıl 

fırıl fırıldattı.  

- fondancı fondanları fokur fokur fokurdattı. 

- Futbolcular fundalıkta futbol oynadılar. 

- Flütçü Füsun fünvarı füzelle karaladı.
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                6-) “G”  ÜNSÜZÜ 

 

 Türk alfabesinin sekizinci harfi. İnce ünlülerle ön damak, kalın 

ünlülerle ise art damak ünsüzlerinin süreksiz ve yumuşak olanı. 

                   Söylenme şekli : 

 

 “G” ünsüzünün iki boğumlanma noktası vardır. Ya dilsırtının 

damağın gerisini kapatmasıyla, ya da dilsırtının damağın daha ön kısmını 

kapatmasıyla ve tonlu olarak söylenir.  

                  Demek oluyor ki “g” ünsüzünün iki değişik boğumlanma noktası 

bulunmaktadır. (Bknz.Sayfa : 55/56) 

                   a- İnce ünlülerle damağın ön kısmından çıkar :  

                              gâh, gel, gôl, göz,gör, göç,git, gir, giz, guya... 

                  Eski Türkçede ince söylenen “g” ünsüzünün yalnız kelime içinde 

ve kelime sonunda kullanıldığı bilinmektedir. Günümüz Türkçesinde 

kullanılan kelime başındaki ince “g” sesi ise eski Türkçede ince “k” olarak 

söylenirdi. 

 Örnek : 

 

 ESKİ TÜRKÇE    GÜNÜMÜZ TÜRKÇESİ 

 

 Kelin      gelin 

 Kiyik      geyik 

 Köz      göz 

 Kündüz      gündüz 

                 b- Kalın ünlülerle damağın arka kısmından çıkar : 

               Gar, gıcık, gocuk, gamze, gamze, gonca, garip, gırtlak, gırnata, 

goril... 

               Eski Türkçede kelimelerin başında kalın “g” ünsüzüne zaten 

rastlanmaz. Batı Türkçesinde gaga, gurltu gibi birkaç ses taklidi kelimenin 

dışında kalın “g” ile başlayan kelime yoktur. 
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Anadolu ağızlarında kalın”g” ile başlayan kelimelerde bu ünsüz aslında kalın 

“k” dır. 

 Örnek  : 

KELİMENİN ASLI     ANADOLU AĞZI 

 Kardaş        gardaş 

 Komşu        gonşu 

 Kumaş        gumaş

        

    Batı Türkçesinin başından günümüze kadar, bir heceli kelime veya 

birici hece sonundaki kalın “g” ünsüzlerinin “ğ” olduğu kabul edilir. Eski 

Türkçede iki veya daha çok heceli kelimelerin sonundaki kalın “g”ler 

sonradan bazı Türk lehçelerinde korunmuş olsalar da günümüz Türkçesinde 

düşmüştür. 

                    Örnek : 

 

 Olgan : olan    başga : başa 

 Sarıg : sarı     kapıg : kapı 

 

NOT : “G” ünsüzüyle ilgili diğer bazı özellikler daha önce 53. Sayfada 

anlatılmıştı. 

         “G” ünsüzünün ünlülerle birleştirerek söyleyelim : 

 

      Gİ GE   GA     GO         GU  GÖ     GÜ          GI 

     GİK GEK  GAK    GOK      GUK  GÖK     GÜK      GIK 

     GİP GEP  GAP    GOP      GUP GÖP    GÜP        GIP 

     GİF GEF  GAF    GOF      GUF GÖF    GÜF        GIF 

     GİL GEL  GAL    GOL      GUL GÖL    GÜL        GIL 

     GİR GER   GAR   GOR      GUR GÖR    GÜR        GIR 

     GİZ GEZ  GAZ   GOZ      GUZ GÖZ   GÜZ        GIZ 
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Tekerleme Örnekleri : 

 

- Geldin geldin gelme, geldin geri dönme 

- Getirince el getirir, yel getirir, sel getirir; götürünce el götürür yel 

götürür, sel götürür. 

- Galip Geyvede gır gır giden gocuklu göçmen gururluya güldü. 

- Güneyli girgin gammaz Galip, Gavurdağı’nda güpegündüz 

galeyana gelmiş de Gülgiloğlu Gaziantepli Gazup gazinocuyu Gölköylü garip 

gitaristle birlikte Gümüşhane’ye göndermiş. 

- Geçen gece Gemerek’ten Gediz’e gelen Gebzeli gezginci 

gizemcilerden gitarist general Genzel, gençlere, gerçekdışılıkla gerçeklik dışı 

ilişkiler arasında ne gibi bir geçerlilik gerçekliği olduğunu sordu. 

- Garzanlı gamsız Galip gammazlıkta gazetecilerden gayretlendi. 

- Geçimsiz gelin Geyve’den gelinliğindeki gerdanlığı getirtti. 

- Gizlice giyinen Giritli gibi gizli gizli giyenen Giresunlu Girgin 

girdaba girdi. 

- Gıdasızlıktan gıcır gıcır gıcırdayanlara gıdaklamaktan gına geldi. 

 

 

7-) “Ğ” ÜNSÜZÜ : 

 

           Türk alfabesinin dokuzuncu harfi. Fonetik olarak tarif etmek gerekirse; 

ince ünlülerle ön damak, kalın ünlülerle de art damakta bogumlanan, damak 

ünsüzlerinin kalın ve yumuşak olanıdır.  

           Türkçede kelimelerin başında “ğ” sesi hiç kullanılmaz. Kelime içinde 

görülen”ğ” sesleri de ince ve kalın “g” ünsüzlerinin yumuşaması sonucu 

ortaya çıkmıştır.  

 

 Örnek : 

ANA KELİME     GÜNÜMÜZ TÜRKÇESİ 
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 Ağız       ağız 

 Iğaç       ağaç 

 Toğrı       doğru 

 Öğren       öğren 

 Teg        değ 

 

      Kelime sonundaki “ğ” essine de Türkçede bir heceli kelimelerde 

rastlanır ve bu “ğ” ünsüzleri de yine kalın ve ince “g” seslerinin yumuşamış 

şeklidir. 

 Örnek : 

 

 Çağ, çığ, çiğ, sağ, yağ, dağ, iğ.... 

               Ayrıca iki ünlü arasında kalan kalın ve ince söylenişli “k” ünsüzleri 

de “ğ” sesine dönüşür.  

  

 Örnek : 

 Beklemek-i  : beklemeği - beklemeyi 

 Düşünmek-i  : düşünmeği - düşünmeyi 

 Gülmek-e  : gülmeğe - gülmeye 

 Bakmak-a  : bakmağa - bakmaya 

 Dolmak-a  : dolmağa - dolmaya 

 Koşmak-ı  : koşmağa - koşmaya 

 

 Yükurıdaki örneklerde görüldüğü gibi, iki ünlü arasına düşen 

ince ve kalın söylenişli “k” ünsüzleri sadece “ğ” ünsüzüne dönüşmüyor, daha 

sonra da “y” ünsüzü halini alıyor. 

                    Bu gün kullandığımız Türkiye Türkçesinde, yuvarlak dünsüzlerin 

etkisiyle ortaya çıkan bir “ğ”-“v” değişikliği de söz konusudur.  
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Örnek : 

 

Koğmak  : kovmak   oğmak : ovmak 

Öğün   : övün              göğde : gövde 

Soğan   : sovan  

  “Ğ” ünsüzü ile ilgili bütün bu anlattıklarımızdan sonra diyebiliriz ki; 

Türkçe alfabede ve yazıda kullanılan “ğ”  harfinin varsayılan sesi günümüzde 

kullanılan modern türkçede bulunmamaktadır. Harfin doğurduğu alışkanlık 

yüzünden ve yanlış bilgiden kaynaklanan sebeplerle bu harfin sesini 

çıkarmaya çalışmak hem gereksiz hem de diksiyon açısından hatalı bir 

davranıştır.  

             Türkçede “ğ” ünsüzünün gösterdiği ses değerlerinin dağılımını şöyle 

yapabiliriz: 

a- “a”, “ı”, “o”, “u” arka ünlülerinden sonra geldiği zaman 

genellikle bu ünlülerin yarım ses uzatılmasıyla söylenir. 

 

YAZILIŞI  OKUNUŞU  YAZILIŞI  OKUNUŞU 

Yağmur  ya:mur  çığlık   çı:lık 

Doğru  do:ru   tuğla   ut:la 

Ağaç   a-aç   bağdaş  ba:daş 

Nağme  na:me   doğum  do:um 

           b- “e”, “i” ön ünlülerinden sonra geldiği zaman “y” sesi olarak 

ortaya çıkmaktadır: 

  

YAZILIŞI  OKUNUŞU  YAZILIŞI  OKUNUŞU 

Eğitim  eyitim  teğmen  teymen 

Çiğnemek  çiynemek  eğilmek  eyilmek 

Eğlence  eylence  teğel   teye 

          c- “ö”, “ü” orta ünlülerinden sonra geldiği zaman bazen bu 

ünlülerin yarım ses uzatılmasıyla okunmakta bazen de “y” sesi olarak ortaya 

çıkmaktadır :  
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YAZILIŞI  OKUNUŞU  YAZILIŞI  OKUNUŞU 

Öğle   ö:le   düğme  dü:me 

                              Öyle                                                   düyme     

          Göğüs  gö:üs   güğüm  gü:üm  

                                        Göyüs                                 güyüm 

d- Yuvarlak ünlülerin etkisiyle bazen de “v” ünsüzüne dönüşür: 

 YAZILIŞI  OKUNUŞU  YAZILIŞI  OKUNUŞU 

Oğmak  ovmak  soğan   sovan 

Göğde  gövde   döğme  dövme 

 

 Görülüyor ki, “ğ” ünsüzü her ne kadar konuşma dilimizde 

bulunmasa da  içinde bulunduğu sözcüklerdeki ünlü harflere önemli etkisi 

vardır. Zaman zaman da başka ünsüzlere dönüşebilmektedir. O halde bu 

özellikleri iyi bilmeli ve Türkçe konuşmanın çirkin seslerle zedelenerek 

sevimsizleşmesine yol açmamalıyız. 

                 DİKKAT : 

              Anlamları ve yazılışları farklı bazı sözcükleri “ğ” ünsüzünün bu 

söyleniş özellikleri ile karıştırmamak gerekir. 

 

 Örnek : 

 

ÖĞLE :    Gün ortası         ÖĞÜN       :    (Yemek için) kez 

ÖYLE :    Şayet                   ÖVÜNÇ     :     Kıvanç, İftihar 

ÇİĞ        :    Pişmemiş          EĞER       :     Şayet 

Çiy  :    Su damlası, Şebnem         EYER        :   oturmalık  
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          8-) “H” ÜNSÜZÜ : 

 

Türk alfabesinin onuncu harfi. Gırtlak ünsüzlerinin sürekli ve sert 

olanıdır. 

 

Söylenme şekli : 

Ağız, tıpkı kalın “a “ ünlüsünün çıkarıldığı durumdadır. Yani dil, doğal 

duruşundan geriye doğru biraz yükselir, dudaklar hareketsiz, yanaklar gevşek 

ve çeneler açık durumdadır. Tonsuz olarak boğumlandırılır. 

Günümüz Türkçesinde kelime başlarında görülen “h” sesi, daha çok 

yabancı dillerden geçmiştir. 

Örnek : 

TÜRKÇE SÖYLENİŞİ  KELİMENİN ASLI 

 

Hayat              Hayāt  (Arapça) 

Hakem    Hākem (Arapça) 

Hamza    Hamzā (Arapça) 

Hasta              Hāste   (Farsça) 

Hava              Hevā   (Farsça) 

 

Harmoni, Hidrojen, Hidrolik, Hiyerarşi, Hotel, Hümanizm gibi 

kelimeler de Türkçeye batı dillerinden geçmiştir. 

Türkçede kelime başlarında görülen “h” sesi, Eski Türkçe “k” 

ünsüzünden gelmektedir. Bu değişme de “k” – “h” – “h” şeklinde olmuştur. 

Örnek : 

kağan – hağan – hakan  kanum – hanum – hanım 

kalı – halı – halı   kangı – hangı – hangi 

kan – han – han   kanı – hanı - hani 

 



 1
3

4

 

Türkçede birkaç edat, ünlem ve ses taklidi kelimenin başında da “h” 

ünsüzüne rastlanır. 

Örnek : 

Haydi, hem, hey, hu, hırıltı, hışırtı, horlamak... 

Yine bazı Türkçe kelimelerde “h” sesinin sonradan türemiş olduğu 

görülür. 

Örnek: 

Örgüç – hörgüç  öyük – höyük  ark – hark 

 

Türkçede bazı kelimelerde ise “h” sesinin düşmüş olduğu 

görülmektedir. H” sesi düşmesi özellikle Rumeli ve Anadolu ağızlarında 

belirgindir. 

Örnek : 

hamam – amam  hangi – angi  hayal – ayal 

henüz – enüz  herif – erif  derhal – deral 

 

           “H” ünsüzünü ünlülerle birleştirerek söyleyelim: 

 

Hİ HE HA HO HU HÖ HÜ HI 

HİH HEH HAH HOH HUH HÖH HÜH HIH 

HİP HEP HAP HOP HUP HÖP HÜP HIP 

HİT HET HAT HOT HUT HÖT HÜT HIT 

HİL HEL HAL HOL HUL HÖL HÜL HIL 

HİR HER HAR HOR HUR HÖR HÜR HIR 

HİZ HEZ HAZ HOZ HUZ HÖZ HÜZ HIZ 
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Tekerleme Örnekleri : 

 

- Hayırlının hayrına, hayırsızın şerrine. 

- Her kadın hanesinin hem hanımı, hem halayığıdır. 

- Habeş hemşire hırkalı hizmetçi hoppa hödüğe hurmaları hürmetle 

sundu. 

- Hahamhanede hamambaşı hahamı homur homur homurdanır 

görünce, hemencecik heyecanlandı, hızlandı, hoşnutsuz, hırçın 

hırçın giderken birden bire karşısında beliriveren Hollandalı 

Helga’ya : Hah tamam ! Haydi, hohla, hemen hoh de bakayım! 

Dedi. 

- Haki hakim, hakim hakim gerek. 

- Halam halaklarla halkaları, halatları hallaçlara verdi. 

- Havzalı Hadi hancı Haydar’a hasetinden hastanedeki hassas halkı 

haykıra haykıra havalandırdı. 

- Heceye hevesli heykeltraş heybetli heybesini hemşehrisi Hendekli 

Hesma’ya hediye etti. 

- Hilebaz Hilmi Hindistan’ dan hizmetçi Hintli Hikmet’i hile ile 

Himalayalarda himayesinde aldı. 

- Hımlı hırçın hıristiyan hırsızlıkla hıyarları hırkasına hızlı hızlı 

hıfsetti. 

- Horasanlı hoppa hoca , hokkabaz hoyrat Hozatlının horozuna 

hoyratlıkla hoşafları döktü. 

- Hödük höyükle höykürerek hörgücünü höpürdetti 
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9-)  “J” ÜNSÜZÜ  : 

 

Türk alfabesinin on üçüncü harfi. Diş-damak ünsüzlerinin sürekli ve 

yumuşak olanıdır. 

Söylenme şekli: 

Dil, damağın diş köklerine doğru kalkar, dudaklar ileriye doğru uzanır, 

dişler birbirine yaklaşır ve hava dilin ortasından tonlu olarak sızarken 

meydana gelir. 

         “J” sesi Türkçe kelimelerde bulunmaz. Türkçeye sonradan  giren 

yabancı asıllı kelimelerde görülür. 

 

Örnek: 

jandarma, jale, jüri, japonya, jaguar, jaketatay, jaluzi, jant, jakuzi, 

jartiyer, jelatin, jeneratör, jeoloji, jest, jet, jöle, jilet jimnastik, judo, jurnal, 

jübile, jübiter, jüri jurnal, plaj, staj, biyoloji, psikoloji... 

          “j” ünsüzünü ünlülerle birleştirerek söyleyelim: 

 

Jİ JE JA JO JU JÖ JÜ JI 

JİJ JEJ JAJ JOJ JUJ JÖJ JÜJ JIJ 

JİR JER JAR JOR JUR JÖR JÜR JIR 

JİL JEL JAL JOL JUL JÖL JÜL JIL 

JİP JEP JAP JOP JUP JÖP JÜP JIP 

JİS JES JAS JOS JUS JÖS JÜS JIS 

JİT JET JAT JOT JUT JÖT JÜT JIT 

 

“J” ünsüzünün halk arasında  zaman zaman “c” ünsüzüne 

dönüştürüldüğü  görülür ki, bu yanlış bir uygulamadır. 
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Örnek: 

 

Jilet-Cilet  Japon-Capon  Jandarma-Candarma 

Panjur-Pancur Jurnal-Curnal  Jorjet-Corcet 

 

 

Tekerleme Örnekleri: 

 

Japon jiletlerinde Japonca yazılı. 

Japon jeolog jiletli jurnalciyi jüriye jurnalledi. 

Jurnalci Jale ile jeneratör Müjgan Japonya’dan jilet, jant, jet, jeton, 

jambon, jelatin, jartiyer, jarse, japongülü getirdiler. 

Jale Japonyalı jandarmadan japonca öğrendi. 

Jarseli jeolog jestini jeolojide yaptı. 

Jülide Jüpitere jübilesindeki jüri ile yalvardı. 
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10-)  “K” ÜNSÜZÜ : 

 

Türk alfabesinin on dördüncü harfi. Damak ünsüzlerinin süreksiz ve 

sert olanı. 

            Söylenme şekli: 

           “K” ünsüzü dil sırtının damağın gerisini, bir de damağın daha ön 

kısmını kapatmasıyla ve tonsuz olarak söylenir. 

 

Görülüyor ki, “k” ünsüzünün iki ayrı söylenme noktası bulunmaktadır. 

(Bknz. Sayfa: 55-56) 

          ince ünlülerle damağın ön kısmından çıkar: 

Kâr, Kel, Kim, Kör, Kül, Kür, Kez, Küt 

          Kalın ünlülerle damağın gerisinden çıkar: 

Kar, Kıl, Kır, Kor, Kuş, Kat, Kıt, Kum, Koz 

         “K” ünsüzünün daha ayrıntılı bir tanımını yapacak olursak; İnce 

ünlülerle ön damak, kalın ünlülerle art damak ünsüzlerinin süreksiz ve sert 

olanıdır diyebiliriz. 

          Türkçede kimi zaman sözcük sonundaki ince ve kalın “k” seslerinin ek 

alırken değiştiği görülür. Tek heceli fiillerin sonundaki ince ve kalın “k” 

sesleri ünlü ile başlayan bir ek aldıklarında genellikle değişmezler. 

 

Örnek: 

 

dik-er: diker  çek-er: çeker  sok-ar: sokar 

        Adlarda ise bu durum daha düzensizdir. İnce ve kalın “k” ünsüzü ile 

biten bazı adlar ünlü ile başlayan bir ek aldıklarında “ğ” ünsüzüne 

dönüşürken, bazen de aynı kalırlar. 

 

Örnek : 

 

ak-ı  : ağı     yok-u  : yoğu             çok-u  : çoğu 
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kök-ü : kökü            yük-ü  : yükü             tok-u  : toku 

 

Birden çok heceli filler ince ya  da kalın “k” sesi ile bittiklerinde ünlü 

bir ek alırlarsa yine ses değişmesi olmaz. 

 

Örnek : 

 

bırak-ır  : bırakır          acık-ır   :   acıkır 

gerek-ir : gerekir         gözük-ür: gözükür 

         Adlarda ise ince ve kalın “k” sesinin “ğ” ünsüzüne dönüştüğü   görülür. 

 

Örnek : 

 

bölük-ü  : bölüğü            çekirdek-i : çekirdeği 

delik-i    : deliği               şakak-ı     : şakağı 

         Günümüz Türkçesinde  “k” ünsüzüne kelimelerin başında , ortasında ve 

sonunda sıklıkla rastlanmaktadır. 

 

Örnek : 

 

kaba , kaçak , kadastro , kadın , kadife , kar , kadro , kâfir , kâgir , 

kaya , kazık , kakao , kâlp , kambur , kampanya , kartpostal , 

karikatür , korkak , kroki , kültür .... 

        “K” ünsüzünü ünlülerle birleştirerek söyleyelim : 

          KA KÂ     KE     Kİ    KI     KO    KÖ     KU    KÜ 

          KAR  KÂR  KER  KİR  KIR  KOR  KÖR  KUR  KÜR 

          KAT      -     KET   KİT  KIT  KOT  KÖT  KUT  KÜT 

          KAZ     -     KEZ   KİZ  KIZ  KOZ  KÖZ  KUZ  KÜZ



 1
4

1

 

           KAF     -     KEF   KİF   KIF   KOF  KÖF   KUF  KÜF 

           KAL     -     KEL   KİL   KIL  KOL  KÖL  KUL  KÜL 

           KAK     -     KEK  KİK   KIK  KOK  KÖK KUK  KÜK 

          KART   -     KERT  KİRT KIRT KORT KÖRT KURT KÜRT 

           KAST   -     KEST   KİST   KIST   KOST   KÖST

  KUST  KÜST 

          KALP KÂLP  KELP KİLP KILP  KOLP KÖLP KULP KÜLP 

 

 

Tekerleme Örnekleri   : 

 

Kaynayan kazan kapak tutmaz. 

          Keskin kılıç kınını kesmez. 

          Küpe küp deyince küp adama düp der. 

          Kara kâhküllü  ketenli kız kibar komşusuna köprülü kuyuda küstü. 

          Kırk kırık küp, kırkının da kulpu kırık kırk kara küp. 

 

Şu karşıda kara kuru kavak.Karardın mı ey kara kuru kavak, sarardın  

mı ey kara kuru kavak ? 

         A be kuru dayı, ne kuru sarı darı bu darı a be kuru dayı ? 

        Galata kulesi kapısı karşısındaki kurukahvecinin gıgısı çıkık, dişi, kırık, 

kurbağa kafalı, kararkoncolos kalfası  Hakkı,karışıklığa getirip kahveye 

kavruk kakule kırığı kattı. 

        Kendirli’den kemençeci kekeme Kerim kentlerin keşmekeşliğine 

kesinkes karşı çıkıyor ve keşke Keşan’da keşkekçilikle kesmeşekercilik 

yaparak kereste,kerevet, kereviz ,ketenhelva , kendir, kenevir, kemençe, 

kelem,kekik,keklik satıp kelepircilik ederek rahatıma baksaydım diyor. 

          Bir tarlaya kemeken ekmişler. İki kürkü yırtık kel kör kirpi dadanmış. 

Biri kürkü yırtık erkek kel kör kirpi, öteki yırtık dişi kel kör kirpi. Kürkü 

yırtık erkek kel kör kirpinin mi kürkünü kürkü yırtık dişi kel kör kirpinin 
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kürküne eklemeli, yoksa kürkü yırtık dişi kel kör kirpinin mi  kürkünü kürkü 

yırtık erkek kel kör kirpinin kürküne eklemeli? 

         Karaburunlu kabadayı Kadir, Kafakağıdını Kadirlili kadirbilmez 

kapkaççı Kâsıl’la Kahire’deki Kalecikliler kahvehanesinde kalamarla kafuru 

satan kaparozcu Kuzguncuklu kozmonot Kâzım’a kaptırmış. 

        Kilisli kikirik kilimci  Kilizmanda’ki kilitli kilisede kimliğini  kimseye 

sezdirmeden kucak kucak kuskuslu kuşkonmazı kukumav kuşuna, kişiliksiz 

kulağakaçan kirli kirloz kirpiye de Kuşadası’nın kuşhanesindeki kuşbaşlı 

kuşbazla birlikte önce kişnişli kuşüzümünü, sonra da Kumla’nın kumlu kumlu 

kuşkirazını yutturmuş. 

           Kınıklı kılıbık kırpıntı Kıyasettin    Kırımlı kılkuyruk Kıtmir’i  kıkır 

kırıkdayarak kıkırdadıp, küskütük küçümen küfeci külhani ile külüstür 

Kürşat’ı künk kümesine küttedek kütürdetti. 

          Kırıkhanda’ki kırıkçı kırçıl kır’ın kırgın kırıkçısı kırmızı kırda kıkır 

kıkır kıkırdayarak, Kıkırdakçı Kırımlı’nın kızıl kırlangıçlarını kışın kırlarda 

Kırgız kırpıntıcı kırışık Kırımtov’unkırılgan Kırıkkıraklarıyla besliyormuş. 

           Kürkü kürke kürkçü ular; kürekçi kürekle kürer karı; kürsü ile kürdan, 

küsküs, küsküt ile küskün, küskütük, küriyumla kürevi kürtaj apayrı. 

           Koca kokoz kokainman kokorozlana kokorozlana kazablankalı 

kozmonot Köstler’e: kök,kok,köken,kokot,kök sökmek, kokoreç, kökmantar, 

köknar, köçekçe, körkandil, krematoryum, kösnüllük ne demek diye sormuş. 

          Kani’nin kafası Kâbil’i kabil değil kabul etmez. 

          Kasımda Kazım’la Kâsım dayım daima : Sahi Salih, sen sabah sabah 

sahneden sahaya Hamit’i, sahadan sahneye de Hamide’yi mi yolladın diye 

sorarlar. 

 

 

11-) “L” ÜNSÜZÜ : 

 

Türk alfabesinin on beşinci harfi. Diş –damak ünsüzlerinin sürekli ve 

yumuşak olanı. 

Söylenme şekli : 

Dil ucunun damağın ön kısmını bir de daha gerisini kapatmasıyla ve 

havanın dilin yanlarını titreterek sızmasıyla tonlu olarak meydana gelir. Tıpkı 

“g” ve “k” ünsüzlerinde olduğu gibi “l” ünsüzü de iki çıkaklıdır. İnce 
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ünlülerle söylenirken dil ucu üst dişlerin dibine, kalın ünlülerle söylenirken 

dil daha arkaya, diş etlerine değer. (Bknz. Sayfa ... - ..) 

Örnek : 

 

İNCE ÜNLÜLERLE  KALIN ÜNLÜLERLE 

 

Dil    Dal 

Gülmek   Dolmak 

Yel    Yıl 

Döl    Dul 

El    Al 

Kel    Kol 

 

Türkçede kelime başında “l” ünsüzüne rastlanmaz. Bu ünsüz Türkçede 

yalnız ses taklidi (onomatope) bazı kelimelerde başta yer alır. 

 

Örnek : 

Lıkır lıkır , lap lap, lüp lüp... 

 

Buna karşılık iç seste ve son seste “l” ünsüzü bolcadır. 

 

            Örnek : 

Abla, altı, balçık, belirtmek, elemek, bel, dil, göl, kıl, sol....  “L” 

ünsüzünün iki çıkaklı olduğunu ve ince ünlülerle ön taraftan, kalın ünlülerle 

arka taraftan boğumlandırıldığını söylemiştik. Ancak batı dillerinde , arapçada 

ve farsçada yalnızca ince “l” ünsüzü bulunduğundan ,bu dillerden Türkçeye 

geçen alıntı sözcüklerde , içinde kalın ünlü bulunan hecelerde de ince “l” 

görülür. 
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Örnek : 

Halk, kelam, selam, lale, latin, alman, lamba, kalsiyum... 

Bu sözcüklerde içseste bulunan ve kalın ünlülerden sonra gelen ince “l” 

ler kalın “l” sesine dönüşmüştür. 

Örnek : 

Halk, alman, kalsiyum 

Sözcük sonunda ise incelik devam etmektedir. İnce “ı” ile biten 

sözcüklere ince ünlük ekler gelir. 

 

Örnek: 

Kabul  + ü : kabulü 

Mahlul  + ü : mahlulü 

Hal  + i : hali 

Mahsul + ü : mahsulü 

         Yabancı dillerden Türkçeye geçen bazı kelimelerde “n” ünsüzü “ı” 

ünsüzüne dönüşmüştür. 

 

Örnek: 

nostromo : lostromo 

notos  : lodos 

nebbut             : lobut 

nor  : lôr 

 

Dikkat: Yine Türkçeye geçmiş bazı yabancı kelimelerdeki “r” 

ünsüzünün yerine günlük konuşmada “ı” ünsüzünün kullanıldığı 

görülmektedir. “Leleştirme” denilen bu hatalı kullanımdan kaçınmak gerekir. 
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Örnek: 

YANLIŞ KULLANIM  DOĞRU KULLANIM 

Belber    Berber 

Selvi     Servi 

Bali     Bari 

Selbest    Serbest 

Amelikan    Amerikan 

Melhem    Merhem 

Kelli-Felli    Kerli-Ferli 

Bilader    Birader 

Tellik     Terlik 

Zembelek    Zemberek 

             Ara sıra “n” ünsüzünün yerine yine bir yanlış uygulama olarak “ı” 

ünsüzünün kullanıldığı da olur. 

 

Örnek: 

Fincan yerine Filcan 

Mintan yerine Miltan 

          “ı” ünsüzünün Türkçede kelime başlarında yer almadığını söylemiştik. 

Türkçe kelimelerde sadece içses ve sonses olarak kullanılan bu ünsüze, 

yabancı dillerden Türkçeye girmiş kelimelerde ise hem ön ses hem içses hem 

de sonses olarak rastlanmaktadır. 

 

Örnek: 

Laboratuvar, lahana, lale, lider, lodos, lûgat, alet, balkan, celâl, 

galvaniz, iltimas, kilometre, talimat, abdal, ezil, çuval, baskül, kanal, 

otomobil... 

 

Türkiye Türkçesinde kimi “ı” sesleri düşmüştür.
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          Örnek: 

keltür : getir 

oltur   : otur 

ol    : o 

 

DİKKAT: Anadolu ağızlarında ve günlük konuşma dilinde “I” 

ünsüzünün bazı sözcüklerin ortasına geldiğinde düştüğü görülmektedir. 

Diksiyon açısından tehlikeli olan bu durumu önlemek için “ı” ünsüzünün iyi 

boğumlandırılmasına dikkat edilmelidir. 

 

Örnek: 

 

YANLIŞ KULLANIM  DOĞRU KULLANIM 

 

Nası Şey    Nasıl şey 

Kak oradan    Kalk ordan 

Yânış     Yanlış 

Atmış     Altmış 

Kitil     Kilitli 

 

Anadolu ağızlarında yine bir yanlış kullanım örneği olarak “nl” ikisinin 

“nn” ikilisine dönüştüğü de görülür. 

 

Örnek: 

kadınlar - kadınnar 

inle  - inne 

anla  - anna 

          “ile” ekinin genişlemiş biçimi olan “-len” eki de Anadolu ağızlarında “-

nan”, “-nen” biçimini alır.



 1
4

7

 

          Örnek: 

sabahlan - sabahnan  sürüylen - sürüynen 

akşamlan- akşamnan  eliylen     - eliynen 

        “L” önsüzünü ünlülerle birleştirerek söyleyelim : 

 

          Lİ LE LA LÜ LU LÖ LÜ LI 

LİL LEL LAL LOL LUL LÖL LÜL LİL 

LİR LER LAR LOR LUR LÖR LÜR LIR 

LİP LEP LAP LOP LUP LÖP LÜP LIP 

LİT LET LAP LOT LUT LÖT LÜT LIP 

LİN  LEN LAN LON LUN LÖN LÜN LIN 

LİM LEM LAM LOM LUM LÖM LÜM LIM 

LİZ LEZ LAZ LOZ LUZ LÖZ LÜZ LIZ 

 

            Tekerleme Örnekleri : 

 

- Laf lafı açar lâf da kuyuyu. 

- Leyleğin ömrü lâklâkla geçer. 

- Leblebici laboratuvarda limonlu lokumu lûgatçiyle lüpledi. 

- Lisanslı liberal liftçi limonlukta lirik linyitçiyi linkçiyle linç etti. 

- Latifeci ladenci lâmis istif lambasını laboratuvarda lakırtıcı lalanın 

lacivert       lake lavabosuna koydu. 

- Liseli lirik limonatacı limandaki liyakatsız likörcüden limonlu likörler 

aldı. 

- Losyoncu lord lokomotifin loş lokantasında lokumcunun lokmalarını 

lokma lokma yuttu. 

- Lûgatlı lûtfi lûtfen lûgatını lûtfetti. 

- Lüleburgazlı lösemili lüleci, lutufkar lübnanlı’nın lüzumlu lüks 

lületaşlarını lüpledi. 
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- lehistanlı lungur lanfır likorinoz lafabesi lostromo, lüleburgazlı leyla 

ile lalelili lale’ye leblebi ile likör ikram etmiş. 

- Löpçüler lütfen lüzumlu lüzumsuz lakırtıları bırakın da lüferlerinizi 

yiyin lülelerinizi tüttürün. 

- Lalapaşalı lambacı lokmangöz lale ile loğusa lütfiye, laternacı laminin 

lokalini lojman yaptı. 

- Ladikli laik lahmacuncu lanetli laktoz laborantla latince laubalileşti. 

- Laponyada laporlarla loponca laklak laflayan lafazan lafçı lağımcı 

lağımcılıktan lağvedildi. 

- Lehistanlı leblebici, leşçi lejyoner, levanten levazımcı ve liceli 

lepiskalı levyeci, levrekçide levrek yediler. 

          - Ulukışlalı kul lutfi ile Ulamışlı kel Lutfullah Kilisin Lalapaşalı 

lambacı güzeli lokmagöz Lale’nin halılarını, Halide’nin haldır huldur  halli 

hal halinde dokur, bir yandan da halen halsiz, halifesiz halasını halisane hallaç 

Halim ile lostromo Lami’nin yanında elif, lam, lamelif okur; linolyumculuk, 

lotaryacılık, hallaçlık, levülozlu liva loğlaması lığcılığı ve lasteksli 

laternacılıkla lakerdacılık yaparlarken, Uluborlulu ulu lüleci Lütfiye ile Zileli 

zalim zevzek zilli Züleyha’ya rastlamışlar : “ Beri bak Zileli zalim zevzek zilli 

Züleyha “ demişler., “zaloğluluk etmeye kalkma, zor zoru zorlar; sen sen ol, 

lalangayı, laklakıyatı, lahavleyi bir yana bırak; zalim dillerini, zorba ellerini, 

Ladikli lahuti  zillerini tut. Öyle leylim leyli leylim leyli; lap lop, lüp lüp, 

lebaleb, lakap, lahuri, lame, layıha, libido, lobut, lomboz, lif, lüfer, likorinoz 

diyerek elalemi deliye döndürüp haldır haldır, paldır küldür Limerik’e 

kovalama!” 

-  Lalelili belalı leyla ile tabelalılüleci lale, bir de Lüleburgazlı 

Lalapaşagilin iliksiz, löpür löpür 

latifeci latif latifesinin halasının lalasına : “ Hala, halhallı hali ile 

illallah halli hala  ve hali halıları,  sonra da Bolulu lüzuci Lütfullah ve lakerde 

, halatlı laterna, lahana, likidasyon , lumbago, lokomobil, layıkıyla layıklık 

konuları üzerinde didişip duracağınıza; lutfen  lafebeliğini, laubaliliği, lalalığı, 

halalığı, halhallığı, laklakçılığı , langır lungur lafçılığı bırakın da lizollenmiş 

loş lokantanın locasında lop lop loğusa latilokumu yemeye, lıkır lıkır leylaklı 

limon likörü içmeye gelin!” demiş. 
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12-)  “M” ÜNSÜZÜ : 

 

Türk alfabesinin on altıncı harfi. Dudak ünsüzlerinin sürekli ve 

yumuşak olanı. 

Söyleniş şekli : 

“M” ünsüzü dudakların birleşip açılması ile ve damak perdesinin 

alçalarak burun boşluğunu titretmesiyle meydana gelir. 

Türkiye Türkçesinde “m” sesi kelime boşlarında bulunmaz. Bu ses 

ancak soru eklerinin başında görülür. :    “mi ?” , “mı ?“ . 

Yansımalarda ise “ m “ ünsüzü ile başlayan kelimeler çoktur. 

 

Örnek : 

Meme, mama, melemek, miyavlamak, mırıltı.... 

Buna karşılık yabancı dillerden Türkçeye geçen birçok kelime arasında 

“m” ünsüzü ile başlayanlar da yaygındır. 

 

Örnek : 

Mal, mert, mektep, mangal, marangoz, makine, manifatura, mikrofon, 

meç.... 

          “ M “ ünsüzüne Türkçede kelime içinde ve kelime sonunda sıkça 

rastlarız. Zaten Türkçede titreşimli ve titreşimsiz bütün ünsüzler de kelime 

içinde bulunabilirler. 

 

Örnek : 

Yama, göçmek, dönmek, damak, damar, omuz 

Basım, kum, üzüm, alım, satım, yalım... 

Türkçe ve yabancı kelimelerde “ ve saire”, “ ve diğeri” anlamını toplu 

olarak verebilmek içim, ünlü ile başlayan kelimeye “ m “ sesi eklenir ve 

kelime tekrarlanır; ünsüzle başlayanlarda ise kelimenin ön sesi kaldırılır, onun 

yerine  “m “ ünsüzü eklenerek tekrarlanır.
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         Örnek : 

Ev mev; iplik miplik; kol mol; kapı mapı...... 

Anadolu ağızlarında ( Eski Türkçe döneminde uygulanan) “b “ – “ m “ 

değişmesine pek rastlanmaz. Bazı yabancı sözcüklerin başındaki “ b “ 

ünsüzleri ise “ m “ ünsüzüne dönüşmüştür. 

Örnek : 

Benefşe – menekşe  nerdüban – merdiven 

Banca – manga  benderek – mendirek 

Yuvarlak bir ünlü yanında bulunan kimi “n “ sesleri “ m “ sesine 

dönüşmüştür. 

Örnek: 

 

Konşı  -  komşu könlek - gömlek 

Tonuz  -  domuz onurga - omurga 

Konur al -  kumral 

 

“nb” ünsüz çifti de “mb” ünsüz çiftine dönüşür. 

 

Örnek: 

 

Çarşenbe -   Çarşamba  Pençşenbe -   Perşembe 

Tonbul -   tombul            konbur -   kambur 

Künbet -   kümbet            cünbiş -   cümbüş 

Sünbül -   sümbül            anbar  -   ambar 

Zanbak -   zambak            zenbil  -   zembil 

İnbir  -   imbik             tanbur -   tambur 

Çenber -   çember            cunba  -   cumba 

Münbit -   mümbit            tenbel  -   tembel 
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Yabancı dillerden gelen bileşik sözcüklerde de bu değişme görülür. 

 

Örnek: 

 

Zen-pâre- zampara can-baz- cambaz 

 

“M” ünsüzünü ünlülerle birleştirerek söyleyelim: 

 

Mİ NE MA MO MU MÖ MÜ MI 

MİP MEP MAP MOP MUP MÖP MÜP MIP 

MİR MER MAR MOR MUR MÖR MÜR MIR 

MİL MEL MAL MOL MUL MÖL MÜL MIL 

MİN MEN MAN MON MUN MÖN MÜN MIN 

MİM MEM MAM MOM MUM MÖM MÜM MIM 

MİY MEY MAY MOY MUY MÖY MÜY MIY 

 

            Tekerleme Örnekleri: 

 

- Müflisten medet, münafıktan nasihat beklenmez. 

- Muhallebici melankolik Mısırlı Mirza, modern mösyöyle 

Muradiye’de müzik dinledi. 

- İbiş’le Memiş mahkemeye gitmiş, Mahkemeleşmiş mi, 

mahkemeleşmemiş mi ? 

- Maskeli madenci, Mardinli mahçup Macit’i malum manifatura malları 

ile mahkemede mahkum ettirdi. 

- Mehtapta melekleri mens eden meczup Macit, mezarlıktaki 

mezarcıları mevlevinin mevlidinde methetti. 

- Midesiz miskin minik misafir miçonun mikroplu mini mini mike 

minkalesini yaladı. 
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- Mısırlı mızıkacı mırıl mırıl mırıldanarak mızrağını mızraflı 

mıymıntıya mıhladı. 

- Moskof model mosmor morarak modern mozayiklerde mola verdi. 

- Muhterem muhtarın Muşlu Muzaffer’le yaptığı mukavele muvakkat 

oldu. 

- Marmara’daki Marmarisli mermerciler mermerciliği meslek 

edinmişler ama Mamak’taki manyetizmacılar mamacılıkla mermelatçılığı 

meslek edinmemişler. 

- Bu yoğurdu mayalamalı da mı saklamalı mayalamamalı da mı 

saklamalı ? 

 

 

           13-) “ N “ ÜNSÜZÜ : 

Türk alfabesinin on yedinci harfi. Diş ünsüzlerinin yumuşak ve sürekli 

olanı. 

Söyleniş şekli : 

Dil ucunun damağın ön kısmına, üst diş köklerine dayanıp açılmasıyla 

ve damak perdesinin alçalarak, çıkan havanın burun boşluğunu titremesiyle 

meydana  gelir. 

“N” ünsüzü Türkçe kelimelerin başında yalnızca “ne”  soru zamiri ve 

onun türevlerinde görülür. “neden”, “niçin-ne+için”, “neyi”, “nice”,”niye”, 

“nasıl-asıl”, “nere”. 

Bir de yansımalarda “n” ünsüzü ile başlayan örneklere rastlanır.: “nah”, 

“nine-nene, “ninni”. 

Türkçede, iç ve sonsesinde “n” ünsüzü bulunduran kelimeler ise çoktur. 

 

Örnek : 

Ana, hani, hanım, inek, altın, ben, kayın, kadın, yen... 

Yabancı dillerden Türkçeye geçen kelimelerde geçen kelimelerde “n” 

ünsüzüne önses, içses ve son olarak sıklıkla rastlanır. 
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Örnek : 

Naaş, nagehan, narkoz, natüralizm, nazar, nem, nev, nötron, bank, 

banka, canavar, Danimarka, can, manen, mandolin, maraton.... 

Daha önce “m” ünsüzü ”b” ve “p” ünsüzlerinin önüne geldiği 

zaman”m” ünsüzüne dönüşür. Başka bir deyişle “nb” – “mb” değişimi olur. 

 

Örnek : 

Peç+şenbe : Perşembe Çarşenbe : Çarşamba 

Cünbiş       : Cünbüş  Zanbak    : Zambak 

Sünbül       : Sümbül  Çenber     : Çember 

 

Türkçede seyrek olarak bir anorganik “n” türemesi görülür. 

Örnek : 

Kılıç : Kılınç  Tuç : Tunç 

Bu türeme dilimize geçen bazı yabancı sözcüklerde de vardır. 

 

Örnek : 

Mihek : Mihenk Loggia : Lonca 

Günümüz Türkçesinde, eskiden kullanılan “genizsi n” sesi bazen “ng” 

bazen de “m” olarak değişir. 

 

Örnek : 

Sünü : Süngü  Donuz : Domuz   Konşu : Komşu 

 

         “N” ünsüzünü ünlülerle birleştirerek söyleyelim : 

Nİ NE NA NO NU NÖ NÜ NI 

NİP NEP NAP NOP NUP NÖP NÜP NIP 

NİL NEL NAL NOL NUL NÖL NÜL NIL 

NİR NER NAR NOR NUR NÖR NÜR NIR 
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NİM NEM NAM NOM NUM NÖM NÜM NIM 

NİN NEN NAN NON NUN NÖN NÜN NIN 

NİT NET NAT NOT NUT NÖT NÜT NIT 

NİY NEY NAY NOY NUY NÖY NÜY NIY 

 

Tekerleme Örnekleri : 

 

- Nankör nalbant nalları nallamalı mı, nallamamalı mı? 

- Nakkaş nekre nışadırcı Niyazi noktadaki nöbetçiye nutukta nükte 

yaptı. 

- Nazik Nadide narinlikten namelerini Nallıhanlı nakkaş Nazif’e 

nankör Naci ile nakletti. 

- Nezaketli nekre Nedim, Nevrastenik neşesiz neken Necmi’ye 

nefesini nezleli nezleli neşretti. 

- Niğdeli Nihat’la nişanlı Nigar ,nispetsiz Nilüfer’e nihayetsiz nikah 

ninnisi söyledi. 

- Nobran noter noktadaki nohutları normalden noksan buldu. 

- Nöbetçi nöbetinde nöbetini bekledi. 

- Nuhkuyulu Nuri’nin nutku, numaracıyı nurlandırdı. 

- Nüfuzlu nüktedan nümayişçinin numunelik nükteleri nüksetti. 

- Nobran Nadir’in Nallıhan’da naneruhu, nalın, narenciye, nergis alıp 

sattığı, namlı Nesrin’e de nazikane nazım, nesir, nesep, nesiç, 

nemelazımcılık, nezaket, nikelaj, nüans, nümayiş, nutuk, noel, 

nöbetşekeri üzerine nutuk attığı söyleniyor : 
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          14-) “P” ÜNSÜZÜ : 

Türk alfabesinin yirminci harfi. Dudak ünsüzlerinin süreksiz ve sert 

olanı. 

          Söyleniş şekli : 

Dudakların birleşip açılmasıyla ve havanın bir kerede boşaltılmasıyla, 

tonsuz olarak meydana gelir. 

Türkiye Türkçesinde bir “p” ünsüzü bulunmaktadır. 

“p” ünsüzü dilimizde ön; iç ve son seslerde görülebilir. 

 

Örnek : 

Parlak, parmak, paşa, peki, pınar, piliç, pişmek, apışmak, çarpıntı, kapı, 

sapık, çöp, gelip, sap, yap... 

Türkçe kelimelerde ön seste görülen “p” ünsüzü Ana Türkçede 

genellikle “b” idi. 

 

Örnek : 

Bınar :pınar  berk : pek 

          Türkçeye giren yabancı kelimelerde “p” ünsüzünün kullanımı oldukça 

çoktur. 

 

Örnek : 

Palavra, penisilin, pipo, pişekar, plaj, portre, pehlivan, perişan, 

apandisit, epik, antilop, grup, eşarp, prensip... 

          Türkçede yansımalarda “p” li örneklere de rastlanır : 

          Paldır küldür, patır patır, pır pır, pütür pütür... 

Bazı yabancı kelimelerin “b” ön sesleri Türkçeye girerken 

titreşimsizleşir ve “ b” ünsüzü halini alır. 
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Örnek : 

bandican : patlıcan  brillante : pırlanta 

büt     : put   bianco    : piyango 

bazu        : pazı  birisiola  : pirzola 

bazar       : pazar     boreas     : poyraz 

bussola    : pusula                   baha        : paha 

 

Türkçede sözcük sonunda “b”ünsüzünün bulunmadığını, dilimize giren 

yabancı sözcüklerde son ses olarak kullanılan”b” ünsüzünün de titreşimsizi 

olan “p” ünsüzüne dönüştüğünü, ancak sonda yer alan bu “p” sesinin sözcüğe 

ünlü ile başlayan bir ek getirildiğinde tekrar “b” ünsüzüne dönüştüğünü daha 

önce öğrenmiştik. (Bknz.sayfa :.....) 

 

Örnek : 

Kitap + ı : Kitabı  Dolap + ı : Dolabı 

Türkçeye yabancı dillerden geçen sözcüklerde, tonsuz “s” ünsüzünden 

sonra gelen hece başındaki “b” ünsüzü de “p” olur. 

 

Örnek : 

Tesbit : Tespit  İsbat : İspat  Tesbih : Tespih 

          “P”  ünsüzünü ünlülerle birleştirerek söyleyelim : 

 

Pİ PE PA PO PU PÖ PÜ PI 

PİP PEP PAP POP PUP PÖP PÜP PIP 

PİL PEL PAL POL PUL PÖL PÜL PIL 

PİR PER PAR POR PUR PÖR PÜR PIR 

PİT PET PAT POT PUT PÖT PÜT PIT 

PİM PEM PAM POM PUM PÖM PÜM PIM 

PİS PES PAS POS PUS PÖS PÜS PIS
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Tekerleme Örnekleri : 

- Pasaklı pinpon pislikten paklandı. 

- Palavracı peltek pısırık pişkin poturlu pörsük pulcu püskürdü. 

- Paşanın papağanı paparasını pepeme Peyker’in peştamalına 

püskürttü. 

- Paçavracı paspa, patronun paspasını paytak palavracı Pakize’nin 

partal pabucuna patlattı. 

- Peltek pehlivan , peçeli perişan Perizat’ın pervazını perdesiz 

peykede pestenkerani pedagogla pençeledi. 

- Pinti pideci pişkin pideleri pijamalı pisboğaz piyadelere pirinçli 

pilavla pişirdi. 

- Polatlılı poturlu pokerci polis pokerde Portekizli posbıyık 

politikacıyı pohpohlayarak portföyünü boşalttı. 

- Pulcu pulları puflayarak puslu pusulanın putuna pulladı. 

- Pınarbaşı’nın pimpirik pompacısı Pötürgeli pazvantoğlu pusatçı, 

paskalyadan palaskasız pisbıyık paskal Pasin, Pülümür’lülere 

Pulvarizatörün Türkçesini satmış. 

- Pulvarizatörün Türkçesi ne mi? Püskürteç! 

- Püsürsüz püsküllü pötürgeli, pulvarizatörü püskürte püskürte 

püfleyerek püreyi yedi. 

- Pireli peyniri perhizli pireler tepelerse, pireli peynirler de pır pır 

pervaz ederler. 

- Bir pirinci birinci buluşta bir inci gibi birbirlerine bağlayıp perlepe 

berberi bastıbacak Bedri ile beraber Bursa barına parasız giden bu 

paytak budala, babası topal Badi’den biberli bir papara yedi. 

- Batı tepede tahta depo dibinde beytutet eden putlu dede tekkesinden 

matrut bitli Vedat, dar derede tatlı duttan dürülü pide yutup pösteki 

dide dide dört ayra dört türlü derde tutuldu. 

- Değirmene girdi köpek, değirmenci çaldı kötek; hem keeepek yedi 

köpek, hem kötek yedi köpek. 
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- Pohpohçu pinti profesör pofur pofur pofurdayarak hınçla tunç çanak 

içinde punç içip pulvarizatör prospektüsünü papazbalığı biblosunun 

berisindeki papatya buketinin bu yanına bıraktıktan sonra palas 

pandıras Pülümürle Pötürge’den getirdiği pörsük pötikare pöstekiyi 

Palulu’ların pıtırcık pazarında partegenoges pasaparolası ile 

pertavsız pertavsız pervaz peysajını ve peronospora pestenkeranı 

pestilini posbıyıklı pisboğaz pedegoga Pınarbaşı’nda beş peşkirle pe 

peşe peşin peşin peşkeş çekti, sonra da pılısını pırtısını topladı. 

- Pingpong, pingpong, pingpong ! Piyango pingpong ! Piyango 

pingpong ! Piyango pingpong ! pin ! pong ! ... Pong !.... diyerek 

Posof’un pisi pisi otundan yapılmış piştovsu piposunu tüttüre tüttüre 

petalinise doğru paytak paytak yürüyüp gitti. 

 

 

 

 

15-)  “R” ÜNSÜZÜ  : 

 

Türk alfabesinin yirmibirinci harfi. Ön damak – diş ünsüzlerinin sürekli 

ve yumuşak olanı. 

Söyleniş şekli : 

Dil ucunun yukarıdaki kesici dişlere dokunmasıyla ve dil ucunun 

sür’atle titremesiyle meydana gelir. 

Sızmalı ve titreşimli bir diş ünsüzü olan “r”, Türkçede ön seslerde 

bulunmaz, sadece birkaç yansımada ( ses taklidi ) “r” ünsüzünün kelimenin 

başında kullanıldığı olur : rap rap gibi. 

Türkçeye yabancı dillerden giren kelimelerde ise “r” öncesi ile 

başlayanları çoktur. 

Örnek  : 

Rab, radyo, recep, rimel, rokut, romen, rumeli, rüştiye, rüzgar, 

Renk, rahmet, ruh, revnak, rivayet, rakmazan, rotasyon, romatizma, 

romantik, reorganizasyon, randevu, raptiye, reverans, rezonans, referans, 

rölativite, rönesans... 
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Bu “r” önsesli yabancı kelimelerin, özellikle Anadolu ağızlarında 

başlarına, dar ünlü öntüremesi ile “ ı / i “ , “ u / ü “ ünlüleri getirilir. 

Örnek  : 

Ramazan  : ıramazan    rahmet  :  ırahmet 

Recep       :  irecep    rakı       :  ırakı 

Rençber    : irençber    ruspi      :  orospu 

Rüzgar      : ürüzgar    rum        :  urum 

 

“ R “ ünsüzü, hem Türkçe, hem de yabancı kelimelerde iç ve son seste 

bulunabilir. 

Örnek  : 

Arkadaş, barınak, diri, irkilmek, gelir, gider, yar, yazar, âhiret, arsenik, 

cüretkâr, klorofil, mert, mürebbiye, hazır, hüner, inkâr, kalantor, kanser, 

konser, manikür, partner.... 

 

“ R “ ünsüzü iç seste ince ve kalın “ l “  ünsüzünden önce bazen tam bir 

benzeşmeye uğrar ve  “-rl – “/” – ll –“  gelişmesi görülür. 

Örnek  : 

Kerli ferli – kelli felli   becerleşmek – becelleşmek 

         Anadolu ağızlarında bu benzeşme daha da ilerlemiştir. 

 

Örnek  : 

Alırlar – alılla   bilirler  - bilille 

Yuvarlak  - yuvallak  parlak  -  pallak 

Toparlak   topallak       türlü  -    tüllü 

          Yazı dilimizde “r”-“L” gelişmesine uğrayan alıntı ve Türkçe bazı 

sözcükler bulunmaktadır. 

 

Örnek : 
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 Merhem : melhem  servi           : selvi 

Kürre  : gülle   sarkım : salkım 

Güreş  : güleş   tromba : tulumb 

 

Anadolu ağızlarında içinde “r” sesi bulunan bazı sözcüklerde de bir 

göçüşme meydana gelir. Şöyle ki :  

- “-br-“ ünsüz çifti “-rp-“ ünsüz çifti olur : kibrit/kirpit 

- “-rp-“ ünsüz çifti “-pr-“ ünsüz çifti olur : kirpi/kipri 

- “-pr-“ ünsüz çifti “-rp-“ ünsüz çifti olur : toprak/torpak 

           

 köprü/körpü 

- “-ry-“ ünsüz çifti “-yr-“ ünsüz çifti olur :

 meryem/meyrem 

- “-vr-“ ünsüz çifti “-rv-“ ünsüz çifti olur : avrat/arvat 

           

 kavra/karva 

- “-rv-“ ünsüz çifti “-vr-“ ünsüz çifti olur : derviş/devriş 

 

DİKKAT : Sözcüklerin başında bulunan “r” ünsüzünün 

söylenmesi daha kolaydır. Ancak, sözcük sonlarındaki “r” ünsüzünün 

söylenmesine dikkat edilmelidir. Aksi durumda sözcüğün anlaşılması güçleşir 

ve boğumlanma hatası yapılmış olur. 

“R” ünsüzünün ünlülerle birleştirerek söyleyelim : 

 

             Rİ        RE   RA      RO RU    RÖ     RÜ         RI     

             İR          ER   AR      OR UR    ÖR     ÜR         IR 

             RİR       RER  RAR     ROR RUR   RÖR   RÜR      RIR 

   TİR       TER TAR     TOR        TUR   TÖR    TÜR      TIR 

   FRİ       FRE FRA     FRO FRU   FRÖ    FRÜ      FRI 

  GRİ      GRE GRA    GRO GRU   GRÖ  GRÜ     GRI 
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Tekerleme Örnekleri : 

 

- Ramazanda razakızade rastıklı Rasim raftaki radyonun rabıtasını 

kesti. 

- Reşit’le Reşat reklamda rekabeti, rekabetten rezalet raddesine 

getirdiler. 

- Riyaziyeci Rıfat ricaen riyasetini rica etti. 

- Rıfkı’yla Rıza rıhtımda rızıklarını aradılar. 

- Romanyalı romantik romancı Roza, Roma’da romanındaki 

romantik rolü oynadı.   

          - Rüzgarcı Ruşen Rüzgarlı’da ruya gördü. 

- Rüşvetçiler rahatlıkla rütbeli rütbesiz ayırmadan rüşvet aldılar. 

- Ramazanda Rizeli Remzi rükuş Rümeysa’ya rastlamış. 

- Rüzgara tüküren kendi yüzüne tükürür. 

- Radyolu ressam Rıfkı ile rint romancı, röpürtajcı Rum’dan rüşvet 

aldılar. 

- Şu karşıda bir dal, dalda bir kartal; dal sarkar, kartal kalkar; 

kartal kalkar, dal sarkar. Dal kalkar, kartal sarkar, kantar tartar. 

- Ramazanda Rizeli remzi rükuş Rümeysa’ya rastlamış da: 

“Römorkör, riziko, rokoko, Ruhülkudüs, rüzgargülü, rıhzırh, rehabilitasyon, 

rızk, rot, rop, rint, ring, ray, radyoaktivite ve Rab nedir” diye sormuş.  

 

 

16-) “S”   ÜNSÜZÜ : 

 

 Türk alfabesinin yirmi ikinci harfi. Diş ünsüzlerinin ıslıklı, 

sürekli ve sert olanı. 

 Söyleniş şekli : 

 Dudaklar açıktır. Dilin ucu üst diş köklerine dayanır ve hava, 

dilin arasından tonlu olarak sızar. 
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 Katı, sızmalı, titreşimsiz bir diş ünsüzü olan “s” sesine, ön iç ve 

son seslerde rastlanır. 

 Örnek : 

 Sağlık, sararmak, sevgi, sözcü, süzgün, baskı. İstek, kesilmek, 

göğüs, is, süs, ulus, us....
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Türkçede sözcüklerin başında çift ünsüz bulunmadığından (Bknz. Sayfa 

: 33 ve 49) batı dillerinden alınan ve başında “st”, “sp”, “sm”, “sl” gibi ünsüz 

çifti  bulunduran sözcüklerde genellikle sözcüğün önüne bir “i” ünlüsü 

getirilir.  

Örnek : 

 

 SÖZCÜĞÜN ASLI    TÜRKÇE HALİ 

Station       istasyon 

Smaridi       izmarit 

Stampa       istampa 

Stoppa       üstüpü 

Statistik       istatisti 

               Ancak son dönemlerde bu ünsüz çiftleri, alıntı sözcüklerde olduğu 

gibi korunmaktadır. 

Örnek : 

 Spor, snop, smokin, slayt, slogan, ski, skolastik, skandal, sprey, 

stabilize, stat, staj, steno, steril... 

                    Hatta bu durumun başında üç ünsüz bulunan sözcüklerde de 

korunduğu görülür. 

Örnek : 

 Strateji, stratosfer, striptiz... 

             Eski türkçe bazı kelimelerdeki “z” ünsüzü sonraki dönemlerde 

yanındaki titreşimsiz ünsüzlerinde etkisiyle titreşimsizleşerek “s” ünsüzü 

halini almıştır. 

 

Örnek : 

 

İzdemek  : istemek   sekiz+on : seksen 

Dokuz+on : doksan 
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 Anadolu ağızlarında “s” – “z” gelişmesi görülür. Yani, aslında 

“s” ünsüzüyle söylenmesi gereken bazı kelimeler “z” ünsüzüyle 

söylenmektedir.  

 

 Örnek : 

 

 Sopa : zopa   sebze : zebze 

 Sıfır : zıfır   sabah : zabah 

             Bu gelişme yazı dilimizde de birkaç sözcükte görülür. 

Örnek : 

Sebzevat : zerzevat   surna : zurna 

Sumpare : zımpara    sanaat : zanaat 

          Zaman zaman bunun tersine bir gelişme de görülebilir. 

 

Örnek  : 

 

 Za’feran  : safran 

           “S” ünsüzünü ünlülerle birleştirerek söyleyelim : 

 

Sİ SE SA SO SU SÖ SÜ SI  

SİL SEL SAL SOL SUL SÖL SÜL SIL 

SİR SER SAR SOR SUR SÖR SÜR SIR 

SİS SES SAS SOS SUS SÖS SÜS SIS 

SİŞ SEŞ SAŞ SOŞ SUŞ SÖŞ SÜŞ SIŞ 

İSİ ESE ASA OSO USU ÖSÖ ÜSÜ ISI 

SPİ SPE SPA SPO SPU SPÖ SPÜ SPI 

STİ STE STA STO STU STÖ STÜ STI 

SMİ SME SMA SMO SMU SMÖ SMÜ SMI
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          Tekerleme Örnekleri : 

 

- Sen seni bil sen seni, bil sen seni bil sen seni, sen seni bilmez 

isen patlatırlar enseni. 

- Zaman saman satar, saman zaman satar. 

- Say beni sayalım seni. 

- Serçe ile söyleşenin sesi semadan gelir 

- Sandıklıda sepetleri sıralı simitçi, sofraya dökülen sucukları 

süpürdü. 

- Salepçi saf Sadık. sahtekar sabuncu Salih’e salyalar saçarak 

sağlam saplı saldırmasıyla saldırdı.  

         - Selimiye’de sekizbin sekiz yüz seksen sekiz semerli semiz 

semerci seçkin semerlerini sedefçi Sefer’e bir seferde senetsiz sepetsiz verdi. 

- Siyah sineklerle sivri sinekler sihirli sinemada sivilceli sivil 

sipahileri sinirlendirdiler. 

- Sıcaklardan sızlanan Sındırgılı sidikli sıyrık sıdıka, sırıktan sıska 

sıvacıyla sıtmadan sızlandı. 

- Sokaklarda soluyan solucan soytarı somurtkan sopalı sobacıya 

sonsuz sorumsuz sorular sordu. 

- Sözlerini sözlükten söyleyen Sögütlü Sökmen söylevindeki 

sözleri sönük sönük söyledi. 

- Sungurlulu suçsuz subay suçlu Suriyeli’yi su başında susuzluktan 

susturdu. 

- Süslü sütçü süzgeçten süzülmüş sütünü sürtük sünepe süt nineye 

süzme sütlaç yaptırdı.  

- Sazende Şazi ile zifoz Zihni zaman zaman sizin sokağın sağ 

köşesinde sinsi sinsi fiskoslaşarak, sizi zibidi Suzi’ye sonsuz ve sorumsuz bir 

hayasızlıkla ikide bir şikayet ederler.  

- Sason’un susuz sazlıklarında sadece soğanla sarımsak 

yetişebileceğini söyleyen Samsunlu sebzecilerin sözüne sizler de sessizce ve 

sezgilerinize sığınarak inanabilirsiniz. 

- Safranbolulu Safinazla Salihlili Salih Sivrihisar’da 

soğuklamışlar, sinüzit olmuşlar. Sonra sım sıkı sarınarak, söylenmesiz 
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söylenmesiz Seyitgazi’ye varıp sarımsaklı su teresini su sarımsağı ile 

karıştırarak suyunu süzmüşler.  

- Sedat Tınaz’ın bütün tasası suratsız teyzesine rastlamadan önce, 

set üstünde sırtını zerzevat sepetinin pis tepesine sürten sıska sülük tazısını 

tuz tortusu tütsüsüne tutmasıydı.  

- Bu yoğurdu sarımsaklasak da mı saklasak, sarımsaklamasak da 

mı saklasak? 

 

17-) “Ş” ÜNSÜZÜ 

    Türk alfabesinin yirmi üçüncü harfi. Diş-damak ünsüzlerinin sürekli, 

sert ve hışırtılı olanı. 

Söylenme şekli : 

Dişler birbirine yaklaştırılır, dudaklar ileri doğru uzanır, dilin sırtı 

damağa doğru kalkarken havanın dar bir geçitten sızmasıyla tonsuz olarak 

meydana gelir. 

 Katı, sızmalı ve titreşimsiz bir dişeti ünsüzü olarak da tarif 

edebileceğimiz “ş” sesi Türkçede kelimelerin başında az bulunur.  

 

Örnek : 

 Şaşmak, şiş, şişmek.. 

          “Ş” ünsüzüne Türkçe kelimelerde , yansımalarla (onomatope) “xu” 

zamiri ve türevlerinde de rastlanır.  

 

Örnek : 

 

 Şap şup, şar şar, şıp şıp şakır şakır, şakırdak, şıpır şıpır, şıpıdık, 

şıkır şıkır şıkırdak, şaplak.... 

 Şu, şuna, şunu, şunda şundan, şunca, şöyle, şimdi.... 

 Türkçe kelimelerde “ş” ünsüzü, iç ve son seste daha sık görülür. 
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Örnek : 

 

 Aşırı, beşiz, deşmek, işlem, baş, kış, yokuş, gömüş, yanmış, aş, 

iş, diş, kaş, kuş, karış, düş, piş, kuşluk, kaşı, kaşık, kaşağı, başlık, pişir, 

düşür... 

             Dilimize, yabancı dillerden geçen kelimelerde ise “ş” sesine 

kelimenin başında, ortasında ve sonunda rastlanır.  

 

Örnek : 

   

 Şahıs, şantör, şehla, şilep, şömine, şüphe, çarşaf, eşkıya, işaret, 

işporta, paraşüt, çilekeş, fuhuş, korniş, kreş, peşkeş, şırınga, şeytan, şahit, 

şebboy, aşk, aşık, münakaşa, bronşit, nakkaş, nakış, kuruş, sipariş, varoş,..... 

            Bu gün “ş” sesiyle başlayan Türkçe sözcüklerin bir bölümü de “oş-uş” 

gösterme ünleminin türevlerinde, baştaki ünlünün düşmesiyle ortaya 

çıkmıştır. 

 

Örnek : 

 Uş  eyle-şeyle-şöyle 

 Uş  o-uşu-şu 

 Uş  imdi-şimdi 

 

“Ş” ünsüzünü ünlülerle birlikte söyleyelim : 

Şİ ŞE ŞA ŞO ŞU ŞÖ ŞÜ ŞI  

ŞİL ŞEL ŞAL ŞOL ŞUL ŞÖL ŞÜL ŞIL 

ŞİR ŞER ŞAR ŞOR ŞUR ŞÖR ŞÜR ŞIR 

ŞİŞ ŞES ŞAS ŞOS ŞUS ŞÖS ŞÜS ŞIS 

ŞİK ŞEK ŞAK ŞOK ŞUK ŞÖK ŞÜK ŞIK 

ŞİZ ŞEZ ŞAZ ŞÖZ ŞUZ ŞÖZ ŞÜZ ŞIZ
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           Tekerleme Örnekleri : 

 

- Şamlı, şemsiyeli, şıracı, şişko şoför; şölende şurupçuları 

şüphelendirdi.  

- Şaklaban şamdancı Şadan şatafatlı şatosunda şaşmaz şakrak 

şairleri şanlı şafak şarapçısının şarabıyla şaşırttı. 

- Şemsiyeli şerbetçi Şefik, şehirli şekercinin şebboylarını 

şezlongcunun şebboylarına şeritlerle şişledi. 

- Şişeci şirin şişko Şinasi, şirkette şişmanlığından şikayet etti.  

- Şımarık şık şıllık şırfıntı şıkır şıkır oynadı. 

- Şom ağızlı şoför şosede şaklabanlık yapıyor. 

- Şöhretli şövalye, şölende şansölyenin şöhretli şöminebalığını 

şöminede şöntledi. 

- Şurupçu Şule’nin Şuhut Şubesi Şubatta şurupları şubelendirdi. 

- Şu köşe yaz köşesi şu köşe kış köşesi, ortadaki boş su şişesi. 

- Şiş şişeyi şişlemiş, şişe keşişe kış demiş 

- Şavşatlı Şaban, Şarkışlalı şipşakçı Şekip bir de şıpsevdi Şehime 

Şişhane’den şeytankuşu muş şömine maşası mı, masa şemsiyesi mi, şoşonmu 

şezlong mı ne, birşeyler almaya gitmişler.  

- Issız sivrihisar’ın sarsıntısız şosesi üstünde zırıltısız zırıltısız bir 

yaz köşesi seçip, sazsız cazsız ve susuz, içkisiz, sırf sosişonla işsiz bir yaz 

sürmek isteyişimizin sırrını sezişinize serzenişsizce sustum.  

- Sizin damda var beş boz başlı beş boz ördek, bizim damda var 

beş boz başlı beş boz ördek. Sizin damdaki beş boz başlı beş boz ördek, bizim 

damdaki beş boz başlı beş boz ördeğe : “siz de bizcileyin beş boz başlı beş 

boz ördek misiniz” demiş.  

- Şüpheli Şükrü, şürekasını şüphelendirdi. 

- Şeytan da şeytan ama kadın daha şeytan. 
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18-) “T” ÜNSÜZÜ  : 

 

 Türk alfabesinin yirmi dördüncü harfi. Diş ünsüzlerinin süreksiz 

v esert olanı. 

 Söyleniş şekli : 

         Dil ucunun damağın ön kısmına, üst diş köklerine dayanıp, birden 

açılmasıyla ve tonsuz olarak meydana gelir. 

         Katı, patlamalı ve titreşimsiz bir diş ünsüzü olarak da tarif 

edebileceğimiz “t” sesi Türkçede kelimelerin başında daha çok bulunur . 

  

Örnek : 

 Takılmak, takınık, tepki,tırnak, tüy, tüzük.... 

         Yansımalarda da (onomatope) “t” ünsüzü ile başlayan sözcüklere 

rastlanır. 

 

Örnek : 

  

 Tak tak, takır tukur, tık tık, tıkır tıkır... 

               Türkçede bir ve daha çok heceli kelimelerin bir kısmında iç ve 

son seslerinde “t” ünsüzü vardır. 

 

Örnek :  

 Atkı, etkili, götürü, kutsal, yatsı, ot, bulut, dört, eşit, kanat, öğüt, 

yoğurt.... 

                  Yabancı dillerden Türkçeye geçen kelimeler arasında da “t” 

ünsüzüne ön, iç ve son seslerde sıklıkla rastlanır. 

 

Örnek : 

 Tabela, tabii, taç, taht, tango, tebrik, tetanos, türbe, antitez, 

atmosfer, çetrefil, destan, fatih, muhtıra, barbut, bizmut, cerahat, emniyet, 

kent, mükafat, şefkat,trampet....



 1
7

1

 

 Yabancı dillerden gelen bazı “d” ön sesli kelimeler Türkçede “t” 

ünsüzü ile yazılır. 

Örnek : 

 

KELİMENİN ASLI      TÜRKÇE ŞEKLİ 

Dane (Farsça)       tane 

Dellal (Farsça)       tellal 

Debbağ (Arapça)      tabak 

Derzi (Farsça)       terzi 

Destgah (Farsça)      tezgah 

Dest erre  (Farsça)      testere 

Darçin (Farsça)      tarçın 

Desti (Farsça)       testi    

            Buna karşılık “t” ünsüzüyle başlayan bazı yabancı kelimelerde ise bu 

ses “d” ünsüzüne dönüşür.  

 

Örnek : 

 

KELİMENİN ASLI    TÜRKÇE ŞEKLİ 

Tabl (Arapça)                davul 

Tara (İtalyanca)                        dara 

Timone (İtalyanca)    dümen 

Tuti (Farsça)     dudu 

             Bunların yanında Türkçede her iki biçimde de kullanılan bazı 

kelimeler vardır. 
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 Örnek : 

 

Def  : tef     dantela : tentene 

                Anadolu ağızlarında, hece sonunda iki ünsüzün yan yana bulunduğu 

yerlerde, sonda bulunan “t” sesinin düştüğü görülür. 

 

Örnek  : 

 

Abdest : aptes  dürüst : dürüs  rastla : rasla 

Çift  : çif  dost : dos  ast : as 

            Ancak bu örneklerden bazıları ünlü bir ek aldıkları zaman”t” sesi 

yeniden ortaya çıkar. 

 

Örnek : 

 

Çift-çif-çifti    dost-dos-dostu   ast-as-astı 

            Günümüz Türkçesinde “t” ünsüzü ,iki ünlü arasında kaldığı zaman 

genellikle titreşimlileşir ve “t”-“d” gelişmesi görülür. 

 

Örnek  : 

 

Yarat-an : yaradan   git-er   : gider 

At-ım  : adım    yut-um : yudum 

           Ancak bu durum kurallı bir gelişme değildir. Bazı sözcüklerde “t” 

ünsüzü iki ünlü arasında kalmasına rağmen titreşimsizliğini korur. 

 

Örnek  

                    Biter, yatar, atar, kötürüm, öğütüyor, yatırım.... 
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 Türkçede çok heceli ve çift ünsüzle biten tek heceli fiil kök ve 

gövdelerinde “t” son sesi (daha önce belirtildiği gibi “p,ç,t,k” ünsüzleriyle 

biten kelimeler ünlü ile başlayan bir ek aldıklarında –Bknz. Sayfa : 51 ve 54- 

“b, c, d, g” ünsüzlerine dönüşseler de) titreşimli “d” ünsüzüne dönüşmez.  

 

Örnek : 

          Gebertecek, okutuyor, uyutuyor, yırtar,yontuk... 

          Günümüz Türkçesinde, yabancı kelimelerdeki bazı iç ve son ses “d” 

ünsüzlerinin “t” ünsüzü olarak  yazılması, giderek bir kural olarak 

yaygınlaşmaktadır. 

 

Örnek :  

    

Muhammed : Muhammet   Ahengdar : Ahenktar 

İdhal  : İthal    Mikdar : Miktar 

Mehmed : Mehmet   Şahid  : Şahit 

               “T” ünsüzünü ünlülerle birleştirerek söyleyelim : 

 

Tİ TE TA TO TU TÖ TÜ TI 

TİK TEK TAK TOK TUK TÖK TÜK TIK 

TİR TER TAR TOR TUR TÖR TÜR TIR 

TİT TET TAT TOT TUT TÖT TÜT TIT 

TİS TES TAS TOS TUS TÖS TÜS TIS 

TİŞ TEŞ TAŞ TOŞ TUŞ TÖŞ TÜŞ TIŞ 

TİP TEP TAP TOP TUP TÖP TÜP TIP 

 

Tekerleme Örnekleri : 

          - Tazıya tavşanı tutturan iki tarafın hay huyudur. 

- Tütün tüttürmez, tatlı tattırmaz 
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- Tatar tepsici tıknaz titiz Tosun, tömbekici tulumbacıyla tütün 

tüttürdü. 

- Tahrilli ve tahilli tentürdiyotçu tetit Tahir’le tahterevallici 

tekinsiz Tevfik’in talimhanede ters türs konuşarak terter tepinip tir tir 

titremeleri, Turhallı tombul Turgut’u tıpış tıpış tosbağa sokaktaki tönbekiciye 

doğru yürüttü.  

- Taçlı taza tahtında tahtadan tavandaki tahtaları takır takır 

takırdatan tahtacı Talip’i taklit etti. 

- Tembel teyze terliklerini teker teker tefeci terli Tekin’in 

tepesinden temiz tekire fırlattı. 

- Tıraşlı tırtıl tıpacı, tıknaz tırnaklarını tıkır tıkır tıkırdattı. 

- Tokaklı tombalacı, tombala torbasını toparlarken, tombul 

tombalak tosun torunu tokacı torbasına koydu. 

- Tövbekar tömbekici tövbe töreninde tömbekiye tövbe ederken 

tökezleniverdi. 

- Tulumbacı tuzsuz Turgut turnaları tutarak tunç tulumbasını 

tutkalladı. 

- Tümenin tüfekçisi, tüneldeki tüfeksiz tütüncüyle tütün tüttürdü. 

- Tülbentçi Tülin, tülbentlerini tütsüyle ütüledi, tütsüledi. 

 

            

 

19-) “V” ÜNSÜZÜ  : 

 

 Türk alfabesinin yirmi yedinci harfi. Dudak ünsüzlerinin sürekli 

ve yumuşak olanı. 

                   Söyleniş şekli : 

                  Üst kesici dişlerin alt dudağın iç kısmına dokunup açılmasıyla ve 

tonlu olarak meydana gelir. Bu ünsüz çıkarılırken dudaklar da yarı açık 

durumdadır. 

 Günümüz Türkiye Türkçesinde “v” ünsüzüne sözcüklerin ön, iç 

ve son seslerinde rastlanır.
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Örnek : 

 

 Var, varmak, verimli, vurgu, vurmak, evrim, gevrek, kavram, 

sövgü, av, görev, sınav, söylev, av, sav.... 

           “V” sesi yansımalarda da görülür. 

 

Örnek  :  

 

 Vıcık vıcık, vınlamak ,vızıltı, vıdı vıdı... 

                   Türkçeye yabancı dillerden giren sözcükler arasında da “v” 

ünsüzü bulunanlar çokçadır. 

 

Örnek : 

  

 Vade, vals, vecize, vagon, varil, veraset, vermut, virane, 

viyolonsel, duvar, devir, kıvam, avanta, civan, kavim, dev, hav, konkav, 

etüv.... 

               “V” sesinin yanındaki düz ünlüleri yuvarlaklaştırdığı görülür.  

 

Örnek : 

 

Divar (Farsça) : duvar           tevbe(Arapça) : tövbe 

Nevbet(Arapça) : növbet-nöbet  

              Türkiye Türkçesinde son dönemlerde, yuvarlak ünlü yanında içseste, 

“g”-“ğ”-“v” gelişmesi yaygınlaşmıştır. 

 

Örnek : 

Döğüş : dövüş    göğer : göver 

Koğ  : kov    oğ : ov 
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Döğ  : döv     öğ  : öv 

Göğde : gövde               söğ  : söv 

              Sözcüklerin içseslerinde bulunan “v” ünsüzü bazı durumlarda da “f” 

ünsüzüne dönüşür. 

 

Örnek : 

Yuvka :   yufka    uvak :    ufak             Övke :   öfke 

          

 “V” ünsüzünü ünlülerle birleştirerek söyleyelim : 

 

Vİ VE VA VO VU VÖ VÜ VI 

VİV VEV VAV VOV VUV VÖV VÜV VIV 

VİL VEL VAL VOL VUL VÖL VÜL VIL 

VİR VER VAR VOR VUR VÖR VÜR VIR 

VİS VES VAS VOS VUS VÖS VÜS VIS 

VİN VEN VAN VON VUN VÖN VÜN VIN 

 

Tekerleme Örnekleri : 

          - Ver Allahın verdiğine, vur Allahın vurduğuna. 

- Vere vere verem oldu. 

- Varlıklı veli, vırvırcı vikontla voyvoda vuruşunda vücutlandılar. 

- Vanlı valinin valizindeki vazoları vantuzlayan vahşi vatman 

valizi vapura verdi. 

- Venedik’te vebadan vefat eden Vedet’in veresiyesi vekaletteki ve 

kilharçları velveleye verdi. 

- Vicdansız vikont villasını viraneliğinde vicdansızca viranşehirli 

virtüözü öldürdü.  

- Vırvırcı vır vır vırladı, vızır vızır vızıldadı. 

- Voltacı voleybolcu votkacı viyolonselciyi voleybolda yendi. 
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- Vukuatçı voyvodanın vuruşkan vurguncuları, voyvodalığı vuruşa 

vuruşa vurgunladılar. 

- Vırvırcı Vedia ile vıdı vıdıcı Veli, velinimetleri vatman Vahit’e 

vilayette veda edip Vefa’ya doğru vaveylasız, velavasız velespitle volta 

vururlarken voleybolcu Vatran virtüöz Vicdani ve Viranşehirli vatansever 

viyolıonselist Vecibe ile karşılaştılar . 

 

            

                20-) “Y”  ÜNSÜZÜ : 

 

 Türk alfabesinin yirmi sekizinci harfi. Ön damak ünsüzlerinin 

sürekli ve yumuşak olanı. 

Söyleniş şekli : 

    Dil ortasıyla ön damak arasından çıkar. Tonsuz olarak  söylenir.  

Bu gün Türkiye Türkçesinde “y” ünsüzü ön, iç ve sos seslerde 

bulunabilir. 

 

Örnek : 

 

Yap, yar, yaş, yıl, yok, yağmur, yemek,yırtık, yirmi, yoğun, yönetim, 

yumruk, yüzyıl,ayıl, bayır, kayık, uyku, deyim, eylem, kaymak, sayım, yay, 

bay, ay, soy, tay, bey, kurultay,..... 

            Türkçeye yabancı dillerden geçmiş kelimeler arasında da “y” 

ünsüzüne sık rastlanır. 

 

Örnek : 

 

Yadigar, yegane, yezit,barbunya, deyyus, eyyam, fay, huy,.... 

           “Y” sesi, açıklık ve duyulurluk açısında ünlülerden hemen sonra gelir. 

Bu yüzden de YARI ÜNLÜ bir ses olarak nitelenir. 
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Türkçede ünlü ile biten bir sözcüğe ünlü ile biten bir ek gelirse, araya “y” sesi 

girer. Buna koruyucu ünsüz adı verilir. (Bknz. Sayfa : 35/36/37 ve 50) 

 

Örnek : 

 

Başla + an : başlayan  anla + a + lım : anlayalım 

Anla + ış : anlayış  bekle + in  : bekleyin 

Avlu + a : avluya  gözle + ip  : gözleyip 

          “Y” sesinin yanında bulunan ünlüleri daraltma etkisi vardır. 

 

Örnek  : 

 

 Yultuz    : yıldız 

 Yoğur    : yuğur 

 Bedük-böyük  : büyük 

 Yöri              : yürü 

               “-yor” şimdiki zaman ekinden önce gelen düz-geniş ünlülerde de 

daralma olur. 

                    Örnek  : 

 

 Bilme +yor  : bilmiyor 

 Anla + yor  : anlıyor 

 Söyle + yor  : söylüyor 

 Koyma + yor : koymuyor. 

 “an/en”, “acak/ecek”, “arak/erek” eklerinden önce de yazarken 

gösterilmemesine rağmen konuşma dilinde “y” sesinin daraltma etkisi 

görülür. 
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Örnek : 

 

        YAZI DİLİ     KONUŞMA DİLİ 

 Anlayan     anlıyan 

 Bilmeyecek     bilmiyecek 

 Ekleyerek     ekliyerek 

            Anadolu ağızlarında “y” sesinin diftonglaşarak yanındaki ünlüyü 

uzattığı görülür. 

 

Örnek  : 

 

 Söyle : sööle   öyle : ööle 

 Şöyle : şööle   böyle : bööle 

     Günümüz Türkçesi konuşma dilinde de zaman zaman aynı durumla 

karşılaşılır. 

 

Örnek : 

 

Pek iyi : peki  ağabey : abi vaktiyle : vaktile 

           Yabancı kelimelerdeki bazı “i” ünlüleri “özellekli “a”, “e” ünlüleriyle 

birlikte bulununca Türkçede “y” olarak yazılır. 

 

Örnek : 

 YABANCI DİL    TÜRKÇE 

Alliance     alyans 

Faide      fayda 

Radio      radyo 

Soutien     sütyen 

Taife      tayfa
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“Y” ünsüzünü ünlülerle birleştirerek söyleyelim : 

 

Yİ YE YA YO YU YÖ YÜ YI 

YİY YEY YAY YOY YUY YÖY YÜY YIY 

YİL YEL YAL YOL YUL YÖL YÜL YIL 

YİR YER YAR YOR YUR YÖR YÜR YIR 

YİS YES YAS YOS YUS YÖS YÜS YIS 

YİP YEP YAP YOP YUP YÖP YÜP YIP 

YİT YET YAT YOT YUT YÖT YÜT YIT 

YİZ YEZ YAZ YOZ YUZ YÖZ YÜZ YIZ 

 

Tekerleme Örnekleri : 

          - Yaramaz, yarasız yapamaz. 

- Yel yepelek yelken kürek. 

- Yalvaçlı yelpazeli Yıldız, yirmi yoksul yörükle yumurtalarını 

yükledi. 

- Yakası yağlı Yaşar, yanağının yanındaki yakasından yanlış 

yazılmış yaldızlı yazının yaş yazısını çıkardı. 

- Yeni yelpazeli Yekta, yerli yekpare yeleğine yedi yeni yeşil 

yemeni yerleştirdi. 

- Yirmi yilbik yiğit, yivli yiyiciye yine yiğitlendiler 

- Yıldırım yığan Yılmaz, yıkadığı yılanlarıyla yıldırım yıkıcıları 

yıldırdı 

- Yoksul yoğurtçu yolbilir Yozgatlı, yoksulluktan yobaz 

yontulmamış yolcuya yoluk yoluk yolunmuş yorganını yolladı. 

- Yöndeş yöresel yönde yörünge yöresi yönergeyle yönetildi. 

- Yuvarlak Yusuf yumurtalı yusufçukları yukarı yurttakı 

yuvalarında yumruklaya yumruklaya yumurtlattı. 

- Yüce yürekli yüzbaşı yüzsüzlerle yürüyüşte yüzüklü yüncülere 

yüz vermedi. 



 1
8

1

 

- Yalancıoğlu Yalıncık, yayladığının yahnisini yağsız yiyebilirse 

de yayladığının yağlı yoğurdundan, yüksekova’nın yusyumru yumurta 

yumurtlayan tavuklarından, bir de yörük ayranıyla yufkasından asla 

vazgeçemez. 

 

 

 

21-) “Z” ÜNSÜZÜ  : 

 

 Türk alfabesinin yirmi dokuzuncu ve son harfi. Diş ünsüzlerinin 

yumuşak ve ıslıklı olanı. 

 Söyleniş şekli : 

          Dilin ucu üst diş köklerine yaklaşır ve havanın dil ucundan sızmasıyla 

tonlu olarak meydana gelir. 

          Katı, sızmalı ve titreşimli bi rdiş ünsüzü olarak da tarif edebileceğimiz 

“z” essi Türkçede ön seste bulunmaz. Fakat yansımalarda önses olarak 

görülebilir. 

 

Örnek : 

 

Zart zurt, zımbırtı, zıplamak, zır zır, zırla, zırıl zırıl, zırıltı, zangır 

zangır, zangırda, zangırtı, zıngır zıngır, zıngırda, zirzop, zonkla... 

          Türkçede “z” ünsüzüyle, iç ses ve son seste çok karşılaşılır.  

 

Örnek : 

         Azgın, bezemek, çözgü, güzel, izlenim, süzme, azık, yazık, uzak, kızak, 

yazıl, gezin, az, kaz, uz, yavuz, kız, ucuz, buz, göz, yaz, yüz.... 

         Türkçeye yabancı dillerden giren kelimeler arasında da “z” ünsüzüne 

çok rastlanır. 
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Örnek : 

  

Zabit, zangoç, zigot, zooloji, züppe, azamet, dezenfekte, hazine, 

meziyet, baz, cüz, haz, namazzaman, ziyafet, zarar, zehir... 

          Eski Türkçe bazı kelimelerideki “z” ünsüzü sonraki dönemlerde 

yanındaki titreşimsiz ünsüzlerin etkisiyle titreşimsizleşerek “s” ünsüzü halini 

almıştır. 

 

Örnek : 

İzdemek  : istemek         sekiz+on :  seksen              Dokuz+on :    doksan 

           Anadolu ağızlarında ise “s” sesinin birçok yerde titreşimlileştiği 

görülür. 

 

Örnek : 

   Saplamak : zaplamak   sünbül : zümbül 

     Sabah : zabah    sopa        : zopa 

     Sebze : zebze    soba        : zoba 

             Günümüz yazı dilinde, özellikle Türkçeye yabancı dillerden geçmiş 

kelimelerde bu titreşimlileşme daha yaygındır. 

 

           

 Örnek : 

     Sebzevat    : zerzevat   sana’at : zanaat 

     Surna    : zurna    samg        : zamk 

          Buna karşılık, bazı ön ve iç ses “z” ünsüzlerinin “s” ünsüzüne 

dönüştüğü de görülür. 

 

Örnek : 

     Za’feran :     safran  zukkak   :  sokak         ıztırab :   ıstıra 
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 “Z” ünsüzünü ünlülerle birleştirerek söyleyelim : 

 

Zİ ZE ZA ZO ZU ZÖ ZÜ ZI 

ZİP ZEP ZAP ZOP ZUP ZÖP ZÜP ZIP 

ZİL ZEL ZAL ZOL ZUL ZÖL ZÜL ZIL 

ZİR ZER ZAR ZOR ZUR ZÖR ZÜR ZIR 

İZİ EZE AZA OZO UZU ÖZÖ ÜZÜ IZI 

ZİZ ZEZ ZAZ ZOZ ZUZ ZÖZ ZÜZ ZIZ  

 

Tekerleme Örnekleri 

 

- Zırdeli, zırzırdeli, hınzırdeli. 

- az kaz, uz kaz, boyunca kaz. 

- Saza sazla, söze sözle mukabele etmek gerek 

- Zamkçı zevzek, zırzop zilli zorba zurnacıyla züğürtledi. 

- Zonguldaklı Zaloğlu Zöhre’nin kızı Zühal, zibidi zeki’yi ziyafette 

zilzurna görünce zıvanadan çıkmış : “Beri bak zibidi Zeki demiş, sen sevç 

değil zahiren zahireci, zalim, zevzek, zikzaklı, züğürt, züppe, zırtapozun ve de 

zerzevatın, zirzopun tekisin!” 

- Zararlı zarif Zahit zamkçı zavallı Zamir’e zambaklarla  zalimlik 

etti. 

- Zevzek Zeki zahir zerrelerini zeminlikte Zerrin’in zevki zeybek 

zenciye zerkledi. 

- Ziyankar Ziya zibidi Zibe’yle Zincirlikuyu’da Zileli Zıba’nın 

ziyafetine kondular. 

- Zıpır zıpzıpçı zımbacı zıvanasız zirzopla zırır zırıl zırlayarak 

zırvaladılar. 

- Zonguldaklı zorba zoolog zokayı zorlamaktan zon zonk zonkladı. 

- Zurnacı Zuhuri, zulmetten zurnasıyla zuhur etti. 

- Züğürt züppe zülüflü Zühre’yle züğürtlendi.
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ALIŞTIRMA – 6 

 

Aşağıdaki tabloda, her sırada bulunan üç heceyi yukarıdan aşağıya 

doğru yüksek sesle okuyunuz. Okurken haflerin boğumlandırılmasına dikkat 

ediniz. 

            Tabloda kapalı “e” ünlüsü (è) ve ince “a” ünlüsü de (â) ile 

gösterilmiştir. 

 

PA BA MA 

Pa pö pe Pè Pi Po Pü Pu Pı Pan Pon Pen 

Ba Bö Be Bè Bi Bo Bü Bu Bı Ban Bon Ben 

Ma Mö Me Mè Mi Mo Mü Mu Mı Man Mon Men 

 

TA DA NA 

Ta Tö Te Tè Ti To Tü Tu Tı Tan Ton Ten 

Da Dö De Dè Di Do  Dü Du Dı Dan Don Den 

Na Nö Ne Nè Ni  No Nü nu Nı Nan Non Nen 

 

FA SA ŞA  

Fa Fö Fe Fè Fi Fo Fü Fu Fı Fan Fon Fen 

Sa Sö Se Sè Si So Sü Su Sı San  Son  Sen 

Şa Şö Şe Şè Şi Şo Şü Şu Şı Şan Şon Şen 

 

KÂ KA ZA 

Kâ Kö Ke Kè Ki       -      Kü Kû - Kân - Ken 

Ka - - - -         Ko - Ku kı Kan Kon - 

Za Zö Ze Zè Zi Zo Zü Zu Zı Zan Zon Zen 
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LÂ LA VA GA 

Lâ Lö Le Lè Li Lâ Lü Lû Lı Lan Lon Len 

La - - - - Lo - Lu Lı Lan Lon - 

Va Vö Ve Vè Vi Vo Vü Vu Vı Van Von Ven 

Ga Gö Ge Gè Gi Go Gü Gu Gı Gan Gon  Gen 

 

RA JA RA  

Ra Rö Re Rè Ri Ro Rü Ru Rı Ran Ron Ren 

Ja Jö Je Jè Ji Jo Jü Ju Jı Jan Jon Jen 

Ra Rö Re Rè Ri Ro Rü Ru      Rı Ran  Ron Ren 

 

CA ÇA CA 

Ca Cö Ce Cè Ci Co Cü Cu Cı Can Con Cen 

Ça Çö Çe Çè Çi Ço Çü Çu Çı Çan Çon Çen 

Ca Cö Ce Cè Ci Co Cü Cu Cı Can Con  Cen 

 

YA HA YA 

Ya Yö Ye Yè Yi Yo Yü Yu Yı Yan Yon Yen 

Ha Hö He Hè Hi Ho Hü Hu Hı Han Hon Heh 

Ya Yö Ye Yè Yi Yo Yü Yu Yı Yan Yon Yen 
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ALIŞTIRMA  -7 

 

 Aşağıdaki tabloda, her sırada bulunan sekiz heceyi aralarına ünlü 

sıkıştırmadan sodan sağa yüksek sesle ve iyice boğumlandırarak okuyunuz 

 

Bla Blö Ble Bli Blo Blü Blu Blı 

Bra Brö Bre Bri Bro Brü Bru Brı 

Pla Plö Ple Pli Plo Plü Plu Plı 

Pra Prö Pre Pri Pro Prü Pru Prı 

Dra Drö Dre Dri Dro Drü Dru Drı 

Tra Trö Tre Tri Tro Trü Tru Trı 

Fla Flö Fle Fli Flo Flü Flu Flı 

Fra Frö Fre Fri Fro Frü Fru Frı 

Fta Ftö Fte Fti Fto Ftü Ftu Ftı 

Gla Glö Gle Gli Glo Glü Glu Glı 

Gra Grö Gre Gri Gro Grü Gru Grı 

Gza Gzö Gze Gzi Gzo Gzü Gzu Gzı 

Kla Klö Kle Kli Klo Klü Klu Klı 

Kra Krö Kre Kri Kro Krü Kru Krı 

Ksa Ksö Kse Ksi Ksa Ksü Ksu Ksı 

Sfa Sfö Sfe Sfi Sfo Sfü Sfu Sfı 

Sko Skö Ske Ski Sko Skü Sku Skı 

Sla Slö Sle Sli Slo Slü Slu Slı 

Sma Smö Sme Smi Smo Smü Smu Smı 

Spa Spö Spe Spi Spo Spü Spu Spı 

Sta Stö Ste Sti Sto Stü Stu Stı 

Şra Şrö Şre Şri Şro Şrü Şru Şrı 

Şta Ştö Şte Şti Şto Ştü Ştu Ştı 



 1
8

7

 

Ştra Ştrö Ştre Ştri Ştro Ştrü Ştru Ştrı 

Yma Ymö Yme Ymi Ymo Ymü Ymu Ymı 

Yra Yrö Yre Yri Yro Yrü Yru Yrı 
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BÖLÜM-V 

 

ULAMA 

 

Türkçe de,bir sözcük ünsüz bir harfle bitiyor,peşinden gelen sözcük de 

ünlü bir harfle başlıyorsa,birinci sözcüğün son sesi (ünsüz) ile ikinci sözcüğün 

ilk sesi (ünlü) birbirine bağlanır ve birlikte söylenir.Bu konuşma kuralına da 

‘ULAMA’ adı verilir. 

Unutulmaması gereken,ulamanın yapılabilmesi için mutlaka son sesin 

ünsüz,ikinci sözcükte ki ilk sesin de ünlü olması zorunludur.Ayrıca 

ulama,sadece bir konuşma kuralıdır ve sözcüklerin yapısını bozup yeni bir 

yapılanma oluşturduğu için yazıda gösterilmez. 

Örnek: 

YAZILIŞ                        SÖYLENİŞ 

Koşar adım                     ko-şa-ra-dım 

En az                              e-naz 

Çiçek açtı                       çi-çe-kaç-tı 

Taş atmak                       ta-şat-mak 

Yaş odun                        ya-şo-dun 

Yok etmek                      yo-ket-met 

Mezun oldu                    me-zu-nol-du 

Top oyunu                      to-pu-yu-nu 

Akşam oldu                    ak-şa-mol-du 

Dün akşam                     dü-nak-şam 

Gelen adam                    ge-le-na-dam 

At arabası                       a-ta-ra-ba-sı 

Üç elma                          ü-çel-ma 

Bu kural,birbirini izleyen iki sözcük için geçerli değildir.Cümle içinde 

ulamaya 
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uygun bütün sözcükler bağlanarak söylenirler.Ulama sayesinde akıcı 

bir konuşma kazanır ve tekdüzelikten kurtulmuş oluruz. 

Örnek: 

Yazılış : Dün akşam üstü Ahmet annesine gitti. 

Okunuş: Dü-nak-şa-müs-tü Ah-me-tan-ne-si-ne-git-ti. 

Bileşik sözcüklerde de ulama benzeri bir ses olayı ile karşılaşırız.Ama 

böylesi   bir durumda söz konusu olan ulama değil,Türkçedeki hece yapısının 

bir sonucu olarak gerçekleşen bir birleşme olayıdır.İki sözcüğün birleşmesi 

sırasında birinci sözcük parçalanmakta ve bütünleşmeden kaynaklanan yeni 

bir hece yapısı ortaya çıkmaktadır. 

Kısacası bu olayda,bir sözcükteki ünlünün,kendisinden önce gelir ilk 

ünsüzü kurulan yeni hecenin içine laması kuralı geçerlidir.Çünkü artık ortada 

iki ayrı sözcük.İki ayrı sözcüğü birleşerek oluşturduğu ve anlamca farklı tek 

bir sözcük söz konusudur. 

Örnek: 

SÖZCÜĞÜN ASLI                    YENİ OLUŞUMU 

Bir  + az                                       biraz 

Deniz + altı                                  denizaltı 

Kızıl + ırmak                                kızılırmak 

Yeşil + ırmak                                yeşilırmak 

Kırk +ayak                                    kırkayak 

Pek + âlâ                                       pekâlâ 

 

 

“Türkçenin Ses Özellikleri”neden bahsederken değindiğimiz 

gibi,sözcük sonlarında”b”,”c”,”d”,”g”süreksiz-yumuşak bulunmuyor,onların 

yerine süreksiz-sert ünsüzler olan”ç”,”k”,”p”,”t”kulunılıyordu.Yine aynı 

kuralın devamı gereğide;süreksiz sert ünsüzler,ünlü ile başlayan bir ek 

aldıklarına tekrar yumuşayarak”b”,”c”,”d”,”g” ünsüzlerine dönüşüyorlardı. 

Bu kural,(sert ünsüzlerin tekrar yumuşak ünsüzlere dönüşmesi kuralı) 

ulama yapılırken de kendisini gösterir ve süreksiz-sert ünsüzlerle biten 

sözcükler,ünlü ile başlayan bir sözcüğe bağlandıkları zaman,süreksiz 

yumuşak ünsüz halini alırlar. 
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Örnek: 

YAZILIŞ                                SÖYLENİŞ 

Art arda                                     ar-dar-da 

Yurt içi                                      yur-di-çi 

Ağaç aldı                                   a-ğac-al-dı 

Mektup okudu                           mek-tu-bo-ku-du 

Harp  okulu                               har-bo-ku-lu 

‘K’ ünsüzünün de ‘kalın K’ ve ‘ince K’ olarak iki söylemli olduğunu 

artık biliyoruz.Ulama sırasında, sözcük sonunda bulunan ve ön damakta 

meydana gelen “ince K” ünsüzü kendisinden sonra gelen kalın ünlüye uyarak 

“kalın K” halini alır. Bu oluşma GERİLEK BENZEŞME adı verilir. 

Örnek  : 

* Bir yürek insanı : “yürek” sözcüğünün sonundaki “k” ünsüzü, sözcük 

tek başına söylendiğinde incedir. 

* Bir Yü-re-kin-sanı : “Yürek” sözcüğü bir cümle içinde 

geçtiğinden ve ulama yapıldığından, kendisinden sonra gelen sözcüğün ilk  

ünlüsü olan “kalın a” ya benzeşerek “kalın K” halini alıyor. 

 Büyük adam olmalısın : Bü-yü-ka-dam ol-ma-lı-sın 

 Beni örnek alma         : Be-ni ör-ne-kal-ma 

 

“İnce K” ünsüzünün “Kalın K” ünsüzüne dönüşmesine başka bir örnek 

de “ha”, “ho”, “hu”, “hı” heceleriyle başlayan sözcüklerdir. Eğer bir sözcük 

normalde “ince k” ünsüzü ile bitiyor, peşinden gelen sözcük “ha”,”ho”, “hı”, 

“hu” hecelerinden biriyle başlıyorsa “h” ünsüzü düşer ve “ince k” ünsüzüne 

dönüşerek ulama gerçekleşir. 

 

Örnek  : 

- Yüksek hava sıcaklığı : Yük-se-ka-va  sı-cak-lı-ğı 

- Küçük havuz   :  Kü-çü-ka-vuz 

- Delik hırka   :  De-li-kır-ka 

- Minik hostes   :  Mi-ni-kos-tes 
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- Yürek huzuru  :  Yü-re-ku-zu-ru 

          Ulama her yerde ve her zaman uygulanan bir kural değildir, 

olmamalıdır. Bazı sözcüklerin önemi özellikle belirtilecekse ulamadan 

vazgeçilir. 

 

Örnek  : 

“ Ben epey ihtiyarladım.” Cümlesini ele alalım. 

Yanlış uygulama : 

 Be-nar-tı-ke-pe-yih-ti-yar-la-dım 

 

Doğru uygulama : 

 Ben artık!epey!iytiyarladım. 

         Ulama kuralını olmadık zamanlarda uygulamaya çalışırsak, anlam 

farklılıklarına da yol açabiliriz. 

 

Örnek : 

*Balkon açıkmış  : Bu cümlede anlatılmak istenen, balkonun kapalı 

değil açık 

olduğudur. Ama ulama yaparsak cümlenin anlamı bozulacak ve 

“Balkona çıkmış” şekline dönüşecektir. 

* Kaldır aç      : Bu cümlede de kaldır ve aç deniliyor. Ulama 

yapıldığında iki sözcük tek bir sözcük haline gelecek ve “Kaldıraç” sözcüğü 

ortaya çıkacaktır. 

 

Dîvan şiirinde, yani aruz vezni ile yazılan şiirlerde de ulama (vasl) 

sıkça görülür. Nasıl halk şairleri kullandıkları sözcükleri hece veznine 

uydurmak için “ne olur” sözcüğünü “n’olur” biçimine sokmuşlarsa, aruz 

vezniyle şir yazanlar da kullandıkları aruz kalıbına uymak zorunluğu 

yüzünden ulamaya başvurmuşlardır. Ama böylesi bir ulama sadece 

söylenirken gerçekleştiği için, hangi sözcüklerin birbirine ulandığını 

anlayabilmek, şiirin veznini bilmeye bağlıdır. 
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Örnek  : 

Yahya Kemâl’in “Mehtap iri güller ve senin en güzel aksin” 

dizesindeki “güzel aksin” sözcüklerinin vezinden dolayı “ gü-ze-lak-sin” 

şeklinde okunması gerekmektedir. 

 

ALIŞTIRMA-7: 

Aşağıdaki metinde,önce ulama yapılacak yerleri işaretleyiniz.Sonra da 

bu işaretlere dikkat ederek birkaç kez okuyunuz. 

 

KARINCALAR 

Küçük olmalarına karşın karıncalar,becerileri,çalışkanlıkları ve 

özellikle zekalarıyla hayvanlar aleminde önemli yer tutarlar. 

Geçenlerde küçük bir kırmızı karınca,mutfak ocağının üzerinde 

gezinirken,birkaç ekmek kırıntısına rastladı.Hayvancağız durdu,döndü ve 

aceleyle sobanın ayağını izleyerek aşağıya indi.Birkaç dakika sonra aynı 

yoldan tek sıra halinde ve son hızla bir karınca kafilesi tırmanmaya 

başldı.Ekmek kırıntısını ilk gören karınca acaba diğer arkadaşlarına nasıl 

haber ulaştırmıştı? 

Bir karıncanın yaşamı tümüyle,böylesi gizemlerle doludur.Karınca 

kadar, hakkında çok şey bildiğimizi sanıp da,aslında hiçbir şey bilmediğimiz 

başka hayvan yoktur.İnsanlarla karıncalar arasında,uğraşlar açısından da 

birçok benzerlikler vardır. 

Bir süre önce bataklık kıyısından geçen bir patikada yürürken 

gözüme,yükseçe bir yeşillik kümesinin etrafında dolaşan bir karınca sürüsü 

ilişti.Yaprakları biraz aralayınca umduğum görünümle karşılaştım.Bir sürü 

yeşil yaprak biti,Bitkilerden özsu emmekteydi.Karıncalar böcek sağan 

hayvanlardır.Bu bitler ise onların sağmal inekleridir.Bitki özsularını emmenin 

sonucu olarak yaprak bitleri,bala benzer bir sıvı akıtırlar.İşte bu,karıncaların 

içtiği süttür.Bu durumda karıncalar,insanoğlu daha yeryüzünde ortaya 

çıkmadan çok  önce,sütün tadını almışlardı.Çünkü kimi fosiller 

bunların,milyonlarca yıldan bu yana birlikte yaşadıklarını göstermektedir. 

Çıkardıkları bu sıvıya karşılık olarak yaprak bitleri,karıncalar 

tarafından korunurlar.Kimi karıncalar,otlak üzerinde beslenen bitleri korumak 

için dalların çevresinde topraktan küçük ahırlar oluştururlar. 

Karıncalar bu biti daha küçükken sonbaharda yuvalarına alır ve kışın 

korurlar. İlkbahar geldiğinde bitkilerin köklerini açar ve bitleri buraya,tahıl 
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tarlaları sürülünceye dek öz su emebilmeleri için yerleştirirler.Sonra,tohumlar 

ekilir ekilmez geri gelir,bitleri çıkartır,tarlalara taşır,toprağı tekrar kazarak 

hayvanları buraya bırakır ve köklerle temasa geçirirler.Yaprak bitleri burada 

yaz sonuna kadar kalırlar. 

 

‘Edwin Way Tale-The Nature’ 

Çeviren :Fatoş Giray 

Bütün Dünya.Nisan-2000 

 

 

BÖLÜM-VI 

 

VURGU 

 

Vurguyu genel olarak,’sözcükler çıkarılırken bir hecenin üzerine 

yapılan baskı’ diye tanımlayabiliriz.Bu baskıyı da,o heceyi daha soluklu 

söyleyerek sağlarız. 

Türkçe sözcüklerin vurgulanma kuralları karmaşık değildir.Zaten 

Türkçe nin vurguları,bazı başka dillerde olduğu kadar belirgin ve kulak 

tırmalayıcı değildir.Bir takım trajik konuşmalar,kahramanlık şiirleri ve 

söylevler gibi coşkunun ön plana çıkarıldığı durumlar hariç,vurgular 

abartılmaz. 

Vurgusuz konuşmalar tekdüzedir ve can sıkar.Aşırı hızlı konuşmanın 

vurgusuzluğu ya da yanlış vurgulamayı oluşturacağını aklımızdan 

çıkarmamalıyız. Mutlaka sözcüklerin anlamları üzerinde durmalı ve hızlı 

konuşmaktan kaçınmalıyız. Zaten vurgusuz konuşmalarda anlam yeterince 

belirtilemez.Gerektiği zaman vurgu yapılmazsa ya da yanlış ve eksik yapılırsa 

sözün duygu değeri de yiter.Dinleyenlerin dikkati uyanmaz ve anlatılmak 

istenenlerin kavraması da güçleşir.Bunun aksine,bir duygunun itişiyle ve 

gerekli vurguları kullanarak yapılan konuşmada sesimiz daha canlı ve sıcak 

olur;yükselir,alçalır,hızlanır sonra yavaşlar.Böylelikle hem bizi dinleyenler 

hem de kendimiz konuşmadan zevk alırız. 

Vurguyu,’bir hece üzerine yapılan baskı’ olarak tanımlamıştık.Sadece 

bu tanımdan yola çıkarsak,vurgunun iki değişik taşıdığını 

görürüz.Bunlar;’Şiddet Vurgusu’ ve ‘Anlam Ayırıcı Vurgu’ dur. 
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1-)Şiddet Vurgusu  : 

Türkçe sözcüklerde,eğer özel bir durum söz konusu değilse vurgu 

genellikle son hecedir.Yani soluk baskısı sözcüğün son hecesine yapılır. 

Örnek: 

KAPI                   = Vurgu ‘pı’ hecesinde     :kapı 

KAMYON          = Vurgu ‘yon’ hecesinde   :kamyon 

SELÂM               = Vurgu ‘lâm’ hecesinde   :selâm 

YAPRAK            = Vurgu ‘rak’ hecesinde    :yaprak 

İNCE                   = Vurgu ‘ce’ hecesinde      : ince 

 

Vurgu konusunda bilmemiz gereken ilk kuralı bir kez daha yinelemekte 

fayda var: ‘Türkçe konuşmada vurgu,genellikle son hecede bulunur’. 

Bu genellemeyi bozan bazı özel durumları yeri geldikçe anlatacağız. 

2-)Anlam Ayırıcı Vurgu : 

Sesteş sözcüklerde daha belirgin olarak ortaya çıkar.Yazılışları aynı 

fakat taşıdıkları anlamlar farklı olan sözcüklerin birbirlerinden ayırt 

edilebilmelerini sağlayan bu vurgu çeşidinin üzerinde mutlaka yeterince 

durmalı,kullandığımız sözcükleri vurgu yanlışı yaparak farklı 

anlamlandırmaya özel bir dikkat göstermeliyiz. Bazen birinci heceye,bazen 

son heceye baskı yaparak sözcüklere gerçek anlamlarını kazandırabiliriz. 

Örnek: 

Yazdı                :Sözcüğün ilk hecesine baskı yaptığımızda,’Yaz’ 

mevsimi anlaşılır.Bu mevsimin geçmiş zamanda ki durumunu belirtir.’Seni 

sevdiğimde yazdı.’ 

Yazdı               :Yazı yazmak eyleminin geçmiş zaman halini belirten 

bu sözcükte vurgu son hecedir.’Bana ilk mektubu Ahmet yazdı.’ 

Türkçe de bu gibi sesteş sözcüklere sık rastlanır.Eğer vurgu yanlışı 

yaparsak,amacımızın (kastımızın) ötesinde anlaşılmalar ortaya 

çıkabilir.Anlamlandırmada özel bir önem taşıyan bu vurguda,kullandığımız 

sözcüklerin neyi belirttiklerini bilmemiz ve açıkca,doğru bir vurguyla 

söylemesi şarttır. 

Örnek: 

YÂRdı              :Sevgili idi. 
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YarDI                :Parçaladı,ikiye ayırdı,böldü. 

YARdı               :Uçurum idi. 

 

KAZdı               :Bir hayvandan bahsediliyor. 

KazDI                :Kazmak,kazı yapmak eylemi anlatılıyor. 

 

Anlam ayırıcı vurguyu daha kolay kavrayabilmek için basit bir yöntem 

vardır.Daha sonra ayrıntılarıyla bahsedeceğimiz bir Türkçe 

de;’ile’,’idi’,’ise’,’imiş’, ‘iken’ sözcüklerinin takılaşmasından meydana gelen 

parçalar vurguyu çekmezler. 

Örnek: 

(YAZDI)    YAZ idi         : Mevsim 

YazDI            : Yazma eylemi 

(YAZMIŞ)  YAZ imiş      :Mevsim 

YazMIŞ        :Yazma eylemi 

(YAZSA)   YAZ ise        :Mevsim 

YazSA           :Yzabilse,yazıya dökse 

 

Vurgu konusunda şimdiye kadar anlattıklarımız temel bilgilerdi.Bazı 

özel durumlarla karşılaştığımızda ise,vurgunun yerini değiştirebiliriz ya da 

cümle içinde kullanış sıralarına göre farklı zamanlarda farklı sözcükleri soluk 

baskısı yaparak daha öne çıkarabiliriz.Öyleyse Türkçe de,’Sözcük Vurgusu’ 

ve ‘Tümce Vurgusu’ başlıkları altında inceleyeceğimiz iki değişik vurgu daha 

bulunmaktadır. 

1-)Sözcük Vurgusu  : 

Konuşurken bir sözcüğü oluşturan hecelerin hepsi aynı soluk baskısı ile 

söylediğimizi belirtmiştik.Genelde,Sözcüklerde ki vurgunun son hecede 

olduğunu da artık biliyoruz.Ancak bazen bu durum değişebilmektedir. 

a-)Tek heceli sözcüklerde vurgun yoktur. 

Dün,ok,yol,kış,koş,kaş,göl,göz,muz,tuz,toz,kaz... 

Bu kuralın dışında kalan ‘en’,’çok’,’pek’ gibi derece belirteçleri ise 

vurguyu kendi üzerlerine çekerler. 
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b-)Çok heceli sözcüklerde vurgu,genelde son hecededir. 

Okul,arkadaş,kalem,tahta,öğretmen... 

c-)Ekler,sözcük sonunda yer alan vurguları kendilerine çekerler. 

Okul-okulum-okulumuz-okulumuzun 

Kalem-kalemim-kalemimiz-kalemimizin-kalemimizden 

Arkadaş-arkadaşım-arkadaşımız-arkadaşımızın-arkadaşımızdan 

Çocuk-çocuklar-çocuklarım-çocuklarımız-çocuklarımızın-

çocuklarımızdan 

d-)İki heceli yer adlarında vurgu birinci hecededir. 

BODrum   BOlu      ÇOrum 

SAMsun    MAraş    TUZla 

PAris         ROma     BÜKreş 

e-)İkiden fazla hecesi bulunan yer adlarında vurgu genellikle başa 

doğru kayar ve güçlü hecede yerleşir.Bir hecenin güçlü olup olmadığını harf 

sayısından ya da açık veya kapalı hece (ünlü ile biten heceler açık,ünsüz ile 

biten heceler kapalıdır) olmasından anlarız. 

Buna göre birinci hece güçlü  ise yer adının vurgusu oradadır: 

ANkara       ERzurum       KAYseri 

ÇANkırı      AKhisar        ÇAYcuma 

İkinci hecesi güçlü olan yer adlarında ise vurgu,kural gereği ikinci 

heceye kayar : 

İsTANbul    ErZİNcan     AMASya 

DeNİZli       İsPARta       AnTALya 

f-)’-İSTAN’ son eki ile oluşan ülke ve yer adlarında vurgu sona alınır: 

YunanisTAN       BulgarisTAN          MacarisTAN 

MoğolisTAN       PakisTAN               HindisTAN 

g-)Bazı belirteç,bağlaç ve ünlülerde vurgu baştadır. 

Örnek: 

ŞİMdi.Ancak,HAYdi,Aferin... 
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h-)Sesteş sözcüklerden birisi yer adı olarak kullanılıyorsa,yer adı olarak 

kullanılan sözcüğün vurgusu ilk heceye geçer : 

Örnek: 

* BODRUM    :BODrum turist kaynıyor. 

Fazla odunları Bodruma indir. 

* KARTAL     :KARtal,İstanbul’un bir semtidir. 

KarTAL çok yırtıcı bir kuştur. 

* ORDU         :Ordu festivali haziranda yapılacak. 

OrDU,milletimizin güvencesidir. 

* TOKAT       :Tokat,Karadeniz bölgesindedir. 

Yediği toKAT onu kendine getirdi. 

ı -)İnsan ve hayvan adlarında da vurgu son hecededir: 

MahMUT,AyŞE,NesRİN,AhMET,TolGA,YaVUZ... 

KeDİ,KöPEK,TavŞAN,YıLAN,SiNEK,MarTI... 

Ancak,çağrı belirten seslenmelerde vurgu ilk heceye geçer : 

MAHmut,AYdın,LEvent,AYşe... 

Özel isim gibi kullanılan sözcüklerde de,vurgu yine ilk hecededir: 

YURTtaşlar,BAba,ANneciğim,KArıcığım,ONbaşım... 

i-)İki sözcüğün kaynaştırılmasıyla oluşan bileşik adlarda vurgu birinci 

sözcükte belirgindir.Birinci sözcük iki heceli ise vurgu tabii ki sözcüğün son 

hecesinde olacaktır. 

Örnek: 

Çanak + Kale         :ÇaNAKkale 

Kapı    + Kul  (u)   :KaPIkulu 

Deniz  + Kız   (ı)   :DeNİZkızı 

Yer     + Elma (sı)  :YERelması 

Yüz    +  Baş   (ı)   :YÜZbaşı 

Yeni   +  Çeri        :YeNİçeri 

Köpek+ Balık (ı)  :KöPEKbalığı 
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Dalga  + Kır   (an):DalGAkıran 

j-)Olumsuzluk eki olarak kullanılan ‘me’ ve ‘ma’ lar vurgu 

almazlar.Vurgu,Bu eklerden önceki hecede kalır. 

Örnek: 

-Sakın yaramazlık YAPma! 

-Çimleri suLAma ! 

‘Me’ ve ‘ma’,olumuzluk eki olarak kullanılmıyorsa vurguyu kendi 

üzerlerine alırlar. 

Örnek: 

-Otobüs sulaMA kanalına uçtu. 

-Tek geçim kaynağı,sattığı yapMA bebeklerdi. 

k-)’-mi’ soru eki vurguyu çekmez.Vurgu,ekten önceki sözcüğün son 

hecesinde kalır. 

Gelsin mi?         Gitsin mi?        Yapsın mı? 

l-)!-ca’,’-ça’,’-ce’,’-çe’ gibi ekler eğer bir küçültme belirtiyorlarsa 

vurguyu çekerler. 

Yavaşça         Oldukça        Epeyce      İyice 

Darca             Bolca            Genişçe     Büyükçe 

Ama bu ekler küçültme anlamında kullanılmıyorlarsa vurgu bir önceki 

hecede kalır: 

Yaptıkça             Geldikçe        İnsanca        Konuştukça 

m-)Daha önce de belirttiğimiz gibi ‘ile’,’idi’,’ise’,’imiş’,’iken’ 

sözcüklerinin takılaşmasından oluşan ‘le’,’la’,’dı’,’di’,’se’,’mış’,’miş’,’ken’ 

gibi parçalar vurgu almazlar. 

Örnek: 

Kalemle,kitapla,gördüyse,yapsaydı,gelseydi,ölmüşken,çocukken... 

Bu sebepten sözcüğün ek alıp almadığını iyi bilmek ve ona göre 

vurgulamak gerekir.Eğer bu tip ekleri almayan sesteş sözcükler kullanılıyorsa 

vurgu son hecede olacaktır.Sözcüğün anlamını tamamen değiştiren bu farka 

dikkat edilmelidir.
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Örnek: 

-Güzel kitapları vardı.(var idi) 

Evine vardı.  (ulaştı) 

-En sevdiği çiçek güldü.(gül idi) 

Anlatılanlara çok güldü. 

-Elindeki taştı.(taş idi) 

Ocaktaki süt taştı. 

-Kanımızın rengi aldır. (kırmızıdır) 

Bakkaldan ekmek aldır. 

n-)Geniş zaman ekleri vurguyu çekmezler: 

Geliriz,gideriz,çalışkansın,yorgunum,yaparım,seversin... 

o-)’-de’ ve ‘-ki’,bağlaş olarak kullanıldıklarında vurguyu çekmezler. 

Örnek: 

-Odanız da çok güzelmiş. 

-Siz de bilisiniz ki sinirli bir insanım. 

Ama,’-de’ ve ‘-ki’ yi ek olarak kullandığımızda vurgu bunların üzerine 

geçer. 

Örnek: 

-Odanızda oturun. 

-Evdeki huzuru arıyorum. 

p-)Pekiştirme sözcükleri vurguyu çekerler.Zaten bu sözcükler şiddet  

vurgusuna elverişlidirler. 

Koskoca,Sapsarı,Dosdoğru,Apak,kapkara... 

Yine aynı şekilde derece belirteçlerinde de şiddet vurgusu görülür: 

EN büyük ev,PEK güzel kız,ÇOK korkunç adam... 

r-)Türkçe de ‘anti’ ön ekiyle oluşturulmuş pek çok sözcük 

bulunmaktadır.Bir kısmı tıp terimi olan bu sözcüklerin bazıları da sosyal ve 

siyasal içeriklidir.Dolayısıyla ‘anti’ sözcüğü her zaman ‘karşıt’ anlamda 

kullanılmamaktadır.Tam bir genelleme yapmamakla birlikte,’anti’ 

sözcüğünün vurgusu konusunda şunları söyleyebiliriz: 



 2
0

0

 

Bu sözcük.Antidemokratik,antisosyal örneklerinde olduğu gibi 

‘karşıtlık’ içeriyorsa vurguyu çeker.Ama tıbbi bir terim olarak kullanılırsa 

vurguyu çekmez.Tıpkı antibiyotik örneğinde olduğu gibi,vurgu sözcüğün son 

hecesine kayar. 

2-)Tümce Vurgusu : 

Bir tümce içinde anlamca önem taşıyan sözcüğü diğerlerinden ayırarak 

belirtmeye ‘Tümce Vurgusu’ denir.Böylelikle tümce gerçek değerini 

bulmuş,anlam ve akıcılık kazanmış olur. 

Tümce vurgusunu yapabilmek için okuduğumuz metni ya da 

anlatacağımız konuyu iyi bilmemiz gereklidir.Hangi sözcüğe anlam 

kazandıracağımızı kendimiz keşfedemezsek,başkalarına aktarabilmemiz 

mümkün olmaz. 

Tümce vurgusunu yapabilmenin en kolay yöntemianlamca önemli 

olan,vurgulanması gereken sözcüğü yükleme yaklaştırmaktır.Bu yüzden de 

zaman zaman tümce içinde ki sözcüklerin yerlerini değiştirmemiz gerekebilir. 

Örnek: 

Ahmet Bolu’ya bugün gidiyor. (Başka zaman değil,bugün gidiyor) 

Bolu’ya bugün Ahmet gidiyor. (Başkası değil,Ahmet gidiyor) 

Ahmet bugün Bolu’ya gidiyor. (Başka yere değil,Bolu’ya gidiyor) 

Tümceye,sözcüklerin sırasını değiştirmeden de anlam kazandırabiliriz. 

Önemli olan,o tümcede ki ‘değer sözcüğü’nü ortaya çıkarabilmektedir.Değer 

sözcüğü de,bir tümcede en fazla anlam içeren sözcüktür. 

Örnek: 

‘Ben sizi dışarıda bekleyeceğim.’ Tümcesini ele alalım.Bu tümceyi hiç 

vurgu yapmadan,olduğu gibi söylersek sadece sözcüklerin taşıdıkları anlamla 

sınırlı kalacaktır.Farklı sözcüklere yapacağımız vurgular ise tümceye değişik 

duygu ve anlamlar katacaktır. 

Ben sizi dışarıda bekleyeceğim. (Başkasını değil sizi) 

Ben sizi dışarıda bekleyeceğim. (Başkası değil,ben bekleyeceğim) 

Ben sizi dışarıda bekleyeceğim.(Başka yerde değil,dışarıda) 
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ALIŞTIRMA-8 : 

Aşağıdaki parçada,önce sözcüklerin vurgu yerlerini işaretleyin  sonra 

da birkaç kez yüksek sesle okuyun. 

 

KAPI ÇALAR 

Kapı çalar... 

Sabahın erken saatlerinde. 

Açarsınız. 

Sütçünüzdür gelen 

Sütçünün litreliğinden 

Kabınıza dökülen beyazlıkta 

Sabahın güzelliğine kavuşursunuz. 

Gözünüzde 

Pırıl pırıl bir sabah kahvaltısı canlanır. 

İçinizden, 

‘Bugün kahvaltıyı bahçede yapalım’ diye 

Geçirirsiniz. 

 

Kapı çalar... 

Gelen postacıdır. 

Kucağında büyükçe bir paket. 

Uzattığı kağıda imza atarsınız. 

Daha önceden ısmarladığınız kitaplara 

Kavuşmanın 

Sevincini yaşarsınız. 

Zaten tatilde olduğunuzdan 

Bu kitaplara çok ihtiyacınız vardır. 

‘Artık canım sıkılmayacak’ deyip 
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Keyiflenirsiniz. 

En çok merak ettiğinizi alıp 

Şezlonga uzanırsınız. 

 

Kapı çalar... 

Kapıya koşarsınız. 

Yıllardır görmediğiniz bir dost gelmiştir. 

Sevinirsiniz. 

Sohbetleriniz saatler boyu 

Hatta bütün gün sürer 

‘Yaşamak ne güzel’ dersiniz içinizden. 

Hele böyle dostlar varken. 

 

Kapı çalar... 

Dürbünden bakarsınız. 

Kimseyi göremezsiniz. 

Dönüp,yeniden koltuğa gömülürsünüz. 

Bir daha çalar, 

Bakarsınız,yine kimse yok.Tam o 

Sırada bir daha çalınca,kapıyı açarsınız. 

Komşunuzun oğlu, 

Elinde sopayla zile uzanmakta. 

Meğer tuzları bitmiş. 

İçeriden tuz getirirken, 

Kendi kendinize söylenirsiniz; 

‘Elbette göremem!’ 

‘Keratanın boyu bir metre..!’ 

Bu küçük hadise neşelendirir 
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Ortalığı. 

 

Kapı çalar... 

Düşüp bayılacak kadar 

Şaşırırsınız. 

Askerdeki oğlunuz 

Haber vermeden izne çıkmıştır. 

‘Oğlum benim’ diye 

Hasretle 

Kucaklarken,gözyaşlarınızı 

Zaptedemezsiniz. 

Mutluluğunuz 

Oğlunuzun izini kadar 

Uzar... 

 

Kapının her açılışında 

Sanki mutluluğa koşmaktasınız. 

Huzur tüter gözlerinizden. 

Her sessizlikte 

Kulaklarınız zil sesi arar. 

 

Ve kapı çalmaz... 

O gün en büyük misafirleriniz gelir. 

Adeta kapıyı kırmıştır. 

Alır gider sizi; 

Şaşırırsınız. 

‘Niye haber vermedi’ diye 

İçinizden geçirirken; 
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‘Doğduğundan beri zile basmaktayım’ der. 

Bir şeyler söylemek istersiniz o an. 

Ama,o andan sonra 

Diliniz dönmez. 

Ölüm, 

Sessiz sedasız gelivermiştir. 

 

Can Dündar 

‘Milliyet’ 

 

ALIŞTIRMA-9 : 

Aşağıdaki parçayı şimdiye kadar öğrendiğiniz bütün kuralları 

(boğumlanma, ulama ve vurgu) uygulamaya dikkat ederek okumaya çalışınız. 

 

 

 

GÖKKUŞAĞI RENKLERİ 

 

Dünyanın bütün renkleri birgün bir araya toplanmışlar ve hangi rengin 

en önemli ve en güzel olduğunu tartışmaya başlamışlar... 

Yeşil demiş ki  : 

‘Elbette en önemli renk benim.Ben hayatın ve umudun 

rengiyim...Çimenler, ağaçlar,yapraklar için seçilmişim.Şöyle bir yeryüzüne 

bakın,her taraf benim rengimle kaplı...’ 

Mavi hemen atılmış  : 

‘Sen sadece yeryüzünün rengisin.Ya ben?..Ben hem gökyüzünün hem 

de denizin rengiyim.Gökyüzünün mavisi insanlara huzur verir ve huzur 

olmadan siz hiçbir işe yaramazsınız...’ 

Sarı söz almış    : 
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‘Siz dalga mı geçiyorsunuz?Ben bu dünyaya sıcaklık veren,ısıtan 

rengim.Güneşin rengiyim...Ben olmasam,Soğuktan donarsınız hepiniz.’ 

 

Turuncu onun sözünü kesmiş  : 

‘Ya ben?..Ben,sağlık ve direncin rengiyim.İnsan yaşamı için gerekli 

vitaminler hep benim rengimde bulunur...Portakalı,havucu düşünün...Ben,pek 

ortalarda görünen bir renk olmayabilirim ama güneş doğarken ve batarken 

gökyüzüne o güzel rengi veren de benim,unutmayın.’ 

Kırmızı daha fazla dayanamamış  : 

‘Ben,hepinizden üstünüzüm!..Ben,kan rengiyim!Kan olmadan hayat 

olur mu? Ben,tehlike ve cesaretin de rengiyim aynı zamanda!Savaşın ve 

ateşin rengiyim!..Aşkın ve tutkunun rengiyim!Bensiz bu dünya bomboş 

olurdu..!’ 

Mor ayağa kalkmış  : 

‘Hepinizden üstün olan benim...Ben,asalet ve gücün rengiyim.Bütün 

krallar ve liderler beni seçmişlerdir...Ben,otorite ve bilgeliğin 

rengiyim.İnsanlar beni sorgulamaz...Dinler ve itaat ederler.’ 

Ve bütün renkler hep bir ağızdan kavgaya tutuşmuşlar... 

Her bir,diğerini itip kakıyor,’en büyük benim!’ diyormuş.Derken,bir 

anda şimşekler çakmış ve yağmur damlacıkları gökten düşmeye 

başlamış.Bütün renkler neye uğradıklarını şaşırmışlar,korkuyla birbirlerine 

sarılmışlar... 

Ve yağmurun sesi duyulmuş  : 

‘Sizi aptal renkler!..Bu kavganızın anlamı ne?Bu üstünlük çabanız 

neden?Siz bilmiyor musunuz ki,her biriniz farklı bir görev için yaratıldınız ve 

her biriniz kendinize özelsiniz...Şimdi el ele tutuşun ve bana gelin!..’ 

Renkler bunun üzerine kendilerinden çok utanmışlar...El ele 

tutuşup,birlikte gökyüzüne havalanmışlar ve bir yay şeklini akmışlar... 

Yağmur onlara;’bundan böyle..’ demiş,’her yağdığımda sizler birleşip 

bir renk cümbüşü halinde gökyüzünden yeryüzüne uzanacaksınız ve insanlar 

sizi gördükçe huzur duyacaklar,güç bulacaklar...İnsanlara yarınlar için umut 

olacaksınız... Gökyüzünü bir kuşak gibi saracaksınız ve size gökkuşağı 

diyecekler...Anlaştık mı?...’ 

Bu yüzden ne zaman dünyamız yağmurla yıkansa,ardından gökyüzünde 

gökkuşağı belirir... 
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Biz de o renkler gibi birbirimizden farklıyız ve hepimiz özeliz...Bunu 

bilerek etrafımızla  uyum içinde yaşamalıyız... 

 

 

 

BÖLÜM-VII 

 

ANLATIM 

Bir metinde saklı olan düşünceyi,duyguyu ortaya çıkarıp belirtme 

olayına ‘anlatım’ denir. 

‘Anlatım’ konusunu incelerken,önce metinleri ayırt etmek yerinde olur. 

Karşımıza çıkan metinler genelde düz yazı (nesir) veya kafiyeli söz dizileri 

(siir-nazım) dir.Bu metinler aynı zamanda anlatım yönünden farklılık 

gösterirler.Bazıları ‘ussal anlatım’ ı gerektirirken bazılarında da ‘duygusal 

anlatım’ kullanmak gerekebilir. Seyrek olarak her iki anlatım türünün 

kullanıldığı metinlerle de karşılaşabiliriz. 

Ancak,’ussal’ ve ‘duygusal’ anlatım çeşitlerini ele almadan önce,bu 

konuda özel bir önemi olan !tonlama’ kavramını açıklamak gerecektir. 

Ton; ses titreşimlerinin yükselip alçalmasıdır. 

Ayrı ayrı ses yapılarına sahip olan sözcükler doğal olarak,ayrı ayrı 

seslendirilmeyi gerekli kılarlar.Başka bir deyişle,her sözcüğün kendine özgü 

tonları, yani yükselip alçalmada farklılıklar gösteren sesleri vardır.Hiçbir 

sözcük,yazılışları aynı olanlar (sesteşler) bile,vurgu ve ton yönünden aynılık 

göstermez. 

Ton kavramı böylece açıklandıktan sonra,artık ‘tonlama’ üzerinde 

durabiliriz. 

Tonlama (entonasyon),cümle akışında ton güdümü tarzıdır.Başka bir 

deyişle, sözcükte ve cümlede,temel frekans ve melodinin 

değişimleridir.Tonlama,ünlülerin yüksek değişimleriyle nitelenen ve ses 

tellerinin titreşim ritmindeki değişimlerinden kaynaklanan temel frekansın 

değişiklikleriyle belirlenen,cümlenin müzikal hareketi olarak da tarif 

edilebilir. 

Bilmek gerekir ki,ton kelimeye;vurgu kelimeye ve cümleye,tonlama 

(entonasyon) ise sadece cümleye aittir. 
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Her dilin kendine özgü bir cümle melodisi (tonlaması) vardır.Sesin 

yükselip alçalması bakımından,cümlede beş çeşit tonlama  görülür : 

1-Düz 

2-Yükselen 

3-Alçalan 

4-Yükselip alçalan 

5-Alçalıp yükselen 

Tonlama,cümlenin tipine göre değişebilir.Bu konuda sesin yükselmesi 

ya da alçalması esas olmakla beraber,duraklamalar da ikinci bir esas 

sayılabilir.Bu duraklamalar cümlenin anlamına veya cümle ahengine göre 

farklı yerlerde ve farklı uzunlukta olabilir. 

Hem ‘ussal’ hem de ‘duygusal’ anlatım türlerinde,vurgu,ton ve 

tonlamanın kullanılması gerekir. 

Her cins insan sesi yükseklik bakımından üç temel tonda sıralanır: 

1-Pes ton 

2-Orta ton 

3-Tiz ton 

Bir metinde belirtilmesi gereken duygu ve düşüncelerin türüne göre 

kullanılan bir ‘genel ton’ vardır.Bu genel ton kendi ses bölgesi içinde alçalıp 

yükselebilir.Fakat,anlamı bozacak şekilde,kendi ses bölgesinin dışına çıkan 

‘yanlış ses’ halini almamalıdır. 

Ussal anlatımda genellikle orta ton kullanılır ve sesin yüksekliği ile 

şiddeti de pek büyük değişiklikler göstermez. 

Duygusal anlatımdaysa ton çeşitliliğinin ve sesin şiddetinin önemi 

çoktur.Çünkü, metinde ki anlamlı havayı onlar yaratarak dinleyicileri etkiler. 

Bütün bu anlatılanlardan,her parçanın kendisine ait bir ‘genel ton’ u 

olduğu sonucu çıkmaktadır.O genel ton,parçada verilmek istenen duyguya 

göre değişir.Sesin yüksekliği ;hiddet,hayret ve sevinç gibi duygularda tiz 

tonlara yükselirken,karamsarlık ,umutsuzluk ve ıstırap gibi duygularda pes 

tonlara düşer. 

Sesin şiddetiyse,içten gelen dinamizmi anlatır.Belli bir zaman içinde 

söylenen sözcüklerin niceliği demek olan ‘söz akımı’,duygunun taşkınlığına 

veya ölgünlüğüne göre ayarlanır. 
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Söz Akımı  : 

Söz akımı,bir parçada ki duyguların ve düşüncelerin 

biçimlendirilmesine göre ağırlaşır veya çabuklaşır.Genelde kullanılan üç 

değişik söz akımından bahsetmek mümkündür: 

1-Ağırlaşan söz akımı 

2-Çabuklaşan söz akımı 

3-Duraklayan söz akımı 

Yalnız,”çabuklaşan söz akımı”deyince,dinleyicilerin 

anlayamadığı,birçok harfin, 

hecelerin ve sözcüklerin kaybolduğu bir söz akımı 

anlaşılmamalıdır.Her şeyden önce, 

dinleyicilerin anlayamadığı bir metin,can sıkmakta başka işe yaramaz. 

Ezbere söylenen veya yüksek sesle okunan bir metinde,dinleyicilerin 

söylenenleri 

iyi anlayabilmeleri için onlara zaman zaman düşünebilecekleri bir pay 

bırakmak doğru 

olur.Fakat,düşünce payı bırakmak adına da,sözleri uzatmak,gereksiz 

duraklamalar yapmak,ağır ağır konuşmak gerekmez.O zaman 

konuşma,tekdüze ve tatsız bir hal alır. 

Dinleyicilerin zevkini bozmamak,ilgilerini diri tutmak için göz önünde 

bulundurulması gereke esas noktalar şunlardır: 

1-Söyleyicinin,sözlerini dinleyicilere iyi duyurması gerekir. 

2-Söyleyici,söylemek istediklerini,dinleyicilere iyice anlatıp zihinlerde 

canlandırabilmelerini sağlamalıdır. 

Bunun için de söyleyicinin sözlerinin önce kendisinin 

anlayıp,dinleyicilere gerektiği gibi anlatabilmesi çok önemlidir.Yalnız her 

şeyden önce,dinleyicilerin konuşmaya olan ilgilerini kaybettirmemek,onları 

diri tutmak gereklidir. 

Ayrıca,söyleyici çok çabuk konuşuyor,yöntemine uygun olarak harfleri 

boğumlandırmıyorsa,söylediği sözleri birbirine karıştırma tehlikesi de 

doğabilir. 

Konuşmacılar,söyledikleri sözleri kendileri için değil,dinleyiciler için 

söylediklerini hiçbir zaman akıllarından çıkarmamalıdırlar. 
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Söz akımından da böylece bahsettikten sonra”tonlama”konusuna geri 

dönebiliriz: 

Tonlamanın,cümle akışındaki ton güdümü tarzı,başka bir anlatımla da 

konuşma müzikalitesi olduğuna söylemiştik. 

Unutmamak gerekir ki;gerek”ussal anlatım”da olsun gerekse”duygusal 

anlatım” da olsun,yanlış tonlama yanlış vurgulamaya dayanır.Her iki yanlış 

da birden yapılırsa, tümcenin doğal ezgisi bozulur;anlam aktarımı,anlatım 

incelikleri ve dinleyiciyi etkileme engellenir.Başka bir 

deyişle,tümcenin”ussal”ve”duygusal”özüne ters düşer.O zaman da konuşmacı 

amacına ulaşamaz,konuşmadan beklenen sonuç da elde edilemez. 

Kuşkusuz,yanlış tonlama da,boğumlanma bozukluklarıyla ve 

vurgulama yanlışlarında olduğu gibi,kötü alışkanlıklardan,bilgisizlikten veya 

umursamazlıktan ileri gelebilir.Konuşmamızın doğru,düzgün ve güzel 

olmasını istiyorsak,tonlama üzerinde titizlikle durup,uzun alıştırmalar 

yapmamız gerekecektir. 

Bu arada,boğumlanma bozuklukları ile vurgulama ve tonlama 

yanlışlıklarından başka,konuşmayı bozan ve çirkinleştiren başkaca kötü 

alışkanlıklar da unutmamalıyız.Bunlar : 

a-)Akıcılıktan yoksunluk 

b-)Tekdüzelik 

c-)Yersiz vurgu ve duraklar 

d-)Tartım ve hız bozuklukları 

e-)Sesi ve soluğu denetim altına almamak 

f-)İyi dinlememek 

olarak sıralanabilir.Bu hepsi birbirinden önemli yanlışlıklara düşmemek 

için mutlaka çok çalışmak,bıkıp usanmadan bildiklerimizi gözden 

geçirerek,sürekli alıştırmalar yapmak gerekecektir. 

1-Ussal Anlatım  : 

Duyguya baş vurmadan yapılan anlatım biçimidir.Yalnız,bu anlatım 

biçimi de hiçbir zaman,tek düze,sıkıcı bir konuşma demek değildir. 

Ussal anlatıma örnek olarak basit bir geometri teoremi bile 

verilebilir.’Bir üçgenin iç açılarının toplamı 180 derecedir’ derken duygu 

hiçbir zaman gerekli değildir.Tıpkı bunun gibi radyo ve televizyon haberleri 

de ‘ussal anlatım’ gerektirir. Çünkü haberde önemli olan ‘tarafsızlık’ 

ilkesidir.Ama bütün bunlar,robot gibi monoton bir ses çıkarmayı da 
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gerektirmemektedir.Yine sözcük ve tümce vurgularına,ses bükümünün 

değişmelerine (tonlama),söz noktalamalarına (durak) özen göstermeyi 

unutmamalıyız. 

Konuşurken,düşünce ve duygularımızı anlatmak için ses tonumuzda 

yükselip alçalmalar yaparız.Bu yükselip alçalmalar aynı zamanda sesin 

yükseklik niteliği ile ilgilidir.Bu olaya da ‘ses bükümü’ adı verilir.Söz 

söylerken tümceleri aynı tonda söylemeyip hemen hemen besteleriz.Bu 

besteleme,duygularımızla ve anlatmak istediğimiz düşünce ile 

ilgilidir.Ancak,konuşmacının eğitimi,sosyal düzeyi,konuşmanın geçtiği ortam 

ve kişinin o andaki durumuna göre ‘ses bükümü’ değişiklik gösterdiği 

için,bunu kesin kurallara bağlamak oldukça zordur.Bu konuda en doğru 

yol,taklitten kaçınmak ve Türkçe yi söylerken yaşamak,duymak ve bu 

biçimde doğal bükümü bulmaktadır. 

Doğal büküm,dilin gerektirdiği duygu ve düşünceden ayrılmayan 

büküm biçimidir.Yapma büküm ise,dilin gerektirdiği bükümü bozarak,duygu 

ve düşünceden ayrılan,yapmacık bir büküm biçimidir.Bazı konuşmacıların 

yaptığı gibi,sözcükleri uzatıp,tonu yükselterek,tümce sonlarını yüksek tonlara 

çıkararak,ses titretilerek oluşturulan ses bükümü dinleyicileri rahatsız eder. 

‘Ussal anlatım’da da,tıpkı ‘duygusal anlatım’ da olduğu gibi ses 

bükümü kişiseldir.Asla başkalarını taklit etmemek,omların konuşma 

biçimlerine özenmemek gerekir.Ancak bu konuda,dilin ve anlatım 

gerektirdiği ses bükümünü bozmamak şarttır.Bunun için bazı kurallara uymak 

gerekir. 

Şimdi bu kurallardan bahsedelim: 

a-)Sona eren ses bükümü (Bildirim Tümcesi) 

Bir tümcede düşünce tamamlandığı zaman,ses bükümünde de bir 

alçalma olur.Amaç,tümcenin bittiğini,iletilmek istenenlerin sona erdiğini 

dinleyiciye hissettirmektedir.Zaten bildirim tümceleri yapıları gereği,bir 

düşünceyi tam olarak anlatan tümceler olduğu için nokta ile sonlanırlar.Bu 

noktayı,ses tonumuzu tümcenin sonunda biraz düşürerek belirtiriz.Bu 

hareket,soluk yetersizliği yüzünden tümce sonunun duyulmaması riskini 

doğurabilir.O yüzden,tümce sonlarının iyice duyurulmasına çaba 

harcanmalıdır.Aksi halde,bildirim tümcelerinde yüklem,tümcenin sonunda 

bulunduğundan,anlamın belirtilememesi ya da eksik belirtilmesi tehlikesi 

ortaya çıkar. 

Örnek: 

-Bu yaptığını hiç beğenmedim. 

-Çocuklar okula gittiler. 
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-Çok hastayım. 

-Karnım acıktı. 

-Deniz çok güzel. 

-Akşam sinemaya gidelim. 

b-)Devam eden ses bükümü  : 

Genellikle yan tümcelerden ya da sıralı tümcelerden oluşmuş 

bildirilerde, dinleyiciye anlatılanlardan daha bitmediğini, düşüncenin 

tamamlanmadığını belirtmek üzere, devam eden ses bükümü kullanılır. 

 

Örnek  : 

Geldim, Î=> gördüm, Î yendim.! 

 

Şartlı bileşik tümcelerde ise, yan tümce önce, temel tümce sonra gelir. 

Bu yüzden ses bükümü de yan tümcenin sonuna kadar bir ton yükselmesi 

göterir ve temel düşüncede tamamlanmış olur. 

 

Örnek  : 

Arabayla gidersek, Î daha rahat ederiz. ! 

 

Bağlaçlı yan tümcelerde de, şartlı bileşik tümcelerdeki özellikleri 

gösterir. 

Örnek  : 

Biliyorum ki, Î beni sevmiyorsun. ! 

 

c-) Soru Bükümü : 

Dinleyiciden herhangi bir konuda bilgi ya da yanıt istendiğinde, ses 

tonunun tümce sonunda yükselmesiyle ortaya çıkan ses bükümümdür.Soru 

tümceleri;’tüm soru tümcesi’ ve ‘parçalı soru tümcesi’ olarak iki kısımda 

incelenir. 

Tüm soru tümcesinde soru fiildedir ve tümcenin bütün öğelerini 

kapsar.Bu tip soru tümcelerine ‘evet’ ya da ‘hayır’ diye  cevap verilebilir. 
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Örnek : 

Geliyor mu?Î             Evet!           Hayır! 

Ateşiniz var mı? Î     Evet!           Hayır! 

 

Parçalı soru tümcelerindeyse ses bükümü yine yükselir.Ancak bu soru 

tümceleri öyle bir edayla sorulur ki,cevap verilirken mutlaka soru tümcesi ilgi 

tutulur. 

Örnek: 

Kimin ateşi var? Î         Benim var !  Ahmet’in yok 

 

Duygusal anlatım   : 

Daha önce belirttiğimiz gibi,çeşitli vurgulama özelliklerine 

başvurarak,ses tonunda yükselip alçalmalar yaparak konuşma tarzı daha çok 

‘ussal anlatım yöntemleriydi. 

Bir parçanın sevinçli veya kederli,komik veya trajik,eğlenceli veya 

mahzun oluşu ise ‘duygusal anlatım’la belirtilir.Ancak,bu anlatım biçimi 

çoğunlukla duygu yoluyla elde edilirse de,düşüncenin payı olduğunu da 

unutmamalıyız.Bu biçim anlatımda psikolojik yön daha ağır bastığı için 

‘duygusal anlatım’ adı verilmiştir. 

Duygusal anlatımda,ton çeşitliliğinin ve sesin şiddetinin çok büyük 

önemi olduğunu,çünkü söylenen metindeki anlamlı havayı böylelikle 

yaratarak dinleyicileri etkileyebileceğimizi biliyoruz.(Bknz.sayfa:153) 

Duygusal anlatımda tiz ya da pes tonları daha çok,orta tonu ise daha az 

kullanırız.Sözün temposunda ki çabukluk duygulardaki 

canlılığı,taşkınlığı,sözün temposundakiyavaşlıksa duygulardaki 

ölgünlüğü,güçsüzlüğü anlatır.Duygusal anlatım açısından ele 

alırsak,kullanılan tempo genellikle konuşmacının içinden gelen duyguların 

derecesini açıklar diyebiliriz. 

Ussal anlatım konusunu incelerken,özellikle bildirim ve soru 

tümcelerinde, ses bükümünü doğru kullanmanın öneminden 

bahsetmiştik.Duygusal anlatım ise, konuşanın tümcelerindeki duyuş 

özelliğine göre düzenlenen ses bükümüne uyar ve daha çok ünlem duygusunu 

belirten tümcelerde kendini gösterir. 

Söyleyici,anlatmak istediği duygulara göre ses bükümünü verir.Hayret, 

hiddet,hayranlık,şaşkınlık,gücenme,iğrenme,korku,cesaretsizlik gibi çeşitli 



 2
1

3

 

duyguları anlatmak için kullanılan ünlüm tümcesi,tamamlanmamış bir 

tümcedir.Bu tip bir tümce daha çok yükselen ses bükümüyle sonuçlanır.Soru 

tümcelerinde olduğu gibi arada sırada,alçalan ses bükümüyle sonuçlandığı da 

olur. 

Yükselen ses bükümü,duygusal anlatımda,pek canlı duyguları veya dışa 

vurulan duyguları gösterir. 

Örnek : 

Şaşılacak şey!                Mutluyum ben,mutlu! 

                                ----    

Alçalan ses bükümü,dışa pek vurulmak istenmeyen duyguları 

gösterir.Bu duygular pek şiddetli değildir.Cesaret kırıklığını,gerçek acıyı 

meydana çıkarır umutsuzlukları ortaya çıkarır umutsuzlukları ifade eder. 

Örnek : 

Ne ayıp şey !        Ne korkunç şey! 

--                         ---

Duyuş Vurgusu  : 

Bu vurgu çeşidi,ses bükümünün biçimine uygun olarak,anlatıma yaşam 

ve renk verir.Duygunun bir çok çeşidini,sözcük veya sözcük öbeklerinde 

ortaya çıkarmak için,onların belirli heceleri üzerine ses baskısı yaparak 

gösteririz.Buna ‘duyuş vurgusu’ deriz. 

Duyuş vurgusu,ayrım vurgusuna çok benzer.Ancak,duyuş vurgusunun 

duyguyla sıkı sıkıya ilgili olmasına karşılık,ayrım vurgusu duygudan çok usa 

bağlıdır.(Bknz:171,172,173.) 

Duyuş vurgusunu kullanırken,yapmacıklığa ve sahteciliğe düşmeye 

dikkat etmek gerekir.Önemli olan hissetiklerimizi,duygularımızı ortaya 

çıkarmak ve ifade etmektir.Yapmacık ve sahte tavırlar duygusal anlatımı 

bozar. 

Bir çok değişik duygunun anlatımı için,duyuş vurgusunun yerinde 

kullanılması,güzel bir konuşmayı ve dolayısıyla gerçek diksiyonu ortaya 

çıkarır. 

Örnek  : 

Dön geri!Ben sensiz yaşayamam. 
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Bu tümcede yer alan ‘ben’,’sensiz’ ve ‘yaşayamam’ 

kelimeleri,söyleyenin duygularına bağlı olarak vurguyu ayrı ayrı ya da birlikte 

üzerlerine çekebilirler. 

Unutmamak gerekir ki,duygusal anlatım’dan söz ederken kastedilen 

sadece romantik duygular ya da sevgi ifade eden sözcükler 

değildir.Öfke,umutsuzluk, heyecan,acı belirten sözcük ya da tümcelerde birer 

duygusal anlatım tarzıdır. 

Örnek : 

Allah kahretsin! 

Başaramayacağımdan korkuyorum. 

Canım çok sıkılıyor. 

 

ALIŞTIRMA-10 

 

Aşağıdaki öyküyü,daha önce kurallarından 

bahsettiğimiz,’boğumlanma’, ’vurgu’,’durak’,’tonlama’ ve ‘söz akımı’ 

özelliklerini hatırlayarak okuyunuz. 

SELİM’İ ANARIM 

Selim ikinci defa yazıhaneme gelişinde,bir elinde, güllerden, 

katmerlerden, aslanağızlarından,şebboylara kadar karışık bir demet çiçek,bir 

elinde zor taşıdığı bir sepetle geldi. 

Yazıhanemden içeri adım attıktan sonra eşiğin az ilerisinde duruşu,her 

zaman gülen gözleri,canlı tavırlarıyla etrafı araştırışı hâlâ gözümün önünde : 

-Hoş geldin!dedim. 

Uzun boylu selâma,hâl hatır sormaya lüzum görmeden:’Hoş bulduk’ 

dedi kısaca,hemen ardından da sordu: 

-Bir çanağın var mı? 

-Ne çanağı? 

Anlamama kalmadı,’Ha buldum!’ diye sepeti kapının içine 

bıraktı,elindeki çiçeklerle kitaplığın kenarında boş duran vazoya doğru atıldı. 

-Vazo mu? 
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-Vazo,mazo,herneyse!Biz ona çanak deriz,kap deriz kısacası.Çiçekleri 

yerleştirelim,sen şimdi ona bak!Suyu da yok bunun! 

Yanımda çalışan çocuğa döndü: 

-Koş oğlum şunu doldur da gel! 

Çocuk vazo elinde yazıhaneden fırladı 

Boğum boğum nasırlı,kütleşmiş parmaklarıyla çiçek demetini çözmeye 

başladı.Mırıldandım: 

-Niye zahmet ettin? 

Omuz silkti: 

-Zahmet mi olurmuş?Bunlar benim bahçemin çiçekleri. 

Çocuk hemen döndü.Vazoyu onun önüne,yazı masasının üstüne 

bıraktı.O çiçekleri vazoya kendi elleriyle yerleştirdi.Sonra iki adım geri 

çekildi.Çiçeklerin duruşuna baktı: 

-Nasıl?Bak gördün mü?Odanın manzarası,havası değişti,daha bir 

keyifli çalışırsın şimdi... 

Mırıldanarak tekrar: 

-Teşekkür ederim!Ben de severim çiçekleri,otursana!... 

Bana en yakın sandalyeye oturdu.Gözleri çiçeklerde... 

-Bir adam çiçek,hayvan sevmedi mi at öylesini...Çok denenmiştir bu 

bizde.. Sen çiçek seversin belli... 

Tekrar yazıhanemi gözden geçirdi: 

-Güzel olmuş... 

Dâvasını fazla sorduğu yoktu hiç. 

-Bir kahve içer misin? 

‘Güzel olmuş!...’ diye tekrarladı yine.’Tiryaki değilim ama senin hatırın 

için içeyim...’ 

Çocuk kahve söylemeye gitti. 

-Ne saklayayım geçen sefer sevmedim,beğenmedimdi 

burasını!Karanlıktı,haraptı!Şimdi güzel olmuş! 

Eski bir deponun ön tarafında,depodan bağdadi bölmelerle 

ayrılmış,harap bir odaydı işte başladığım zaman yazıhanem.Birkaç kuruş 
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kazanınca,o ay bağdadi bölgelerini,tavanını,tabanını değiştirttim,ön duvarını 

sıvattım,her tarafını mavi boya ile boyattım.O gün bir de üstelik pencereden 

güneş alıyordu.Her taraf aydınlık,ışık içindeydi. 

-İnsan oturduğu yeri gönendirmeli! 

‘Ne yaparsın?’ dedim.’Her şey zamanla...Yavaş yavaş!’ 

-Böylesi daha iyi! 

Ellerini sürdü önüme: 

-Hep yavaş yavaş ne bulduksa!Hep bunlarla bulduk!Bizimkisi daha 

iyi!Sen yüreğini bozma,hazırın tadı yok! 

Kahveler geldi. 

-Davanı sormuyorsun? 

-Nesi var soracak? 

Tapu çıkaracaktık on dönüm tarlasına. 

-Sen her lazımsa yapmışsındır elbet!Ben,bir ihtiyacın var mı diye 

yoklamaya geldim,o kadar!Aklına başka bir şey gelmesin hani.Masraf falan 

ne lâzımsa söyle,çekinme... 

‘İnce adamsın Selim!’ demek geldi içimden.Sonra demedim: 

-Ayın on yedisinde keşif var,mahkeme kurulu ile geleceğiz! 

Gözleri etraftaydı yine: 

-Senin bu yazıhanenin eski hali var ya bey?Hatırladın mı?.. 

-Evet?... 

-Benim tarla,aldığımda ondan da beterdi.Hayvanını bağlamazdı 

kimse.İyi oldu geleceğiniz!Şimdi gelin de görün... 

-Önümüzde ki ayın on yedisinde ... 

-İyi işte...O zaman gelince görürsünüz.Aldığımda ekildiğini gören, 

hatırlayan yoktu.Yaz kış su basardı.Kovalık,yılan,kurbağa yatağıydı 

mübarek.Ama gözüme kestirmiştim bir kere!Sığırtmaçtım ben,sırasında 

gündelikçiydim.Karı koca yemedik içmedik,sabah akşam nerede  kimin 

tarlasında iş varsa gittik,dişten tırnaktan artırdık,zorla üç beş kuruş sahibi 

olduk!Aradım buldum tarlanın mirasçısını,adamı Ödemiş’den aldım 

geldim,her masrafını çektim,Heyete varıp bir senet imzalamaya zor gönlümü 

ettim.Hani neredeyse,al senin olsun diyecekti herif bana... 
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Delisin dediler bana!Güldüler!Bir yere kötü mü,Selim’in tarlası gibi 

derlerdi.Karıya,ayağımızı basacak bir yer bulduk ya,ele koşmaktan iyidir 

derdim.Karıda benim kafada,iyidir derdi.Sen etrafın güldüğüne bakma!Onlar 

babadan dededen hazır tarlaya kondular ya,sana bana gülerler elbet!Âlem bir 

sürerdi tarlasını,biz beş sürerdik,altı sürerdik.Gülerlerdi o zaman!Ama gel de 

şimdi gör!... 

-Göreceğiz elbet... 

-Bütün Kilizman’da üstüne baika tarla varsa o zaman!O gülenlerin 

hepsinin gözü benim tarlada şimdi... 

Gitmek için kalktı: 

-Başını ağrıttım.İşin vardır... 

Kapının yanında bıraktığı sepetin başında durdu: 

-Bunlar benim bahçemin domatesleri,sana getirdim! 

Utandırıyordu beni.Sitem ettim: 

-Oldu mu bu yaptığın?Sen benim hakkımı ödedin! 

-Hak mı bu?Hediye!İtalyan fidanı bunlar.Bu cinsi para versen başka 

yerde bulamazsın...Çocuk evin yolunu göstersin de sepeti boşaltıyım... 

Günü gelince hâkim,zabıt kâtibi,tapu fen memuru,bir taksiye 

dolduk,Selim’in tarlasına gittik. 

Damının önünde,asmanın altında masa sandalyeler hazırlanmıştı bize. 

Yerleştik. 

Selim yanıbaşımızdaydı tabiî. 

-Bu gördüğünüz dam var ya?.. 

-Biz yaptık! 

Badanalana badanalana,kat kat sıvası kireç tutmuş tek katlı küçük 

dam,arkasında arabalık,ahır,samanlık... 

-İlkin damı yaptık,karı koca başımızı soktuk!Sırası geldi ahırı ekledik, 

samanlığı ekledik,arabalığı ekledik... 

Damın önünde iki köşede iki asma yetiştirmişti.Dört tarafta beyaz 

badanalı tenekeler,saksılar içinde küpe 

çiçekleri,ortancalar,karanfiller.Tarhlarda 

ıtırlar,sardunyalar,katmerler,şebboylar,akşam sefaları daha türlü çiçekler... 

-Bunları hep biz dikdik,biz yetiştirdik... 
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Hâkim tanıkları dinledi.Ardından fen memuru ile tarlayı ölçmeye 

çıktık. 

Kına gibi derler oralarda iyi işlenmiş topraklara.Selim’in bahçesi kına 

gibiydi.Dört yanında,su basmasın diye,bele kadar hendekler açmıştı tarlasının. 

Damının üç beş adım ötesinde de bir kuyu açmış,bir moyor 

oturtmuştu.Moyordan iki bilek kalınlığında gür bir su fışkırıyordu,arıklara 

yollanıyordu. 

Fen memuru şeridini çekerken az ilerde,Selim yanımdan ayrılmıyordu 

yine: 

-Görüyorsun ya,komşu tarla ne halde!Kovalık,bataklık.Burası da 

böyleydi aldığımızda,Bu hendekleri,bu kuyuyu,bu motoru yavaş 

yavaş,zamanla bulduk.Bu ellerle... 

Ölçü bitti.Asmanın yanında bizi bekleyen hâkimin yanına 

döndük.İşimiz bitmişti.Hâkim kalkmak istedi.Selim bırakmadı: 

-Bizim için yoruldun hâkim efendi,bir ayranımızı iç. 

Karısı damın aralığından,bir tepsinin içinde dilim dilimkestiği olgun,iri 

bir karpuz,kuyuda soğuttuğu bir göğüm ayran,başka bir tepsinin içinde birkaç 

bardak uzattı. 

‘Bu ne zahmet’ dedi hâkim,sonra ekledi: 

-Ortancaların güzel,bütün çiçeklerin güzel,bahçen çok güzel Selim 

Efendi... 

Bundan çok hoşlanacağı söz olamazdı Selim’in : 

-Sahi sevdin mi hâkim Efendi?Sevdinse şimdi tam 

zamanı,ortancalardan küpelerden aşlar getiririm sana... 

Hâkim çekinirdi böyle şeylerden. 

-Bahçende durduğu daha iyi,biz memuruz,bugün burda yarın orda.Kim 

taşıyacak? 

Selim’in gizlisi kapaklısı yoktu hiç: 

-Benim dâvada niza yok,itiraz yok hâkim efendi!Ne çekiniyorsun? 

Beğendin sevdinse iste,hatırım olur.Giderken götüremezsen komşuna 

verirsin... 

Hâkim güldü:’Sen bilirsin öyleyse’ dedi ‘zahmet olmazsa getir’. 

Selimle son defa Yalı kahvelerinin önünde karşılaştık.Ben Urla dan 

gelip İzmir’e gidiyordum,bir iş için Yalı kahvelerde 
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indim.Selim,yukarıdan,köyden inip, tarlasına gidiyordu.Beni görünce 

kaldı.Bir kahvede oturduk. 

Az sonra Ulamışlı Ali geldi yanımıza.Ali’nin de beni ne zaman Yalı 

kahvelerde görse,aklına kağıt oynamak gelir. 

‘Bir el oynayalım mı bey?’ dedi. 

Selim’e baktım: 

-Ne dersin?Bom bilir misin? 

-Bilmem! 

-Prafa? 

-Ben hiç oyun bilmem,kusura bakma. 

Ulamışlı atıldı: 

-Oyun moyun ne anlar o ayı!Onun kahvenin yüzünü gördüğü mü var? 

Güldüm: 

-Ne yapar peki? 

-Varsa yoksa çalışsın!Öküz gibi çalışsın!Onun bunun beğenmediğini 

bedavaya alıp adam etsin... 

Selim cevap vermedi. 

Tatsızlığı gidermek istedim: 

-Fena mı? 

-Fena elbet!İyi mi? Ne bu? Biraz da adam gibi nefes al!Dünya gör! 

Kazandığın yetmedi mi a ayı? 

Selim hafif kızardı: 

-Benim kimseye şikayetim yok hâlimden... 

-Ne şikayetin olsun?Düne kadar sığırtmaçtın,ağa oldun,para 

gördün!Hala da gözün doymadı mı? 

Selim setleşti biraz: 

-Bak önüne be! Benim parada gözüm mü var? 

-Gözü yokmuş! Lâf! 

-Yok ya... 

-Ya nede gözün var? 
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Selim: 

‘Huyum bu benim’ dedi önce,’çalışmadan edemem!’ Sonra ikimizin 

yüzüne de ayrı ayrı baktı.Açıklamasını yeterli görmedi.Biraz mahçup,kesik 

kesik devam etti: 

-Ne bileyim,biri geçerken tarlamın önünden,burası gendi,kovalıktı,su 

basardı,Selim açtı,Selim adam etti desin arkamdan yeter bana...Başka nemiz 

var bu dünyada adımız anılacak? 

Sözünü bitirince kalkmak istedi.Ulamışlı bırakmadı: 

-Otur hadi otur, aldırma !Kırk yılın başı bi geldin hemen kalkma... 

 

*** 

Her ayak bastığı yere güller,asmalar diken,her dost bildiğine katmerler, 

ortancalar götüren Selim!Yurdumuzun neresinde işlenmemiş bir parça 

toprak,gen bir tarla görsem seni anarım! 

‘Selim olsa derim,bu tarla Selim’in eline geçse1..’ 

 

(Necati CUMALI) 

 

ALIŞTIRMA-11 

 

Aşağıdaki  önce tekdüze bir sesle,tonlamasız bir biçimde,sonra da her 

cümlenin içeriği duygusal ve coşkusal anlamı vermeye çalışarak söyleyin: 

-Güzel bir gece. 

-Ne güzel gözleri var. 

-Ben bu yüzü nerde gördüğümü bir hatırlayabilsem. 

-Onunla ilk kez nerde karşılaştığımızı bir anımsayabilsem. 

-Bir daha söyleyin,ama söylerken de gülümseyin. 

-Bir kez daha sorun,ama sorarken suratınızı asmayın. 

-Ne?Sen kendini şık giyimli sanıyorsun öyle mi? 

-Ne?Sen kendini çağdaş ve ilerici birimi sanıyorsun? 
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-Böyle bir hileye başvuracak kadar alçalacağın hiç aklıma gelmezdi. 

-Onun bu kadar bayağılaşacağını,böyle adi yollarla karşısındakini 

susturmaya çalışacağını asla düşünmemiştim. 

-Hep beraber plaja gideceğiz,denize gireceğiz,gülüp oynayacağız. 

-Birlikte pikniğe gideceğiz,oynayacağız,güzel bir gün geçireceğiz. 

-Çok üzüldüm;tiyaroda bu gece için tek bir yer bile kalmamış.Ben de 

konsere bilet aldım.Başka ne yapabilirdim? 

-Çek git buradan,cehenneme kadar yolun var. 

-Bir daha yüzünü görmek istemem senin.Defol karşımdan! 

-Dikkat et,karşıdan iki araba geliyor,çarpmayasın! 

-Zeki bir yumurcak değil mi?Hem de daha beş yaşında. 

-Becerikli ve akıllı değil mi?Üstelik on ikisinde. 

-Uğraşmanın hiçbir yararı yok;ben bittim,tükendim artık. 

-Senin gibi iyi yürekli bir insan dünyaya gelmemiştir daha. 

-Bu derece iyi bir insanı ömrümde görmedim. 

-Seninle övünüyoruz,hepimizin yüzünü ağarttın. 

-Dikkat et!Arabaya çarpacaksın. 

-İşlerim o kadar birikti ki,başımı kaşıyacak vaktim yok.Gene de 

şikayetçi değilim. 

-Onunla övünüyoruz;doğrusu çok büyük bir başarı kazandı. 

 

ALIŞTIRMA-12 

 

‘Duygusal anlatım’ ı daha iyi kavrayabilmek için,sesin bükümünde ki 

değişmeleri göz önünde tutarak çeşitli denemeler yapabiliriz. 

‘Hava güzel’ cümlesini ele alalım.Bu sadece bir gözlemdir.Halbuki 

havanın güzel olmasından duyduğumuz hayranlığı anlatmak için söylediğimiz 

‘Hava ne güzel!’ cümlesinde,sesin bükümü birincisinden çok farklıdır. 

Bu örnekten yola çıkarak,birbirinden az farklı cümleler kurarak aynı 

konu üzerinde çeşitli duyguları anlatabiliriz: 
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-Şüpheli 

Eh!Belki hava güzelleşir. 

-Şakacı 

Evet,hava güzel ama,ördekler için. 

-Münakaşacı: 

Hava güzel diyorsun demek?Pek iyimsersiniz doğrusu. 

-Kızgın: 

Hava güzel ama,biz dört duvar arasında kapalıyız. 

-Şefkatli: 

Hava güzel.Sokağa çıkalım canım.Hava alırsan iyileşirsin. 

-Acıklı: 

Hava güzel ama,kederimi artırmaktan başka işe yaramıyor. 

-Açığa vurma: 

Ne yapalım,bahsi ben kaybettim:Hava güzelleşti. 

-Öfkeli: 

Allah kahretsin!Hava güzelleşti. 

 

ALIŞTIRMA-13 

 

Yine ses bükümündeki değişmeleri kullanarak,duyuş vurgusunu da göz 

önünde bulundurarak,bu defa havanın kötü olduğunu bildiren cümlelerde 

çeşitli duyguları ortaya çıkarmaya çalışalım. 

 

-Kesin İnanç 

Artık hava güzelleşemez,buna eminim. 

-Küçümseme 

Buranın havası hep böyledir.Artık düzelmez. 

-İtirazla 
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Müsadenizle,hava güzel değil. 

-Alaycı 

Gerçekten harika bir hava,bir yağmur eksik. 

-Şefkatli 

Hava güzel değil ama,en azından birlikteyiz. 

-Öfkeli 

Ne berbat  bir hava.Sanki gök delindi. 

-İyimser 

Hava güzel değil ama,belki birazdan düzelir. 

-Kızgın 

Ne kötü bir hava,artık pikniğe gidemeyiz! 

 

ALIŞTIRMA-14 

 

Şimdi de hava durumu ile ilgili soru cümlelerine geçelim.Aşağıda 

örnek olarak verilen cümleleri yine ses bükümü ve duyuş vurgusu konusunda 

öğrendiklerimizi uygulamaya çalışarak sorunuz: 

-Bilmeden sormak 

Hava güzel değil mi? 

-İyice bilmeden sormak 

Hava güzel değil mi? 

-Güvensizlik 

Hı hı!Havanın güzelleşeceğine inanıyor musunuz? 

-Alay 

Bu havaya güzel mi diyorsunuz?Pek iyimsersiniz doğrusu. 

-Sabırsızlık 

Ah!Ne zaman hava güzelleşecek acaba? 

-Muzafferce 



 2
2

4

 

Oh!İşte,ben hava güzelleşecek demedim mi? 

-Öfkeli 

Bu berbat hava güzelleşmeyecek mi? 

-Şefkatli 

Hava güzelleşmezse biz de evde otururuz değil mi canım? 

-Kızgın 

Bu hava güzelleşmeyecek ve biz evde kapalı kalacağız,değil mi? 

 

ALIŞTIRMA-15 

 

Aşağıdaki alıştırmada,birbirine zıt duygular anlatan çeşitli cümle 

örnekleri verilmiştir.Bu zıt duyguları ortaya çıkarmaya çalışınız: 

-Emir verme/Yalvarma : 

*Haydi! Çabuk buraya gelin. 

*Ne olur,size yalvarırım,beni dinleyin. 

-Merhamet/Gaddarlık  : 

*Zavallı yavrucak:Bu yaşta bu acıyı çekmek... 

*Of ne berbat!Bir köpek gibi kafa şişiriyor. 

-İnanç/Kuşku  : 

*Bu ilerleme gün gibi ortada;ona bütün varlığımla inanıyorum. 

*Eh,belki de öyledir ama,bunun varlığını kim ispat edebilir? 

-Böbürlenmek/Alçak gönüllülük   : 

*Bu işin ustası,hem de biricik ustası benim. 

*Ben neyim ki?Hiç onlarla bir tutulabilir miyim? 

-Sevgi/Kin  : 

*Sizi çok seviyorum. 

*Onun varlığından da,hâtıralarından da nefret ediyorum. 

-Endişe/Kaygısızlık   : 
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*Of!Şimdi ne olacak,bu benim için büyük bir üzüntü. 

*Pöh!Bana ne?Umrumda bile değil!.. 

-Saygı/Küçümseme  : 

*Ona karşı o kadar büyük bir sevgim var ki. 

*Hıh!Ne olacak aşağılık yaratık. 

-Karşı durmak/Boyun eğmek  : 

*Hayır,bana hiçbir şey yapamazsın! 

*Ne istersen yap,hepsine boyun eğeceğim. 

-Hayranlık/Nefret   : 

*Yarabbi,ne güzellik! 

*Püf!Ne bayağılık! 

-Cesaret/Korku  : 

*İster on,ister yirmi kişi olsun,göğsüm açık bekliyorum. 

*Eyvah!Görmüyor musunuz, hayatımız tehlikede! 

-Zevk duyma/Acı duyma   : 

*Oh!Ne hoş,mis gibi kokuyor. 

*Ay!Ne acıtıyorsunuz. 

-Hiddet/Tedbirli davranma  : 

*Nasıl?Beni böyle yapayalnız bırakıp gidiyorsunuz ha! 

*Hemen karar vermek lazım;iyice düşünelim. 

-Ağar/Ağırbaşlılık  : 

*Söylediklerinizi nasıl anlayabilirim ki?Bunlar bir dehanın eseri! 

*Size yemin ederim ki,söylediklerim ciddidir. 

-İrade/Zayıflık   : 

*Gece gündüz,bütün gücümle çalışacağım. 

*Benim savaşma gücüm yok. 

-Hınç/Acıma    : 

*Şunu bilin ki,bu ona çok pahalıya mâl olacak. 
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*Zavallı adamlar!Artık onlardan ne isteyebilirim? 

-Üzüntü/Üzüntünün geçmesi   : 

*Allahım,nedir bu başıma gelenler? 

*Çok şükür!Artık korkacak bir şey kalmadı. 

-Açık kalplilik/İki yüzlülük  : 

*Düşündüğümü size açıkça söylüyorum. 

*Sizin tarafınızdan beğenilmek için bütün servetimi feda ederdim. 

-İstek/İsteksizlik  : 

*Ah!Eğer o benim olsaydı!.. 

*Saman!Ne yapıyım olmazsa olmasın. 

-Zafer/Yenilgi  : 

*İstediğim her şeye sahip oldum. 

*Her şeyimi kaybettim,şerefimi de. 

-Cömertlik/Bencillik  : 

*Alınız,alınız :Bana bu kadarı yeter. 

*Başkalarından bana ne!Ben acı çekmeyeyim de... 

-Sabır/Sabırsızlık  : 

*Acelemiz yok,istediğiniz zaman. 

*Kabul edecek bir saniyemiz bile yok! 

-Tehdit/Vaat  : 

*Eğer böyle söyleyip duracaksan,yıkıl karşımdan! 

*Neyim varsa hepsini sana vereceğim. 

-Hayret/Kaygısızlık  : 

*Nasıl!Siz mi?Sahiden siz misiniz? 

*Pekâlâ,zaten öyle olacağı belli idi. 

-Kışkırtma/Yatıştırma  : 

*Ha gayret!Atıl!Bir hamle daha! 

*Hişt,hişt!Kendinize geliniz,sakin olunuz. 
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-Pişmanlık/Taşkınlık  : 

*Gece gündüz,kendi kendime soruyorum;bunu nasıl yaptım diye. 

*Evet,bunu yapacağım.İşte o kadar! 

-Ümit/Ümitsizlik  : 

*Evet,herkes bu işte kazanacağımı söylüyor. 

*Artık her şey bitti,kurtuluş umudu yok. 

 

ALIŞTIRMA-16 

 

Aşağıdaki parçayı duraklama çizgilerine uyarak okuyunuz. 

 

Hayır/öyle düşünmüyorum//o eskidendi//Yanıldığımı çok iyi 

anladım//Arkadaşlarım da beni kışkırttı//Bunu herkes biliyor//Siz de 

bilirsiniz/// Şimdi gerçekleri anladım/anladım işte//Ama iş işten geçti///Bunca 

acı/bunca çile çektim/yakınlarıma da çektirdim//ne oldu///Biz aldandık/daha 

doğrusu aldatıldık//Bir takım güzel kavramlarla/aklımızı çeldiler///Açıkçası 

avladılar bizi/Başka türlü nasıl anlatıyım bu gerçeği//Delikanlıydık 

ya///Gençlik coşkularımızı sömürdüler işte/Neyse/bütün bu aldanışlarımızın 

hiç mi yararı olmadı //Olmaz olur mu///Zamanından önce olgunlaştık/dünyayı 

ve insanları daha yakından tanıdık//Şunu da söyleyeyim///Dünyada en büyük 

öğretmen/acıymış meğer//Hani bir halk türkümüz vardır//Ben çok severim o 

türküyü///’Acıyı çekmeyenin yüreği yarı/der//Bizimde yüreğimiz acılarla 

bütünleşti ağabey//Sakın yanlış anlama///Günah çıkarıp/kendimi 

suçlamıyorum//Değil///Dünyaya yeni bir bakış kazandığımızı söylemek 

istiyorum/deminden beri bunu anlatmaya çalışıyorum//Ama insan yaşadığı bir 

şeyi/tamamı tamamına anlatamıyor ki işte/// Bir şeyler yarım kalıyor 

besbelli/// 
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ALIŞTIRMA-17 

 

Aşağıdaki parçayı ‘ussal anlatımla okuyunuz.Durak,vurgu ve 

tonlamalarda duygusal tavırdan kaçınınız... 

 

Bugün sizlere var edilmiş ağaçların birincisinden,zeytinden bahsetmek 

istiyoruz. 

Zeytin,ilk kutsal kitapta da,son kutsal kitapta da,Gılgamış 

destanında,klasik mitolojide,Tevrat’ta,İncil’de ve Kur’an-ı Kerim’de de adı 

geçen bir ağaç. 

Tufan’ı hepimiz biliriz.Hani,bütün karaların denizlerle 

birleştiği,dünyanın sularla kaplandığı büyük felaket...Gılgamış Destanı bir 

gemi dolusu insan ve hayvanın başlarında ki kişiden ‘Utrapişti’  olarak 

bahseder.Klasik mitoloji bunu ‘Dudalyan’ olarak yazar.İncil’de ve Kur’an-ı 

Kerim’de ise karşımıza ‘Hazreti Nuh’ çıkar. 

Yağmur dindiğinde ortalığı kolaçan etmesi için gönderdikleri 

güvercin,gagasında bir zeytin dalı olarak döner.Kurtulmuşlardır...Gemiden 

indikleri yer ister Cilo olsun,ister ,Ağrı Dağı;ikiside Anadolu’dadır,hemen bu 

zeytin dalını dikerler ve gözleri gibi bakarlar.İşte böylelikle var edilmiş 

ağaçların birincisi olur zeytin... 

Zeytinin anayurdunda yaşıyoruz.Anadolu da yaşıyoruz... 

‘Zeytin delicesinin kökleri,hangi toprağın Akdeniz toprağı 

olduğunu,harita çizen coğrafyacıdan ve sınırlar çizen diplomatlardan daha iyi 

bilir’ der Halikarnas Balıkçısı...’Batı Anadolu kadınları çok güzel 

kokarlar,çünkü onlar doğal zeytinyağı sürer’ demiş Homeros... 

 

ALIŞTIRMA-18 

 

‘Ussal anlatı’ ı anlatırken,’Duyguya başvurulmadan yapılan anlatım 

biçimidir’ demiştik.Haber metinlerini bu tip anlatıma örnek olarak 

verebiliriz.Şimdi aşağıdaki haber metinini okumaya çalışın. 
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HABERLERİ VERİYORUZ 

***Marmara Bölgesi’nde yaşanan ve yalnızca binaları değil verdiği 

acıyla hepimizin yüreklerini sarsan depremin 15’inci gününde ölenlerin sayısı 

14 bin 202 ye yükselirken,tedavi gören yaralı sayısı 25 bin 254 e düştü. 

Başbakanlık kriz yönetim merkezinden yapılan açıklamaya göre,31 

Ağustos 1999 tarihi itibariyle illerden gelen ölü ve yaralı sayısı şöyle: 

Kocaeli          :7 bin 704  ölü,9 bin94 yaralı, 

Sakarya         :2 bin 626 ölü,5 bin 84 yaralı, 

Yalova           :2 bin 380 ölü,4 bin 472 yaralı, 

İstanbul         :946 ölü,4 bin 675 yaralı, 

Bolu              :264 ölü,bin 163 yaralı, 

Bursa             :246 ölü,607 yaralı, 

Eskişehir       :33 ölü,98 yaralı, 

Zonguldak     :3 ölü,26 yaralı, 

Tekirdağ       :35 yaralı. 

Bu arada yaralı sayısındaki düşüşün,deprem sırasında yaralanıp 

hastaneye gelen vatandaşların tedavilerinin tamamlandıktan sonra taburcu 

olmalarından kaynaklandığı belirtildi. 

Başbakanlık kriz yönetim merkezinin açıklamasında,deprem kurtarma 

çalışmalarına katkıda bulunmak ve insani yardım malzemesi getirmek 

amacıyla,Türkiye’ye toplam290 sivil ve askerî uçak geldiği belirtildi. 

Afet İşleri Genel Müdürlüğü’nce acil yardım süresinin 90 gün 

uzatıldığı belirtilen açıklamada,Başbakanlık Kriz Merkezi’nin talimatları 

doğrultusunda Toprak Mahsulleri Ofisi ve Tarım İşleri Genel Müdürlüğü 

stoklarından toplam 49 ton pirinç,100 ton un ve22 ton peynirin 

depremzedelere ulaştığı kaydedildi. 

Türkiye ulusal enerji iletim sistemi açısından büyük önem arz eden 380 

kilovatlık Adapazarı trafo merkezinin tümüyle işletmeye açıldığı 

belirtildi.Sosyal Güvenlik Yasası’na eklenen bir maddeyle,deprem 

bölgesindeki sigortalılar ve aile bireyleri,protez araç ve gereç bedellerinden 

yüzde 20,emekliler ve aile bireyleri de yüzde 10 oranında katkı alınması 

uygulamasından muaf tutulacak. 

Ayrıca,bir yıl sigortalı olup depremde ölenlerin hak 

sahiplerine,malüllerin kendilerine malüllük aylığı bağlanacak. 
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Bunu yanında,işverenlerin prim borçları bir yıla kadar faizsiz olarak 

ertelenecek. 

Başbakanlık Kriz Yönetim Merkezi’nin açıklamasında ayrıca,doğal afet 

bölgelerinde afetten kaynaklanan hukukî ihtilafların çözüme dair işlemlerin 

hızlandırılmasını sağlamak amacıyla kanun hükmünde kararname taslağı 

hazırlandı. 

***Marmara Bölgesi’ni etkileyen deprem felaketinin ardından artçı 

depremler devam ediyor.Gece yarısından sonra,aletsel büyüklüğü Richter 

ölçeğine göre,3 nokta 3 olan hafif şiddette iki deprem kaydedildi. 

İstanbul Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem 

Araştırma Enstitüsü’nden verilen bilgiye göre,aletsel büyüklüğü 3 nokta 3 

olan depremlerden ilki gece saat 00:13 de Adapazarı’nın Hendek 

ilçesinde,diğeri ise saat 01:46 da Bursa’nın Mudanya ilçesinde gerçekleşti. 

***Deprem öncesi veya sonrasında doğmuş bebeklerin ve çocukları 

beslenme,sağlık,giyecek,barınma ile eğitim ve sosyal ihtiyaçların 

karşılanması amacıyla,’Deprem çocukları acil eylem programı’ hazırlandı. 

Çocuk Vakfı’nca hazırlanan program Adapazarı,İzmit ve Yalova 

illerinde uygulanacak.Programın uygulanmasına,çocuk doktorlarından 

tiyatroculara,eğitimcilerden ressam ve müzisyenlere kadar değişik meslek 

gruplarına mensup çok sayıda gönüllü katılacak. 

Program çerçevesinde çadır kentlerde kurulacak deprem çocukları 

psikolojik danışma merkezlerinde,depremin çocuklar üzerinde ki etkilerinin 

araştırılacağı ve yaşanan travma ve şokların etkisinin azaltılmasına yönelik 

olarak çocuklara terapi uygulanacağı belirtildi. 

Söz konusu programla,deprem öncesi ve sonrasında dünyaya gelen 

bebekler sağlık kontrolünden geçirilecek ve bebekli annelerin sağlık 

sorunlarıyla beklenmelerine de yardımcı olunacak. 

***Yunanistan’da,Türkiye’deki deprem zedelere yardım amacıyla 

sürdürülen kampanya çerçevesinde,Batı Trakya’da Türk ve Yunanlı 

sanatçıların katıldığı bir konser düzenlendi. 

Batı Trakyalı Türk müzisyenlerden oluşan Grup Değişim’in girişimi 

üzerine İskeçe Valiliği ve Yunan Devlet Radyo Televizyon Kurumu’nun 

katkılarıyla İskeçe stadyumunda düzenlenen konser,Yunanistan’dan ünlü 

sanatçıler de katıldı. 

Yaklaşık 5 bin kişinin izlediği konser gelirinin deprem zedelere 

bağışlanacağı bildirildi. 
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Yunan Devlet Televizyonu’nun üçüncü kanalından da canlı olarak 

yayınlanan konserin kısa bir süre sonra İzmit’te de tekrarlanacağı bildirildi. 

***Depremde hayatını kaybeden 14 binin üzerinde insanımız için 

Almanya’nın başkenti Berlin’in Kreuzberg ilçesi belediyesinde bir dini tören 

düzenlendi. 

Belediye Meclisi Salonu’nda bir araya gelen Müslüman,Hıristiyan ve 

Musevi toplumunun resmi temsilcileri,depremde hayatını kaybedenler için 

Kur-an, İncil ve Tevrat’tan sureler okudular. 

Kreuzberg Belediye Başkanı Franz Schulz,dini törenin açılışında 

yaptığı konuşmada,felaketten duyduğu üzüntüyü dile getirdi.Schulz: 

“-Kaybın büyük olması beni derin üzüntüye boğdu.Geride kalanlara 

sabır diliyorum.Onların yaralarını sarmak aynı zamanda bizim de 

görevimizdir”dedi. 

***Hindistan ile Pakistan arasındaki tartışmalı Keşmir bölgesinde 

Keşmir’in bağımsızlığı için mücadele eden aşırı dinci gruplarla Hindistan 

birlikleri arasındaki çatışmalar sürüyor. 

Bölgede meydana gelen son şiddet olaylarında,aralarında aşırı dinci 

militanlarla Hindistanlı güvenlik görevlilerinin de bulunduğu 25 kişinin 

öldüğü bildirildi. 

Çatışmaların özellikle Cammu-Keşmir’in başkenti Srinagar’da 

yoğunlaştığı ve aşırı dincilerin saldırılarının artık sivilleri de hedef almaya 

başladığı belirtiliyor. 

HABERLERİ DİNLEDİNİZ 

ALIŞTIRMA-19 

 

Televizyon belgeselleri de yine ussal anlatımla ifade edilen metinler 

içerirler. 

Aşağıdaki belgeseli ‘ussal anlatım’ yöntemiyle okuyunuz.Dilerseniz 

metinde ki farklı karakterleri arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz. 

 

Çeviren                              :Zafer  H. Yeşilırmak 

Seslendirme Yönetmeni    :Hasan Bayraktar 

Seslendiren                        :Hakan Şahin 
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Ana Başlık                         :SAVAŞ TANRILARI 

Konu başlığı                      :HİTLER’İN ÜSTÜN IRKI “SS’lerin Çılgın 

Rüyası” 

 

EKRANDAKİ YAZILAR  : Seyredeceğiniz bölümde,İkinci Dünya 

Savaşı’ndan sonra işgal kuvvetleri tarafından ele geçirilen Nazi Propaganda 

filmleri bulunmaktadır. 

ANLATAN                        :  Korkun SS. Kara efsane...Onlar bir 

klubün,bir mezhebin üyeleriydi.Onlar,Hitler’in en barbarca düşünü 

gerçekleştirmek için seçilmişlerdi.Bu üstün ırka soy vereceklerdi. 

Propaganda filmlerinde bu aykırı çabayı görebiliyoruz.İşte,’kusursuz 

numuneler’ le oluşturulan bir kutsal soyun öyküsü:.Üstün ırk...Bu üstün ırka 

bebeklerini verecek Alman kadınları seçildi.SS’ler 

sinsiydi.Yöntemliydiler...Bütün bu topluma ‘çılgınlık kanseri’ gibi 

yayılıyorlardı. 

BAŞLIK                            :  ‘HİTLER’İN ÜSTÜN IRKI: SS’LERİN 

ÇILGIN RÜYASI!’ 

ANLATAN                       :  Savaş sonrası Almanya’da ki 

kargaşa,SS’lerin sinsice yayılması için uygun ortamı sağlıyordu.Birinci 

Dünya Savaşı’ndan sonra Alman hukuk düzeni çökmüştü.İş başındaki zayıf 

hükümet;sokaklarda terör estiren ve her biri ‘mutlak iktidarı’ ele geçirme 

saplantısı içinde olan gruplarla,onların peşinden giden kitleler üstünde iktidar 

olamıyordu.Bu çetelerden biri Ernst Röhm diye bir zorbanın başını çektiği 

‘Kahverengi ‘gömlekliler’di. Bunlar,kendilerine ‘Nazi Partisi’ adını veren bir 

başka çeteyle güç birliğine girdiler. 

Nazilerin lideri genç Adolf Hitler’dir.Fırtınalı 

1920 lerde  Hitler,halka duymak istedikleri şeyleri söyler.Onları 

düşkünlükten çıkarmayı vaad eder. Almanya yı yeniden mağrur ve yüce bir 

ulus yapacaktır.Hitler söz verir:Açık renk saçlı,mavi gözlü saf kan 

Almanlardan en saf ırkı yaratacaktır.Bu ırkın adı,’âri ırk’tır. 

Hitler,’Kavgam’ kitabında şöyle der :’Onlar             yüce insanlığın 

kurucularıdır.İnsan sözcüğünün gerçek anlamını veren onlardır.’.Hitler’e 

göre,bu insanlar daha Ortaçağ’da en saf Alman ırkını 

oluşturacaktı.Ama,’güzelim ırk yahudiler,slavlar ve çingenelerle bozuldu 

gitti’.Hitler bunlara ‘ait insan’ diyordu ve onları Almanya’yı küçük düşüren 

yenilgiden sorumlu tutuyordu.Bu ırklar yok edilmeliydi. 
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Korkmuşlardı.Umutsuzdular.Hitler’in ‘yeni düzen’inde umudu 

buldular.Hitler halka,onu izlerlerse yeniden güçlü olacaklarını 

söylüyordu.Onlara hak ettikleri onuru geri verecekti. 

‘Bugün Almanya,yarın bütün dünya!’. ’Dinleyin ve inanın!’.Güçlü bir 

mıknatıslamayla,Hitler kitleleri dalgalandırmaktadır.Onu kurtarıcıları olarak 

görürler.Ama Hitler onlara hiç güvenmemektedir. Gücünün aşılmaz olmasını 

kesinleştirmelidir. Kuşkuların ötesinde,tümü ile sadık,fanatik,bir grup adama 

ihtiyacı vardır.Süper ırkı yaratmak için,bir süper nazi topluluğu 

gereklidir.Yandaşları onun için her şeyi yapmaya,öldürmeye bile hazır 

olmalıdırlar. 1923’te,Hitler en sadık takipçilerden iki yüz hemşehrisini kişisel 

koruma görevlileri olarak seçer. Onlara ‘schutz-staffel’,kısaca SS adını verir. 

Bu sadık SS’ler,Alman hayatının her köşesine serpilecek verimli 

tohumlar olacaklardır.Hitler’in onların başına getireceği adam,keskin,körü 

körüne bağlı biri olmalıdır:Heinrich Himmler...Bu fanatik adam,aslında 

efsanevi süpermen imajına uymamaktadır.Ama Hitler,Himmler’de gerçek 

anlamda ‘İnançlı’ bir kişilik bulur.O,kölece bağlı bir.O,kölece bağlı bir ‘sağ 

kol’dur.Hitler onu ‘Reichsführer’ yani ‘SS Başkanı’ yapar ve SS’leri kurup 

yetiştirmesini emreder.Himmler SS’leri,nazi seçkinleri arasında bir kardeşlik 

havasına sokar.SS’ler bulunması çok zor bir seçkinler kulübüdür.Bu adamlar 

Hitler’in ‘saf  kökenden oluşan üstün ırk’ fantazisini 

gerçekleştirecektir.O,yüzden,kendilerini süper fiziksel güzellik ve atletik 

zerafet içinde geliştirilmelidirler.Bu arada uzun saatler geçirirler.’Erkekçe 

sanatlarla uğraşırlar.Vvücutlarını kusursuzlaştırırlar.Führer’in vereceği göreve 

hazırlanırlar.Dünya bu ‘süper yakışıklı’ adamların Hitler’in parmağının 

ucunda nasıl oynatıldığı konusunda sürekli yorumlarda bulunmuştur.Oysa 

Hitler bu standartlara uygun bir adam değildir. 

Bu kusursuz adamlar dünyası,kuşkusuz onları ayırt edecek bir 

üniformayı hak etmektedir.Bu üniforma onların güzel vücutlarını ortaya 

koyacaktır. Böylece SS’lere siyah giydirilir.Tam erkek işi bir çift siyah 

eldivenleri ve başlarında Torh’u simgeleyen bir çift yıldırım işareti vardır. 

SS’ler,Hitler’in gençliği için bir model olmuştur.Bu gençler bir gün SS 

forması giymek onuruna sahip olmak için çalışmaktadır.SS,prestij 

demektir.Ulaşılması gereken yerdir. 

Gelecekle ilgili hiçbir görüşleri olmayan gençler,aniden bir amaç 

bulmuşlardır.Yepyeni bir kişiliktir bu.Süpermen olacaklardır. 

Alevler içindeki ‘ayin-tören’ lerde efsanevi bir yemin tarzı vardır.Bu 

efsane adamlar saf Cermen kanına,kutsal anavatana ve en önemlisi,’Führer’ 

yani önderlerine bağlılık için yemin ederler : 
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SS SUBAYI                 :  Adolf Hitler’e yemin ederim ki: O’nun 

yüceliğine sonsuz sadakat ve gösterdiği hedeflere cesaretle yürüyeceğim ve 

onun emirlerine ölünceye dek itaat edeceğim. 

ANLATAN                  :  SS’ler,Hitler’in yeni ‘ölüm dini’ 

ile,hristiyanlığı bir kenara bırakır.Onlar tek bir komutla ölmeye,öldürmeye ve 

cinayete hazırdır. 

SS LİDERİ                    :  Sadece ve sadece kendi sınıfımızın 

adamlarına bağlı kalmalıyız.Bizim için öldürmek sıradan bir görevdir. 

ANLATAN                    :  Başlangıçta,çocuk oyunu oynayan 

yetişkinlere benziyorlardı.Ama bu uzun sürmeyecekti.Ölümcül gerçek 

kapıdaydı. 

Yıl:1933... Adolf Hitler,oy sandıklarından önemli bir halk desteği 

alarak Almanya Şansölyesi olur.Yine de,ordunun ve sanayicilerin tam 

desteğinden yoksundur.Bu güçlü çevreler,Ernst Röhm ve onun kahverengi 

gömleklerinden korkmaktadır.Bu adamlar o kadar pervasızca önlerine 

çıkmaktadırlar ki,onları ne ordu ne de Hitler kontrol edemez.Hitler bir 

darbede hem iktidarını tehdit eden bu engeli aşabileceğini, hem de ordunun ve 

sanayicilerin desteğini kazanacağını düşünür.SS şefi Heinrich 

Himmler’e,Röhm ve kahverengi gömleklerin liderlerini öldürmesini 

emreder.İki kader gününde iş biter: 

Röhm ve onun kadrosu soğukkanlılıkla öldürülür. 

Bu kanlı görevle SS’ler,değerlerini ve Hitler’in iktidarı için gereken 

sadık güç olduklarını kanıtlamışlardır.Hitler SS’lere Alman polisini kontrol 

almalarını emreder.SS’ler yine çevik ve etkili bir şekilde ilerlemektedir.Tek 

tek yuttukları on altı Alman yerel polis kuvveti,tümüyle SS örgütünün üyeleri 

olmaya zorlanırlar.SS komutunda,tarihin en korkutucu polis gücü 

doğmuştur.Polis ‘gestapo’ adıyla bilinir. 

Bu katı gidişleriyle SS’ler,Alman halkının günlük hayatını tamamen 

işgal etmiştir.Geleneksel değerler,yasalar ve toplumsal zorunluluklar,bir 

komşunun diğer bir komşuyu gestapoya bildirmesini 

gerektirmektedir.Çocuklar anti-nazi eğilimler gösteren anne babalarını ihbar 

etmeye özendirilir.Gestapo aracılığı ile SS’ler,her lideri,nazi iktidarına 

muhalefet etme olasılığı bulunan herkesi dosyalamıştır. 

Polis,yasalar ve iktidarı sayesinde Hitler artık ‘alt insan’ dediği herkesi 

ortadan kaldırma vaadini yerine getirmeye hazırdır.Önce,yahudilere karşı 

nefret uyandırmayı amaçlayan bir nazi kampanyası başlatır. 
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Küçültücü resimlerin olduğu posterler asılır.Anti-semitik filmin adı 

da,’Die Ewige Jude’,yani ‘Ezelden Yahudi’ dir.Filmde Almanya’nın 

yahudileri farelere benzetilir. 

Anlatıcı şöyle söylemektedir: 

SPİKER                    :  Fareler tifüs,kolera,cüzam saçarlar.Nasılsa 

fareler hayvanların en aşağı cinsiyse,yahudilerde insanlığın en aşağı cinsidir. 

ANLATAN              :  Resmî bir hükümet boykotu,yahudilerin 

dükkanlarını kapatır.Her yere uyarı işaretleri asılır: 

GESTAPO                :  Almanlar, dikkatli olun! Yahudilerden 

alışveriş yapmayın! 

ANLATAN               :  Almanya halkı, gözü dönmüş SS nefretiyle 

doldurulmuştur.Öfkelerini her köşe başında haykırırlar : 

NAZİ                         :  Almanlar, dikkatli olun! Yahudilerden bir şey 

satın almayın! 

ANLATAN             :Bir SS subayının zevk için çektiği,özel 

koleksiyonunundan 

alınan bu dehşet verici film, daha sonra Nürnberg Savaş Suçları 

Mahkemesi’nde nazilere karşı delil olarak kullandı. Histerik bir nefret 

içindeki polisler, korku içinde kaçan kurbanlarının üstündeki elbiseleri 

yırtıyorlardı. 

İmzalar açıkça gösteriyor ki, yahudiler, SS şefi Himmler tarafından 

Dachau’ya gönderilmiştir. 

 

Dachau, SS’ler tarafından kurulan toplama kamplarının ilkidir. 

1934’de Dachau’yu Münih’in dışında kurmuşlardı. 

Akıl almaz bir acımasızlıkla inşa edilmiş, şeytanca bir hapishane 

sisteminin örneğidir bu.... 

Hapsedilenler, ırk olarak saf olmayanlar ve antinazilerdi. Bunlar, 

yakındaki fabrikalarda “ köle-işçi” olarak çalıştırılırdı. 

Sonraki yıllarda, Dachau ve diğer kamplar ölüm fabrikalarına dönüşür. 

Milyonlarca insan canlı canlı fırınlara atılarak yakıldı. Bu arada SS’ler nikah 

yüzüklerinin değerini ölçüyor, kurbanların altın dişlerini söküyorlardı.İnsan 

etinden yapılan sabunlar Alman piyasalarında satılıyordu. 
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Dachau gibi kamplar özel bir tür koruma gerektirmektedir.Üstün ırk 

adına çalışan sadık, kendini adamış naziler ister. Ölen çocukların 

ağlamalarına duyarsız olmalıdır. Mahkumların açlık ve işkenceyle inlemesine 

gözünü kırpmadan bakabilmelidir. Gardiyanlar kendilerine acımasız SS lideri 

Reichsführer Heinrich Himmler’i örnek almaktadır. Himmler onları, özel bir 

kurukafa ve çatılmış kemik amblemiyle ödüllendirilir.Bu sembol o kadar 

popüler hale gelir ki, diğer bütün SS birimlerine de yayılır. 

SS’ler zafer, seçkinlik ve Alman hayatına “vahşi alevler gibi yayılan” 

bir hastalıktı. 1930’ların ortalarında SS’lerin sayısı otuz bine ulaştı. Artık 

Führer için, yakında dünyayı yönetecek üstün ırk vaadini gerçekleştirme 

zamanı gelmişti. 

O zaman, Hitler’in hasta beyninde başka bir çılgın fantezi şekillenir. SS 

subaylarına geleceğin babaları olmaları emredilir. SS' ler kadınlarını hamile 

bırakmalıdır. Führer bebek istemektedir: Süper bebekler... 

İnanılmaz gibi görülebilir ama aynen şöyle : 1750’ye kadar yahudi 

karışmamış olarak inen bir soyağacına sahip olduğunu kanıtlayan seçkin 

SS’lere “yeni Almanya’nın damızlıkları olma” emri verildi. Onlara, babalığın 

terfilerini yükselteceği söylendi. Sonra SS’ler Alman kadınlarını, en yüce 

ulusal onur olan, Führer’e bebek verme görevi için ikna etmeye koyuldu. 

Tabii, doğru ırktan katılım gerekiyordu. Bu iş atalarına ve soylu eşlerine 

bağlıydı. Doğru ırk özellikleri okullarda öğretiliyordu. Almanlar her tarafta, 

SS standartlarına ne derece uyduğunu görmek için kafataslarını ölçtürüyordu. 

O dönemin Alman filminde, göz renk çizelgesi ve saç numuneleriyle 

ırk belirleme testi gösteriliyor. 

İdeal ırk, Almanya’nın her tarafındaki posterlerde boy gösteriyordu. 

SS’ler ve ırk geliştirme dairesi, hazırladıkları bir istatistikle, SS 

erkeklerinin evlenmesi gereken ideal Alman kadınının profilini çıkardılar. 

Açık renkli saçı olan, mavi gözlü, geniş alınlı ve iri göğüslü olmalıydılar. 

Erkeğine itaat etmeli, Hitler’e bağlı, erkeğine saygılı, fanatik bir nazi ve 

kusursuz bir anne olacaktı. 

SS’ler yeni bir “Alman kızları” kuşağını oluşturuyordu. Onlardan 

Führer’e olan sevgilerini, SS erkeklerine açmaları isteniyordu. 

Evlilikler bir “SS Mihrabı” nda gerçekleşiyor, dini nikahın yerini bir “ 

dinsiz töreni” alıyor.Küçük naziler bile harekette yer alıyordu. Evlenme 

sırasında söylenenlerin içinde kutsal Alman İmparatorluğu ateşini canlı tutan 

şiirler vardı : 
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KADIN VE ERKEK  :        Ölürüz, aç kalırız, düşsek de kalkarız, 

kutsal görevimizi 

 

ANLATAN         : Yüzükler değiştirilir ve tören “ Deutschland 

Überalles” 

i söyleyerek sona erer. En az dört oğul beklenir. 

Hitler’in rüyası, iki bin yılına kadar, altı tane 

orduya yetecek sayıda saf kan Alman oğlunun doğmasıdır. Ancak SS 

kayıtları bile, bu kotayı doldurmaya yetecek bebek sayısını göstermemektedir. 

Bin yıldan fazla bir zamandır Hıristiyanlığın tek eşliliği ile yaşamış bir 

tohumda, “ çift eşlilik” SS subayları için yasallaştırılır. 

Çift eşliliğin bile bu kotayı doldurmayacağı anlaşılınca, milyonlarca 

bekar kız, Hitler’e bebek vermeye çağırılır. SS’ler, anneliği yücelten dev bir 

propaganda kampanyası başlatılır. “ Kadının sadakatini göstermesinin en iyi 

yolu bir bebek sahibi olmasıdır” diyen bu kampanyanın adı : “ Mutter und 

Kind”, yani anne ve çocuktur. 

Ahlak düşkünü Almanlar, kızları bu kampanyaya coşkuyla karşılık 

verirken sessiz kalmak zorunda kalır. 

Hitler’i gülümseten olay, tek bir nazi partisinin hep bir ağızdan, bin 

tane hamile kadını müjdelemesidir. 

Üstün ırkın bu nikahsız annelerine bakmak için, SS’ler Lebensborn 

programını yaratır. Lebensborn, “ hayat çeşmesi” demektir. Ve Hitler’in, 

süper ırkı uzak geleceğe götürecek SS çocukları çıkarmak için tasarladığı 

genel planın bir parçasıdır. 

Lebensborn sessiz sedasız başlar. Önceleri, nikahsız anneler için bir 

olgunlaşma yurdudur. İyi ırk deposundan gelme bekar kadınlar bu evlerde 

ağırlanarak, bebeğin babası belirlenip, ırk özelliği kanıtlanmaktadır. Program 

yaygınlaştıkça, Alman kızları Lebensborn’a dönüp, SS subaylarından 

romantik sorunları için yardım istemeye başlarlar. SS’ler, aşk ilişkileri 

danışmanlığında başlıca başvuru yeri olmuştur. Otuz üç yaşındaki bir 

öğretmen kadın, Münih’teki Lebensborn Evi’nin başhakemine şunları yazar : 

1. ANNE  : Sayın Doktor Ebner, 

Sevdiğim adam evli ve üç çocuğu var.Ben de ondan üç 

çocuğum olsun istiyorum.Ama işimi kaybetmekten 

korkuyorum.Ne yapabilirim? 
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ANLATAN                 :Doktor Ebner şöyle cevaplar: 

NAZI DOKTOR         :Sayın Matmazel, 

Korkmayın.İşinizi kaybetmezsiniz.SS,her sorununuzu 

çözecektir.Heil Hitler! 

İmza:Doktor Krieger Ebner.SS Oberführer’i... 

ANLATAN   :Lebensborn programı vaadlerini gerçekleştirir.Sebze 

kıtlığının yaşandığı savaş yıllarında bile,iyi ırktan gelen 

anneler ve süper bebekleri için her şey bol bol sağlanmıştır. 

Öncelik daima Lebensborn’unoldu. 

Bebekler doğduğunda onlara yasal bir statü ve 

annelerine de”Frau”yani”Madam”ünvanı veriliyordu.Anne 

isterse çocuğuna bakıyor,isterse onu iyi bir nazi olarak 

yetiştirecek bir aileye veriyordu.Lebensborn bebekleri için 

vaftizin yerini SS ad verme töreni alıyor,böylelikle bir 

başka Adolf ya da Heinrich üstün ırka katılıyordu. 

Hitler’in Almanya üzerindeki çılgın planları tam gaz 

ilerlemektedir.SS’lerin”SS”bebekleri doğarken istenmeyen 

bebekleri de imha edilir.Artık bu saf ırkı Avrupa’ya 

yaymanın zamanı gelmiştir... 

Yıl:1939...Hitler Polonya’yı işgal eder.İkinci Dünya 

savaş başlar. 

SS askeri birlikleri Fransa’ya,Belçika’ya,Hollanda’ya 

ve Norveç’e girer.İşgelci nazi ordularının ardından,bir 

başka SS birimi gelmektedir.”Einsatzgruppen”arı verelen 

özel Ssmangaları kurulmuştur.Benların görevi,işgal edilen 

bölgedeki yahudileri,çingeneleri,entelektüelleri ve diğer 

istenmeyen kişileri toplayıp imha etmektir. 
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Almanya içinde onca yıl uygulama yaptıktan sonra,SS’ler artık diğer 

ulusların içindeki saf olmayan ırkları ayıklamakta da uzman 

olmuştur.Hitler’in üstün ırk rüyası,Almanya sınırlarının ötesine taşınmıştır. 

Kara üniformaları ve babalarının kafasını taşıyan adamlara şöyle 

söylemiştir: 

İMHA SUBAYI     :   Bu bir büyüklük geçididir.Yeni hayatları 

yaratmak için ölü bedenlerin üstünden geçmeliyiz.Toprağı arındırmalıyız. 

Yoksa iyi ürün alamayız. 

ANLATAN            :    Öldürüyorlar.Kaçırıyorlar.Çocuk çalıyorlar... 

Çünkü, Lebensborn programı bile savaşta ölen askerlerin  yerini doldurmaya 

yetecek sayıda beber veremiyor.SS’ler de bir çare buluyor:Üstün ırk yaratma 

deneyimlerinden yararlanarak ,işgal altındaki halkın arasından sarışın,mavi 

gözlü çocukları alıp kaçırıyorlar.Sadece Polonya’dan iki yüz bin çocuk âri 

ırka uygun olduğu belirlenip kaçırıldı ve Almanya’ya gönderildi. 

Çocuklar nazi oluyor.Bu arada anne babaları köleleştiriliyor ve 

öldürülüyor. 

On dört Haziran 1941 tarihli mektubunda,SS başkanı şöyle diyordu: 

HİMMLER               :  Özellikle,ırk açısından uygun Polonyalı ailelerin 

çocukları toplamanın iyi olacağını düşünüyorum.Bunlar toplanıp, bizim 

tarafımızdan özel kurumlarda eğitilebilir.Çocuklar sağlıklı ve tamamen 

tehlikeden uzakta yetiştirilecek şekilde ayrılmalıdır. Heinrich 

Himmler.Reichfüfrer SS... 

ANLATAN               :   SS’lerin kaçırma anıları Polonyalı annelerin 

anlattıklarıyla uyuşmazlık gösteriyor. 

2.ANNE                     :   Yirmi yedi Eylül 1943’te bir Alman,çocuğunu 

almaya gelmişti.Sabahın çok erken saatleriydi.Onu giydirip dışarıya 

çıkardı.Diğer bir çok kadın gibi ben de istasyona gittim. 

3.ANNE                     :    Saat sabahın üçüydü.SS’ler köpekleriyle gelip 

çocukları götürdüler.Biz annelerin,onlarla gelmesi yasaklanmıştı.Ama buna 

boyun eğmedik ve çocuklarımızın peşinden gittik. 

2.ANNE                     :    İstasyonda ki çocukları hemen trene 

bindirdiler.Küçük kızım arkasına bile bakmadan şöyle diyordu:”Göreceksin 

anneciğim,yakında döneceğim.” Böyle dedi ve gitti. 

3.ANNE                     :     Sonunda istasyona vardık.Oğluma,çalılıkların 

arkasında bir yere saklanmasını söyledim.Ama o,”Hayır anne,bizi vururlar. 

Onlarla gitmeliyim.”dedi.”Ama döneceğim”dedi.Elinde hâlâ oyuncakları 

vardı.Onları durdurmak için,biz,oradaki bütün anneler kendimizi trenin önüne 
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attık.Trenin gitmesine izin vermeyecektik.Ama o köpekler,polisler,SS’ler bizi 

dağıtıp uzaklaştırdılar. 

ANLATAN               :    Bu anneler bir daha asla çocukları 

göremeyecekti.Kaçırılan çocuklar,Lebensborn Evleri’ne gönderilir.Bütün 

doğum kayıtları imha edilir.Alman adları alırlar ve nazi ailelerin nüfuslarına 

geçirilirler.SS’ler bu çocukların gerçek kimliklerini öyle büyük bir başarı ile 

gizlerler ki, on binlercesinin gerçek kimliği öğrenilemez. 

1943...Savaşın yönü değişiyor.Hitler’in süpermenleri kaçıyor.Naziler 

savaşı kaybediyor... 

Hitler’in öfkeden gözü dönünce,stratejinin yerini saplantı 

alacaktır.Hitler,saf ırktan gelen üstün ırkın dünyayı yönetmesi düşüncesinden 

vazgeçmemiştir.Almanya’yı SS’ler kurtaracaktır. 

Çaresiz Hitler,ülkedeki herkesin,ne yapabiliyorsa o şekilde savaşa 

katılmasını emreder.Çok yaşlılar,çok gençler, herkes ölünceye kadar 

savaşacaktır. 

SS başkanı Heinrich onlara şöyle seslenmektedir: 

HIMMLER             :   Almanya’nın sınırlarını son yurttaşımıza kadar 

savunmalıyız! 

ANLATAN            :    Ancak,aynı Himmler,1945’in sonlarına doğru 

savaşın bittiğini anlamıştır.Kendisini kurtaracak gizli planlar hazırlar.SS’leri 

dört yüz elli bin kişiye çıkaran bu Reichsführer,kendini inkar edip,paçasını 

kurtarmak için kaçar.Bu korkakça bir davranıştır.Himmler bir süre sonra 

İngiliz devriyesi tarafından yakalanır.Sonunu iyi bilmektedir. Ağzında 

sakladığı bir siyanür kapsülüyle intihar eder.Bir korkak gibi ölür. 

Himmler’in kaçış ve intihar haberi SS subaylarına ulaşır.Şaşkına 

dönerler.Kendi şefleri,korkaklar gibi kaçmıştır.Buna tepki olarak,bir SS 

subaylar topluluğu,zorlu bir gecede ateşin çevresinde 

toplanırlar.Vazgeçmeyen putperestler gibi,son kandaşlık şarkılarını söylerler: 

SS SUBAYI               :  Adolf Hitler’e yemin ederim ki:O’nun 

yüceliğine sonsuz sadakat ve gösterdiği hedefe cesaretle yürüyeceğim ve 

onun emirlerine ölene dek itaat edeceğim. 

ANLATAN               :   Sonra da kendi canlarına kıyarlar.Bu 

sahne,SS’lerin sembolik sonudur. 

Kayıtlı tarihin en çok cinayetle dolu dönemi kısa bir süre sonra 

kapanacaktır. 
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Birkaç gün sonra,SS’leriyle üstün ırkı yaratma rüyasının sahibi olan 

Hitler adındaki adam,Berlin’de ki evinde intihar eder.Kendisini,”alt 

insanların”onu bulup yok etmesinden korumak istemiştir... 

Buraya kadar...Hitler’in kanlı zafer rüyası,çaresiz kurbanların et ve 

kemikleri üzerinde bir üstün ırk inşâ etme hayali sona ermiştir. 

Bu âri süper ırk yaratacaktı.Kan ve ateş dolu bir başka diriliş 

başlayacaktı.SS’ler sonunda kendi yaktıkları ateşte kül olup gitti.Böyle bir 

deliyi durduran ise,üstün ırk değil,insan ırkıydı.Ve insan ırkı, onu sonsuza dek 

lanetledi... 

EKRANDAKİ YAZI   :  Hitler’in üstün ırkı:SS’lerin çılgın rüyası... 

 

***** 

BASIN ÖZETİ            :  *Almanya’da ordu ve sanayici işbirliği ile 

nazilerin iktidara gelişi... 

*Almanlar’ın kaçırıp nazi yaptığı Polonyalı ve diğer Avrupalı 

çocuklar... 

*SS’lerin çok eşlilikle,üstün ırk bebekler üretme çabası... 

*Toplama kampı ve insanlardan sabun yapılması... 

 

ALIŞTIRMA-20 

 

“Duygusal anlatım”a örnek olarak verilen aşağıdaki şiiri okuyunuz. 

Vurgulara,tonlamalara dikkat ediniz. 

 

Seninle Güzel Dünya 

Sular getirdi seni yavrum 

Sular 

Dağlardan 

Sular 
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Dağ eteklerinden doğan buzlu pınarlar 

Kayaları yırtıp gelen azgın sel suları 

 

Sular getirdi yavrum seni 

Derinliklerinden doğanın 

 

Sular 

 

Ana ırmaklarının doğduğu yerlerden geldin 

Ondandır böyle arısın 

Böyle temiz ve duru 

 

Yıkanabilir gözlerinde insan 

Derinliğinde yiter 

Arınır duruluğunda 

 

Suların çocuğu 

Yavrum 

El değdiremem sana 

 

Kara 

Kapkara başını 

Basmak istesem de bağrıma 

Özgürlüğüm gibisin 

Sakınırım kem gözlerden seni 

 

Dağ sularının taşıdığı özgürlükler gibi 

Kıracaksın bir türküyle zincirleri 
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Sularca aşacaksın sınırları 

Sular gibi yavrum 

 

Rüzgarlar getirdi seni yavrum 

Rüzgarlar 

 

Dağlardan 

Rüzgarlar 

 

Hışırdayıp ağaçların yapraklarında 

Rüzgarlar getirdi seni yavrum 

 

Mavi bulutlardan koparıp 

Rüzgarlar getirdi seni 

Doğanın uzaklarından 

Deli rüzgarlar 

 

Şarkılar söyleyip yıldızlı göklerden 

Rüzgarlar getirdi seni 

Gecelerin karanlığından 

Rüzgarlar 

 

Başına buyrukluğun ondandır 

Ve başeğmezliğin 

 

Dize durur rüzgarlar önünde senin 

 

Kara saçlarının savrukluğu 
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Riya bilmezliği kara gözlerinin 

Tutsak eder bir yüreği 

 

Başeğmezliğim gibisin 

Basamam bağrıma 

Yanar yüreğim 

 

Yıkacaksın kara duvarları 

Gökleri aşıp 

Varacaksın uzaklara 

Güneşlerden öte güneşlere 

 

Seni ışıklar getirdi yavrum 

 

Dağ köylerinde 

-serindi yaz geceleri- 

Damlarda yatarken 

-yıldızları sayardık- 

Işıklar getirdi seni 

 

Dağ ateşlerinden ışıklar getirdi seni 

 

Güneşlerce 

Ve güneşlerden sıcak 

Aydınlık isyan ateşlerinden 

Seni ışıklar getirdi 

 

En karanlık çukurlara 
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En derin mağaralara 

Yaşam götüren ışıklar getirdi seni 

 

Uzakları aşıp gelen 

Işıklar getirdi seni yavrum 

Isındığım budur aydınlığında 

 

Sen 

Bilmek 

Gerçek 

Ve bilinç gibi aydınlık çocuğum 

 

Yüreğim benim 

 

Aklımın ışığı 

Ve söyleyemediklerim 

 

Bilincim 

Ve yalan bilmez yüreğim 

Seninledir 

 

Yaşamı kanatlarında 

Işıklarda taşıyacaksın insanlara 

Bir mutluluk haberi 

Aşıp karanlıkları 

Bir müjde gibi 

 

Gireceksin yüreklerine 
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Suların 

Rüzgarın 

Işığın 

Ve yarının çocuğu 

 

Yarınlar getirdi seni gelecekten 

Sayısız özlemi gizleyen sonsuzluklardan 

 

Mutluluksun 

Sıcak ekmek kokusu 

 

Suyun bereketisin 

Ve aydınlığın ışığı 

 

Rüzgarın gizisin 

Ve sonsuzluğu 

 

Ateşin ve suyun çocuğu 

Gücün yaşamı 

İnsanlığın onuru 

 

Ellerim de 

Yüreğimde senindir yavrum 

Ve bilincim seninledir 

 

Sen yarınsın 

Tarihin gücüsün 
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Sen varsın 

Gerçekleşeceksin 

“Fışkırıp tohuma kaçmış eskiden” 

Saracaksın rebginle evreni 

Nasıl sarıyorsa gelincikler ovaları 

Vereceksin rüzgara 

Birleştirip renklerini 

 

Bir demet renk de senden 

Şarkılar yatacak evrene 

 

Dört parça yüreğimden 

Kederli topraklarımdan 

İnsanlarımdan 

 

Uyanışın sevincini getirecek 

Ve toyluğunu 

İsyan şarkıları dağlardan 

 

Bir demet renk de bizden 

Yeşil ve ak 

Sarı ve al 

 

Çocuğum 

Yüreğimdeki çocuk 

Yarının çocuğu 
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Suların 

Rüzgarın 

Işığın 

Ve ateşin çocuğu 

 

Barışı evrenin 

İsyanın ve emeğin çocuğu 

 

Hüseyin Erdem. 

 

 

 

            ALIŞTIRMA - 21/a 

 

Vurgulama ve tonlamaya ilişkin şimdiye kadar öğrendiklerinizi 

aşağıdaki heceler, sözcükler ve tümceler üzerinde uygulamaya çalışınız. 

 

Kullanacağınız sözcük : ŞİMDİ. 

 

Bu sözcüğü, karşısında belirtilen değişik anlamları içerecek biçimde 

tonlamaya çalışın. 

 

14- ŞİMDİ  :  Hemen 

15- ŞİMDİ  :  Kafanı patlatacağım! 

16- ŞİMDİ  :  Gelelim asıl konumuza. 

17- ŞİMDİ  :  Diyelim ki, sen şuradasın... 

18- ŞİMDİ  :  Canım sevgilim, güzelim! 

19- ŞİMDİ  :  Tövbe tövbe! 
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20- ŞİMDİ  :  Aşağısı sakal, yukarısı bıyık. 

21- ŞİMDİ  :  Patlama! 

22- ŞİMDİ  :  Ne desem ki... 

23- ŞİMDİ  :  İşte herşey mahvoldu! 

 

Bu alıştırmaları evde tek başınıza yapabileceğiniz gibi, eleştirilerinden 

ve bilgilerinden yararlanabileceğiniz birisinin denetiminde de yapabilirsiniz. 

 

           ALIŞTIRMA – 21/b 

 

Vurgulama ve tonlama konusunda öğrendiklerimizi, aşağıda örnek 

olarak verilen “evet” ve “hayır” sözcüklerinin karşılarında belirtilen anlamları 

vermeye çalışarak uygulayınız. 

          Kullanacağımız sözcük  : EVET. 

 

24- EVET  :  Kabul ediyorum 

25- EVET  :  Öyle diyelim. 

26- EVET  :  Olsa da olur, olmasa da. 

27- EVET  :  Kesinlikle öyle! 

28- EVET  :  Vay canına. 

29- EVET  :  Çok iyi anlıyorum. 

30- EVET  :  Burama geldi! 

31- EVET  :  Anlat hele, sonra ne oldu? 

32- EVET  :  Kaç defa söyleyeceğim? 

33- EVET  :  Ama, başka türlü de düşünebilir. 

34- EVET  :  Gerçekten ne sevimli çocuk! 

35- EVET  :  Allah cezanı versin! 

36- EVET  :  Peki efendim, hay hay. 
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Kullanacağımız sözcük  :  HAYIR. 

 

37- HAYIR  :  Kabul etmiyorum ( Doğal sesle ). 

38- HAYIR  :  Öyle demedim ( Öfkeyle ). 

39- HAYIR  :  Bir şey değil, başımıza dert açar ( Kaygılı ). 

40- HAYIR  :  İzin vermiyorum ( Çok kızgın ) 

41- HAYIR  :  Sana hiç gücenir miyim? ( Sevgiyle, sevecenlikle ). 

42- HAYIR  :  Yanılıyorsunuz, işin aslı şu ( Karşı çıkarak- Hayıııır ). 

 

            ALIŞTIRMA - 21/c 

 

Güzel ve etkili konuşmada sesimizi değişik  tonlarda kullanabilmek 

oldukça önemlidir. Değişik tonlar çıkarma alışkanlığını kazanabilmek için de 

alıştırmalar üzerinde sürekli çalışılmalıdır. 

Bu çalışmaya, aşağıda verilen iki soru cümlesi üzerinde denemeler 

yaparak başlayabilirsiniz. Kendi bulacağınız örneklerle de devam ederseniz 

değişik tonlar çıkarmanız kolaylaşacaktır. 

 

Kullanılacak cümle  :  “BURAYA GELİR MİSİN?” 

İstenilen tonlar  : 

43- Sert bir müdür. 

44- Sevinç içinde genç biri. 

45- Paniğe kapılmış, korku içinde biri. 

46- Sarhoş biri. 

47- Yapışkan, yılışık ve sırnaşık biri. 

48- Dedikoducu biri. 

 

Kullanılacak cümle  :  “NE YAPIYORSUN?” 

İstenilen tonlar  : 
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49- Sert bir komutan. 

50- Yaşlı bir erkek ya da kadın. 

51- Korkmuş biri. 

52- Cahil biri. 

53- Serseri biri. 

54- Utangaç biri. 

55- Yılışık biri. 

56- Sevecen biri. 

57- Dedikoducu biri. 

58- Karısını çok seven genç bir koca. 

 

 

ALIŞTIRMA – 22 

 

Aşağıdaki parçayı, duyuş vurgusu, duraklar, tonlama konusunda 

öğrendiklerinizi hatırlayarak, “duygusal anlatım” yöntemi ile okuyunuz. 

         “ Gel bakalım kız, bir al ata sen, gel Dalım oğul, bir doruya sen, bir kır 

ata ben binelim de, Türkmen obalarının güneş bayrağını doruğuna çekmiş 

Bolkar Dağları’na gidelim. Türkmen oymaklarının sevgili koşmacası  

Karacaoğlan’ın izinden, dağlar övücüsü yayla ozanının sözünden gidelim ki : 

 

Yürü bre Bolkar dağı 

Hemen dağlar senden m’olur? 

Yaylalı, sümbüllü yollar 

Büyük evler senden m’olur? 

 

deyip gidelim. Gidelim de, Torosların başında, karçamlar duldasında, 

ardıçların arasında, koyun ballı otların, sığır güllü çayırların ortasında, 

Karacaoğlan’ın “büyük ev” dedigi, kara oba çadırına varalım ki bakalım, 

Yürük kızları, anaları, bacıları, ıstar tezgahları başına oturmuşlar da, Türk 

töresinin sağlam kilimini,Türk dilinin çiçek boyası cicimini nasıl dokurlar 
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görelim. Kızlar, analar, ıstar tezgahları başında yün ipliğine gün ipliğini katıp 

yayla kilimini dokusunlar, bu obaların bir sevgili çocuğu da, Türkçenin 

kirmeninde söz büküp, ozanlığının çıkrağına dil sarıp, gönlünün ıstar 

tezgahında bir güzelce koşma dokusun ki, işi gönül kilimi dokumak olan 

Bolkar Dağlı bir gezginci aşığın adı Karacaoğlan’dır...” 

 

 

( Ceyhun Atuf KANSU, Balım Kız – Dalım Oğul adlı kitaptan ) 

 

 

         BÖLÜM   -  VIII 

 

         KONUŞMA  HIZI 

 

         Diksiyon sanatında konuşma hızı ayrı bir önem taşır. Çünkü, hangi 

sunuş biçimini tercih edersek edelim, konuşma hızımızı iyi ayarlamamız 

gerekecektir. Çevrenizdeki kişilere dikkat edin, kimileri çok hızlı, kimileri de 

çok yavaş konuştukları için, konuşmaları anlaşılmaz. Bu yönden “konuşma 

hızı”, buna bağlı olarak zaman etkeni ve tartım, konuşma başarımızı oldukça 

etkiler. 

Nedir konuşma hızının ölçüsü?.. Konuşma uzmanları, olağan konuşma 

hızının dakikada 125 – 175 sözcük arasında olması gerektiğini söylüyorlar. 

Bu ölçüye göre, dakikada 175 sözcükten fazla konuşuyorsak konuşmanın hızı 

fazla, dakikada 125 sözcükten az konuşuyorsak konuşma hızımız yavaş 

demektir. 

Konuşma hızı ya da konuşmanın akışındaki hız, hece uzunluğu ile 

ögelerinin birleşmesinden doğar. 

Şimdi bu ögeleri inceleyelim : 

 

Hece Uzunluğu  : 

Ünlü harflerin söylenmesi, konuşmada tonu meydana getirir. Bu 

tonların çoğu da istenildiği ölçüde kolaylıkla uzatılabilir. Bir ünlünün 

söylenmesi sırasında geçen zamana “hece uzunluğu” denir. Hece 
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uzunluğunda dikkatli davranan bir konuşmacı, ses çeşitlemelerinde en 

doğrusunu yapıyor demektir. 

 

Susku  : 

Susku, sözcükler arasında zaman zaman yaptığımız duraklamalardır. 

Yerinde yapılan bir susku ya da susma, ( susma ile, sözcükler arasındaki 

anlamlı ve amaçlı duraklama kastedilmektedir ) çok anlamlı ve anlatımlı 

olabilir. Söyleyecek bir şey düşünemediğimizden, bulamadığımızdan değil, 

dinleyiciye daha önce söylemiş olduklarımız üzerinde düşünme fırsatı vermek 

ya da söylemek üzere olduklarımıza hazırlanabilmesini sağlamak amacıyla 

susarız. 

Bunlardan başka, söylediklerimizi vurgulamak ve dinleyicide coşkusal 

bir tepki uyandırmak amacıyla da susarız. Susma, konuşmacının tutumunu da 

ortaya koyar, bir anlamda dinleyiciden tepki beklendiğini anlatır. Susma aynı 

zamanda, dinleyicinin dikkatini anlamlar üzerinde yoğunlaştırması amacını da 

güder. 

 

Konuşmada Tartım  : 

 

Hece uzunluğu ile vurgu bileşiminden, sözden ve susmadan, yani yavaş 

ve hızlı hareketten oluşan bir düzenlemedir diye tarif edilebilir. Herkesin 

kendisine özgü bir konuşma tartımı vardır. 

Tartım, hareketi ve canlılığı ifade eder. Tempo ise, genel anlamıyla hız 

demektir. 

Başta da belirttiğimiz gibi ; konuşurken dakikada 175 sözcükten fazla 

söylüyorsak, konuşma hızımız ( tempomuz ) çok hızlı, 125 sözcükten az 

söylüyorsak, konuşma hızımız 

( tempomuz ) çok yavaş demektir. 

Konuşma hızı konusunda belirgin genel kusurlar şunlardır : 

1- Çok hızlı ya da çok yavaş konuşmak ( Tempo kusuru ) 

2- Sözcükleri yaya yaya, uzata uzata ya da kesik kesik, kopuk kopuk 

söylemek 

( tartım kusuru ) 

3- Tekdüze konuşmak 
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4- Yetersiz ve yanlış duraklar yapmak 

5- Konuşma tartımında değişiklik yapmamak 

 

 

 

Konuşma hızını mutlaka denetim altına almak gerekir. Konuşma hiçbir 

zaman tereddütlü, aşırı derecede duygulu değil, akıcı olmalıdır. Sözcükler 

dinleyicinin anlamasına yeterli bir yavaşlıkta, öte yandan, ilgisini 

sürdürmesini sağlayacak hızda söylenmelidir. Hafif içerikli veya heyecan 

yönü ağır basan konular ; karmaşık, çetin konuların anlatımından daha hızlı 

bir tempo ile sunulabilir. Ayrıca bir grup dinleyici karşısında yapılan 

konuşma, sadece bir ya da iki kişi ile yapılan konuşmadan daha yavaş bir 

tempoda olmalıdır. Konuşma sırasında dinleyicilerin dikkatini dağıtıcı 

nedenlerin bulunduğu hallerde de, konuşmanın daha düşük bir tempo ile 

yapılması doğru olur. 

Konuşma hızında zaman zaman yapılacak değişiklikler, anlatılmak 

istenen duygu ve düşünceleri daha anlamlı, daha etkili kılar. Konuşurken ya 

da okurken, kendimize uygun düşen, anlaşılabilir, en etkili hızı sürekli 

alıştırmalar yaparak bulabiliriz. 

Aynı derecede hızlı ya da yavaş yani değişmeyen bir tempo ve 

tereddütlü bir ses de, düzgün anlatımı engeller. “ Eee, ıh, ah, şeey “ gibi sesli 

susmaların dağılmasına neden olacağını unutmayınız. 

Aşırı derecede hızlı konuşmalar, ünlü harflerin  çabucak 

söylenmesinden ve susmaların ( durakların ) kısa geçiştirilmesinden dolayı 

olur.Aşırı hız ya da aşırı yavaşlılık, sağlıklı anlatımın gerektirdiği normal 

tempo değişikliğine olarak vermez. Tempoda değişiklik olmaması ise, 

tekdüzelik yaratır. Buna karşılık, anlatılmak istenen duygu ve düşüncelere 

uygun olmayan, rasgele değişiklikler ise, dinleyicinin zihnini karıştırır. 

Tekdüzelik, sesin bütün hallerinden doğabilirse de, hız, bunların en 

başında gelen nedenlerden biridir. Bir takım jestler, bedensel hareketler 

yoluyla tekdüzeliği bir dereceye kadar yenmek mümkündür.  Aynı zamanda 

hem etkin hem de tekdüze olmak imkansızdır. 

Hıza ilişkin sorunlar, kimi zaman, kişilik özelliklerine, yorgunluk ve 

heyecan hallerine de bağlı olabilir. Ele aldığı konuda yeterince bilgili ve 

hazırlıklı olmayan bir konuşmacı, gereğinden çok daha yavaş zorunda 

kalabilir. Ayrıca yorgunluk, aşırı çekingenlik, bunalım gibi haller de 
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konuşmayı yavaşlatıp sönükleştirebilir. Bunun tersine, çok fazla hareketli ve 

heyecanlı kimseler de dinleyicilerin kavrama hızını aşan bir hızla konuşurlar. 

Aslında, konuşma hızını denetim altına almak hiç de zor değildir. Ama 

mutlaka, düzenli ve ciddi bir çalışmayı gerektirir. Bu çalışmaları yaparken de 

diksiyon konusunda şimdiye kadar öğrendiğiniz bütün konuları (  Solunum, 

boğumlanma, ulama, vurgu, anlatım ) aklınızdan çıkarmamanız ve 

uygulamanız gerekmektedir : 

 

1- Harfleri, heceleri ve sözcükleri boğumlandırırken, gerekli zaman 

süresinde gereken değişmeleri yapmayı öğrenmelisiniz. 

2- Söz öbekleriyle tümceler arasındaki durguların, durakların süresini 

saptamalısınız. 

3- Amaçsız, işlevsiz ve yararsız seslerle, dil sürçmelerini ve 

yinelemeleri yapmamalısınız. 

 

Eğer konuşmanız aşırı derecede hızlı ise, harflerin, hecelerin ve 

sözcüklerin 

boğumlanma süresini uzatıp, durakların da süreseni arttırarak ve 

sayılarını çoğaltarak bu hızı düşürmeye çalışın. Çok yavaş bir konuşma 

alışkanlığınız varsa, o zaman bu tekniğin tersini  uygulayın. 

Şunu aklınızdan çıkarmayın ki ; konuşma hızında sorunlar yaratan, 

kökleri derinlerde bulunan ve kişiliğe ilişkin olan bir takım güçlüklerin, 

sadece bu tip mekanik çalışmalar ve alıştırmalarla giderilmesi mümkün 

değildir. Bu tür sorunların çözümüne, kişilikteki sorunların iyileştirilmesi 

yoluyla yaklaşılmalıdır. 

Eğer konuşurken ikide bir, “ Eee, şeeey, ıh, ooo...vb.” sesler çıkarma 

alışkanlığında iseniz, bir arkadaşınızdan ya da yakınınızdan konuşmalarınızı 

dikkatle izlemesini ve o sesleri çıkardığınızda sürekli olarak sizi uyarmasını 

isteyin. Bu uygulama başlangıçta belki size garip gelebilir. Ama unutmayın 

ki, bu yöntemin sahip olduğunuz kusurlu konuşma alışkanlıklarının 

giderilmesinde büyük faydası vardır. 
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ALIŞTIRMA – 22 

            Aşağıdaki parçayı, kendinizi zamanlayarak ( saat tutarak ) okuyun. 

Olağan bir okuma/konuşma hızının dakikada 125-175 sözcük arasında 

değiştiğini unutmayın. Sözcük sayısını tutturana kadar okumaya devam edin. 

            “ At kişnemeli denizin sabahında bir kez daha uyandım. Yolun alt 

kenarındaki mersinler şimdiden acı acı kokmaya başladı. Güneş bugün de 

kasıp kavuracak demek. Güçsüz poyraz denizi hafiften köpürtüp duruyor. 

Terasın önündeki pembe üzümlü asmanın dalları sarmaş dolaş. İki tekerlekli 

bir at arabası  şosenin çakıllarını ve sessizliği ezerek geçti. Selam verdi 

arabanın arka köşesinde oturan arabacı. Selam verdim. Atı besili, kendi değil. 

Şevket süt getirdi. Bakon penceresinin önündeki sandalyeye oturdu. 

Sırtı denize dönük. Sustu. Ben de susuyor ve kıyıdaki çoban kulübesinin 

üstünde Menteş yarımadası sırtlarına bakarak kahvemi yudumluyordum.Beş 

dakika içinde bir yıl kadar süren bu susuştan sonra : 

- Şevket, şeftali al, dedim. 

- Şevket şeftaliyi aldı. 

- Şevket şeftaliyi yedi. 

- Şevket şeftaliyi sever. 

- Ben şeftaliyi severim. 

- Çakır, akıllı ve anlayışlı köpek Çakır,sevmez Şevket’i. 

- Şevket , Çakır’ı hiç sevmez. 

Şevket’in mazlum bakışlı, sırtı incecikten koyu kahverengi, sağrıları 

kızıla çalan bir ineği ; kulağının ucundan kuyruğunun ucuna kadar tüm kara 

bir danası ; sabah ve akşam serinliklerinde dananın peşinden, kızgın saatlerde 

de gölgesinden hiç ayrılmayan aklı karalı, minik çıngıraklı bir kuzusu ; öfkeli 

mi öfkeli bir de eşeği var. Bunlardan başka Şevket’in önünde ve arkasında 

kocaman iki kamburu, pırıl pırıl bir yüreği, üç sınıflı ilkokuldan diploması, 

keskin bağ bıçağı gibi bir zekası var. Doğru giden saate, iyi ses veren 

radyoya, yanık sevda türküleriyle, kıvrak oyun havalarına ve kumara pek 

düşkün. Kılıç çeker ; paraya daha az, iskambil kağıdına daha çok değer verir. 

Kayıplarıyla öğünür. 

 

( Suat TAŞER, Gönderilmeyen Mektuplar )
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          ALIŞTIRMA – 23 

 

Aşağıdaki parçayı, sesli harflerin, yani ünlülerin boğumlanma 

sürelerine dikkat ederek, hızı düşürecek biçimde okuyun. Konuşmada olsun 

okumada olsun, hızlılığın ünlü harflerin hakkını vermeden 

boğumlandırılmalarından, çarçabuk söylenmelerinden kaynaklandığını 

hatırlayın. 

 

“Yaz içinde pek sıcak bir gündü. Kızkardeşimle eve giderken bir çiftlik 

kapısının önünden geçiyorduk. Kasten mi vurdu kardeşim kapıya, yoksa 

dalgınlıkla mı, ya da hiç vurmadı da sadece yumruğuyla tehtit mi etti, 

bilemiyorum. Yüz adım kadar ötede, sola kıvrılan yol kenarında, köy 

başlıyordu. Bilmediğimiz bir köydü, ama daha ilk evi geçer geçmez ortaya 

adamlar çıkıp, bize işaret etmeye başladılar; dostlukla ya da uyararak, 

kendileri de korkmuş, korkudan iki büklüm. Bize önünden geçtiğimiz çiftliği 

gösteriyor, çiftlik kapısına vuruşu hatırlatıyorlardı. Çiftlik sahipleri bizi dava 

edecekmiş ve soruşturma da hemen hemen başlayacakmış. Ben pek sakindim. 

Kızkardeşimi de yatıştırdım. Belki de kardeşim asla kapıya vurmamıştı. Hem 

böyle bir şey yapmış olsa da, bu dünyanın hiçbir yerinde suç sayılmazdı. 

Çevremizdekilere bunu anlatmaya çalıştım. Beni dinlediler ama, bir yargıda 

bulunmaktan kaçındılar. Sonra dediler ki ; yalnız kızkardeşim değil, onun 

ağabeyi olarak ben de dava edilecekmişim.” 

 

        ALIŞTIRMA – 24 

 

Aşağıdaki parçayı, sözcükleri yayıp uzatmadan, ama olabildiğince 

yavaş bir tempo ile okumaya çalışın. 

 

Bilincin kişiyi çepeçevre nasıl kuşattığı, “Galeride” adlı öyküde açık bir 

biçimde görülür.Tüm öykü,uzunca iki tümceden oluşmaktadır.Bir sirk 

çadırında at üzerinde gösteriler yapan genç bir binici kızın,galerideki seyirci 

tarafından izlenişi oluşturur konuyu.Açıklamaya ikinci tümceyle başlanacak 

olursa,beyaz ve kırmızı giysiler içinde güzel bir kızın üniformalı adamların 

açtığı perdeler arasından geçerek,uçar gibi maneje geldiğinde,şef tarafından 

sanki sevgili torunuymuş gibi karşılandığı,atın üzerine oturtulduğu,küçük 

binicinin yaptığı “saltomontele” nin ölüm sessizliği içinde 

seyredilişi,seyircilerin bitip tükenmeyen alkışları arasında şefin küçük kızı 
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atın üstünden alışı,küçük binicinin şefe yaslanarak halkı selamlayışı ve 

nihayet galerideki bir genç seyircinin olup bitenler karşısında "nedenini 

bilmeden"ağladığı anlatır.Bu tümce,görülen,algılanan gerçeği yansıtan bir 

bildiri tümcesidir.Birinci tümce ise gerçek dışı bir koşul tümcesidir.Olup 

bitenleri değil,bazı koşullar altında olabilecekleri yansıtır.Başka deyişle,bir 

varsayımdan yola çıkar ve soyut çözümlemelerle bunun sonuçları üzerine 

eğilir. 

Birinci tümce kısaca şöyle özetlenebilir: 

Eğer sirkte çalışan genç binici kız,sıska ve ciğerlerinden rahatsız 

olsaydı ,yorulmak bilmeyen,insafsız bir seyirci kalabalığı önünde,eli kırbaçlı 

bir şef tarafından aylar boyu sürekli bir çember çizmeye zorlansaydı...O 

zaman galeride ki genç seyirci,galerideki yüksek merdivenlerden iner ve olup 

bitenlere bir son vermek için,”Durun!” diye sesini yükseltebilirdi.Az önce 

özetlenen ikinci tümce ise,”Ama işte böyle olmadığından,”diye 

başlar,galeride ki gencin nedenini bilmeden ağlamasıyla sona erer. 

Olayları galeriden izleyen gencin ağlaması şöyle açıklanabilir: 

Galerideki genç ağlar,çünkü pırıl pırıl giysiler içinde,çevresine 

öpücükler dağıtan genç kızın neşesi,onun koruyucusu nazik şefin ve tüm 

seyircilerin sevgi gösterileri, bütün bunlar,mutluluk,sevgi,ilgi maskelerine 

bürünmüş yanılgılardır.Ama gerçeklik görüntüsü içinde karşımıza çıktıkları 

için,pırıltılı giysiler ve canlı makyaj,binici kızın solgunluğunu,şefin şefkatle el 

uzatışı,onun merhametsizliğini,seyirci kalabalığının durmadan 

alkışlamaları,gerçekte zorla ayakta durabilen genç kıza olan ilgisizliklerini ört 

bas etmektedir.Onun içinde galeride ki gencin herhangi bir eylemde 

bulunması,”Durun,yeter artık!”diye bağırması olanaksızdır. 

 

 

            ALIŞTIRMA-25 

 

Aşağıdaki radyo programını,şimdiye kadar öğrendiğiniz bütün diksiyon 

kurallarını hatırlayarak ve uygulayarak okuyunuz.Metinde belirtilen değişik 

sesleri arkadaşlarınızla paylaşarak da okuyabilirsiniz: 

 

PROGRAMIN ADI    :  BİR DESTAN ADAM ; Cevat Şakir Kabaağaçlı/11 

YAYININ TARİHİ / SAATİ / YERİ :11 Haziran 1991 / 10:20 / Radyo-2 
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SİNYAL               :  .......... 

SES/KADIN         :  Her hafta bugün bu saatte yayınlanan 13 bölümlü 

dizinin on 

Birinci programı bu... 

SES/ERKEK        :   Halikarnas Balıkçısı diyor ki: 

BALIKÇI             :   Yakamozlar,her denizde az-çok vardır.Ama başka 

denizlerde 

Ne kadar çok olursa olsunlar,Akdeniz’de ki kadar değildirler.Bir 

kayıkla kıyı boyunca giderseniz gece vakti,bir donanma şenliği üzerinden 

kayarsınız sanki.Denizde bir fener alayı olur.Suda hava fişekleriyle 

uçar,süzülür,patlar ve dört yana renk renk,pırıl pırıl yıldızlar savrulur. 

Hele bir ellerinizi suya batırın.Vücudunuz karanlıklarda görülmez 

ama,suya batırdığınız eliniz,sanki ay hamurunun içindedir.İsterseniz kendinizi 

kaldırıp denize atın.Tepeden tırnağa vücudunuz ışık olur.Yakamozlar içinde 

gömülü bir ay parçası olursunuz.Ve bir alev burgacı döner denizde. 

Bacağınızı denize sallayın bir de...Karanlık sularda saman yolları 

yaratırsınız. 

Akdeniz,denizlerin en mavisi,en berrağıdır.Kısaca, denizlerin en 

denizidir... 

SES/KADIN        :   Bodrum Kalebendi Cevat Şakir,kasbaya geldikten 

sonra bir deniz yazarı olur.Ve O’nunla edebiyatımıza bir tema daha 

eklenir.Romanları ile,hikayeleri ile kıyılarında yaşadığı Akdeniz’i ve bu 

kıyıların insanlarını anlatır.Deniz konusuna gözlemleriyle,duygularıyla 

yaklaşır.Ve Balıkçı,kendi denizini yaratır...Kitaplarına verdiği adlarla da 

O’nun bir deniz yazarı olduğu ayan-beyan çıkar ortaya. 

Ege Kıyılarında’yı,denizcilik terimlerinden olan Aganta Burina 

Burinata’yı,Merhaba Akdeniz’i,Ege’nin Dibi’ni yazar.Yaşasın Deniz’i,Gülen 

Ada’yı,Deniz Gurbetçileri’ni yazar... 

Azra ERHAT’da,Balıkçı’nın denizle içli-dışlı oluşu konusunda şunları 

yazar: 

Azra ERHAT     :  Balıkçı bize denizi anlatır.O,ülkemizde deniz 

edebiyatını kurmuştur denilebilir.Geçimlerini denizden sağlayan insanların 

hayatları,sevinçleri ve huzurları ile,ezilmişlikleri ve kahırları ile 

edebiyatımızda Balıkçı ile yer alır.Toprak ve deniz ikliminde deniz hep ağır 

basar O’nun romanlarında, hikayelerinde... 

 



 2
6

0

 

 

SES/KADIN     :  Balıkçı’nın denizle ilişkisi sürgün olarak Bodrum’a 

gidişiyle yoğun olarak başlar,Ama O’nun denizi kavrayışı,kişiliğini ve 

bilincini sarışı çok daha öncelere ve çocukluk yıllarına uzanır. 

Cevat Şakir,babası olan Şakir Paşa’nın Atina’da büyükelçi göreviyle 

bulunduğu yıllarda,3,5 yaşındayken denizi yakından tanımış ve hayatı 

boyunca sürecek bir etkinin altına girmiştir.Balıkçı bu konuda şunları yazar: 

BALIKÇI         :   Atina’da ki yılları çok iyi hatırlıyorum.Şimdi bir 

sayfiye yeri olan Faleron’da o zamanlar ne in ne de cin vardı.Oraya ilk evi 

babam yaptırmıştı.Evimizin önünde bir kayığımız vardı.Onunla bizi 

gezdirirlerdi.Sandalda da bir “deniz aynası” vardı.Bir gün kardeşim Hakkı’yla 

sandalda dolaşırken,kayıkçı amca,deniz aynasını koydu.O an denizin dip 

alemini gördüm. Onu görünce de sarsıldım.Üzerimde müthiş bir etki yaptı. 

Sonra da bunu unuttum,unuttum ama,beni hayatta yönlendirecek kadar 

bilinçaltıma yerleşmişti.Sonraları engin denizlerle karşılaştığımda bu etkiyi 

duydum... 

SES/KADIN       :   Balıkçı’nın çocukluğunun ilk yıllarından gelen bu 

etkiler,delikanlılığa geçişteki izlenimler ve değerlendirmelerle birleşerek 

güçlenir.Ve yakın dostu,Sabahattin Eyüboğlu’ya yazdığı mektubunda şöyle 

dillenir: 

BALIKÇI            :   Yaşım on altı mı,on yedi mi neydi...İstanbul’a 

gitmeye karar verdim.Londra’nın da Paris’in de berbat havasından 

kurtulacaktım.Marsilya’ya geldik.Deniz kenarına varınca,hey! hey 

!..Akdeniz’di önümde göz alabildiğine uzanan...Ve ışıl ışıl güneş çakışlı bir 

denizdi bu,Heyecandan onca sarsılmıştım ki, iki bavulumu da,karada unutarak 

vapura atladım... 

SES/KADIN        :   İstanbul’a döndükten sonra artık bir kıyı kentine 

kavuşmuştur balıkçı.Ve benliği ile,düşünceleri ile “ötelere yöneliktir...Ötelere 

diyoruz,çünkü bu sözcük O’nun sevdiği ve sık kullandığı deyişlerden 

biridir...”Ötelerin Çocukları” adlı bir kitabı da vardır... 

Balıkçı,deniz insanlarını anlattığı “Aganta Burina Burinata” adlı 

kitabına şu sözlerle başlar: 

BALIKÇI            :  Rahmetli babamı anarlarken,”Nur içinde yatsın” ya 

da “Toprağı bol olsun” demezlerdi.Çünkü,babam denizde boğulmuştu.Ama 

boğulan yalnız o muydu?Soyumuzdaki erkeklerin çoğu,denizde 

kalmıştı.Annem kaptan kızıydı. Babama varınca kaptan karısı oldu.”Babamı 

doyasıya göremedim.Evlendim,kocamla iki aycağız sürekli yaşayamadım 

“der,beni gösterirdi.”Mahmudum da denizci olursa ne yaparım?Kaptan 

kızı,kaptan karısı olduğum yetmezmiş gibi,bir de kaptan anası olmasam 
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bari”diye eklerdi. Mezarlık servilerinin altında ninelerim,teyzelerim 

yatarlardı.Oysa,erkek akrabamın mezar taşları yoktu.Neredeydiler?İnsan elbet 

çeşitli yerlerde ölür.Ne bileyim,dağda,taşta,savaşta.Ama denizden başka her 

yerde bir izi,bir kemiği,dikili bir mezar taşı kalır.Denizde boğulan denizcinin 

ise,tıpkı bir hülya gibi,bir rüya gibi,tam bir kayboluşu,bir silinişi 

vardır.Annem,”Ne olacak?Toprak insan topraktan,deniz insanıda sudan 

yaratılır.Topraktan olanlar toprağa dönerler,sudan olanlarda akıp denize 

karışırlar”derdi. 

Annem bunları söylerken,babam da yanık sesiyle,”Sakın ha,denizci 

olayım deme !” diye söze karışırdı. Ama,kasabanın bütün sokakları,her ne 

kadar sağa-sola sapsalar da,eninde-sonunda denize çıkıyorlardı.Öteki 

çocuklar,mahalle aralarında topaca kamçı sallar,çatal dala lâstik bağlar veya 

dut ağaçlarında n dut toplarken,bin deniz kıyısına kaçardım.İşte Bu yüzden 

biraz ötemizdeki çıkmaz sokaktan başka yer,bana yasak edilmişti... 

SES KADIN         : Balıkçı’nın kaleminde deniz; renkli, çekici, 

tanımlamalarla dile gelir. O, denizle birlikte, onun insanlarını da gözlerimizin 

önüne serer. Gizlerini açmaya çalışır. Sevgililerini, coşkularını 

dillendirir...Çilelerini, huzursuzluklarını sergiler.... O’nun insanları, denize 

büyük bir tutkuyla bağlıdırlar. Ekmeklerini denizden güçlükle çıkarmalarına 

rağmen yine de  denizden vazgeçip uzaklaşamazlar. Balıkçı’nın 

hikayelerinden birindeki denizci de şöyle konuşur: 

SES ERKEK        : Bakkal ve çiftçi olabilmesi ihtimali olan adam, hiç 

gider de balıkçılığa mı katlanır. Allah belâsını versin şu balıkçılığın.... Aç 

dükkânı, ısmarla kahveyi, tellendir cigarayı, tart fasulyeyi, al parayı.... Sen 

sağ, ben selâmet... Oh, gel keyfim gel....Ne ayazı, ne uykusuzluğu, ne 

fırtınası, ne boğulması... Balıkçılar böyle düşünür, böyle derlerdi.... Derlerdi 

ama, iki gün şehirde kalınca da, ıssız kalabalığın içinde kendilerini yapayalnız 

sanırlardı. Hepsi de, tehlikeli ve dar bir kayanın üzerine sürgün edilmiş gibi, 

boyunlarını bükerler, denizi sayıklar dururlardı. Dört güne varmadan da fırlar 

çıkarlar, kıyıyı boylarlardı... 

Balıkçılar, enginlerin çağrısına hiç kulak tıkayabilirler miydi?.... 

SES/KADIN         : Yazar Konur ERTOP, bir değerlendirmesinde, 

Balıkçı’nın deniz insanlarını anlatırken, babaları denizde ölmüş çocukların 

bile, denizden korkup kopacaklarına, bu çağrıya kapıldıklarını anlatır... “ 

denizci olurlar, geçimlerini denizden kazanmaya koyulurlar “ der... İşte O’nun 

hikâyelerinden birinde, denizin çağrısına kapılan Selim’in seslenişi : 

SES/ERKEK         : Gece yatağımda denizin ve onunla beraber 

babamın, dedemin seslerini duyar gibi oluyordum. Bana, “Sen deniz oğlusun. 

Biz denizi seviyoruz.Senin damarlarında, bizim kanımızla beraber, deniz 
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nabzı da çarpıyor. Korkma evlâdım. Deniz, engin hürriyetlerin yurdudur.” 

Diyorlar... 

Atalarım, denizle beraber rüyama giriyorlar. Bir gün nibem, dedemin 

mushaf-ı şerif’ini muşamba kılıfından çıkardı, bana abdest aldırarak elimi 

Kur-an’ın üzerine koydurttu. Sonra da denize gitmeyeceğime yemin ettirdi. 

Aradan iki yıl geçti. Yaşım on iki idi. Dayanamadım... Şükrü Reis vardı. 

Onun tirandiline  miço yazıldım... 

 

 

SES/KADIN : Halikarnas Balıkçısı, denize tutkun, denize vurgun 

kahramanların serüvenlerini anlatırken, çekici deniz görüntüleri 

canlandırmakta çok usta bir yazardır. Ege’nin ve Akdeniz’in güzellikleriyle 

birlikte, denizin altındaki dünyayı da anlatır... 

Deniz, güneşte ve ay ışığındaki çekici görünüşleri ile dile gelir. Ama, 

öte yandan deniz, fırtınalarıyla ürküten, hayatlara son veren bir tehlike 

kaynağıdır da... Denizin yok eden bir öfkesi vardır. Balıkçı’nın yazılarında 

yer alan deniz insanları olan, balıkçılar, süngerciler, gemiciler, kişiliklerinin 

ve karakterlarinin derinlikleri ile karşımıza çıkarlar. Sessizlikleri, 

durgunlukları, özverileri, dirençleri, dayanışmaları ve ahlâklarıyla... “Sigorta” 

adlı hikâyenin kahramanı Davut Kaptan’dan, gemi sahipleri, sigortalı tekneyi 

batırmasını isterler. Davut Kaptan’ın cevabı ise şöyledir: 

SES / ERKEK : Efendim, bu geminin kerestesini, delikanlı iken 

arkadaşlarla beraber Gökova ormanlarından elimizle kestik. Bu tekneyle 

yirmi beş yıldan beri yüzlerce fırtınaya göğüs gerdik. Ben kendimi bildim 

bileli gemi kullanmak, kayık kurtarmakla uğraştım... Gemi batırmakla değil!.. 

Ben bu işi asla yapamam... 

SES KADIN : Deniz insanları yüce gönüllüdür. Karşılıklı 

dayanışma içindedirler...İşte Halikarnas Balıkçısı’nın insanlarından bir kesit 

daha... 

SES/ERKEK : Denize açılmak için ayağa kalktılar. Fakat, karaya 

çekili sandallarını denize sürmek çetin işti. Kıyıda durup bakışan köylüler ise 

yardıma gelmiyorlardı. Bunların komşusu hasta olsa, yardım olsun diye, gidip 

tarlasını çapalayıvermezlerdi. Ama biz denizciler öyle miydik ya? Herbirimiz, 

herbirimizin yardımına koşardık... 

SES/KADIN : Birbirlerine kol – kanat geren deniz insanları, 

özceri yüklüdürler. Tabiata karşı yaşama savaşı verirler. Halikarnas 

Balıkçısı’nın kalemi de denizi ve deniz insanlarının hayatlarını gerçekleriyle 

anlatır. Elbet bu anlatıma, Balıkçı’nın taşıdığı sıcak, sımsıcak insan sevgisi de 
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karışır... O’nun soylu duyarlılığının yarattığı çizgiler de karışır... Ve balıkçı 

böylece de denizini ve deniz insanlarını yaratır... 

MÜZİK :........... 

SES/ERKEK :Bir Destan Adam : Cevat Şakir Kabaağaçlı adlı on 

üç bölümlü dizinin, on birincisini dinlemektesiniz. 

MÜZİK :..... 

SES/KADIN : 1946 yılına kadar Bodrum’da yaşayan Halikarnas 

Balıkçısı, çocuklarının büyümesi üzerine artık orada kalamaz olur. Çünkü, 

aradan İkinci Dünya Savaşı geçmiştir ve hayat zorlaşmıştır...Çocukları liseye 

gideceklerdir. Bodrum, artık ailesinin geçimini sağlamak için ona 

yetmemektedir. Ne yapsın?.. Kendi elleriyle yaptığı deniz kıyısındaki evi 

satar. Teknesi olan “Yatağan” ı elden çıkarır ve İzmir’e yerleşir. İstanbul’dan 

sonra Bodrum ve şimdi de, onun için ikinci bir yabancı çevre olan İzmir’e 

ayak basar... O, Bodrum kıyılarını, Knidos’u, adaları, bükleri, nasıl için için 

tanımaya alışmışsa, öyle girişir yine İzmir’i ve çevresini de anlamaya, 

tanımaya...Önce, Kültür Park’ta bahçıvanlık eder.. Bir sürü ağaç, bir sürü 

bitki ve çiçek diker... Sonra da tercüman-rehberlik yapmaya başlar.... Ege’yi 

bütünüyle ele almaya, binlerce yıllık geçmişiyle kavrayıp, anlamaya ve 

gezdirdiği insanlara anlatmaya girişir. İşte o günleri has dostlarından olan 

Samim KOCAGÖZ, “ Bu da Geçti Yahu” adlı kitabında şöyle anlatır: 

SAMİM KOCAGÖZ    : Halikarnas Balıkçısı, uzun yıllar, Ege 

yöresindeki harabelerde, turistlere rehberlik ettiği gibi, yabancı 

cumhurbaşkanlarına, başbakanlara, krallara da  tarih dersleri vermiştir... 

“Yahu yine kıravat mı takacağız”  diye yakınmaya başladı mı, bilesiniz 

ki bir devlet adamını gezdirecek. 

Kıravat takmayı hiç sevmezdi. Gezdirdiği devlet adamları içinde 

Fransız Başbakanı George POMPİDOU’nun eşi Madame POMPİDOU’yu 

çok beğendiğini söylerdi.”Yahu bu hanımın, yeni kazılardan bile haberi var. 

Benim adını duyup Fransa’dan getirtemediğim kitapları da biliyor.” Demişti. 

Bayan POMPİDOU, büyük incelik göstermiş, Fransa’dan, Cevat Şakir’in 

merak ettiği kitapları, ona armağan olarak göndermiş... Bir de, “Üstat” diye 

başlayan mektupla hatırını sormuş ve teşekkür etmiş... 

Balıkçı, İran şahı pehlevi ile Kraliçe Süreyya’yı da, Fransızca 

konuşarak gezdirmişti. Aslında o, neredeyse bütün Avrupa dillerini bilir, bir 

tek Almanca bilmezdi. 

Efes’te kazılar hep devam ettiğinden, yeni çıkan yerleri görmem için 

bana haber verirdi. Birlikte birkaç kez gitmiştik. Bir seferinde İstanbul’dan 

arkadaşlar gelmişti. Ya, Sabahattin Eyüboğlu, Adalet Cimcoz, Azra Erhat’tı 
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gelenler, ya da Hüsamettn Bozok, Ara Güler’di. Şimdi tam 

hatırlayamıyorum... Ama Balıkçı’sız Efes’e gidilir mi? Gezdik, dolaştık.... 

Balıkçı, her bir eski taşı bile bize anlatmıştı. Bir gün de bana, Efes’te yaşadığı 

bir olayı anlatmıştı : 

Bir Fransız turist topluluğunu almış, Efes’te gezdiriyor... Turistlerin 

çoğu okur- yazar takımındanmış. İçlerinde bir de mimar varmış. Cevat Şakir, 

gezdiriyor, anlatıyor, sorulan soruların karşılığını veriyormuş. Mimar, birden 

damdan düşer gibi, harabeleri göstererek,”bütün bunları siz Türkler tahrip 

ettiniz değil mi?” demez mi... Balıkçı, içinden bir ya sabır çekip, ona kadar 

saymış. Sonra da, “ Bu sorunuzun karşılığını size yarım saat sonra versem 

olur mu?” diye sormuş... Fransız mimar, müstehzi bir edayla, “Nası 

isterseniz?” karşılığını vermiş. Ve, geze dolaşa, Selçuk Kalesi’nin hemen 

altındaki Saint Jean Katedrali’ne gelmişler. Bu yıkıntı da o sıralarda restore 

edilmekte imiş... Balıkçı, hemen Fransız mimara sormuş: “ Bayım, siz 

mimarsınız. Elbet sanat tarihinden de haberiniz vardır.Şu gördüğünüz katedral 

kalıntısını hangi yüzyıla, hangi sanat çağına koyarsınız?”... Bizi suçlayan 

mimar, bakmış bakmış ve, “ Bu  yapıda İyonyen, Dorik ve Hellenistik 

sütunlar ve başlıklar var. Anlaşılan katedral, şu dolaştığımız kalıntılardan 

toplanıp getirilen taşlarla yapılmış” demiş.İşte bu kez de Balıkçı, Fransız 

mimara gülümsemiş ve “Bu katedral” demiş, “ İsa’dan sonra dördüncü 

yüzyılda yine buradaki hıristiyan olan halk tarafından, Bizanslılar çağında 

yapılmıştır. Biz Türkler Anadolu’ya on birinci yüzyılda geldik. Demek oluyor 

ki, biz Türkler Anadolu’ya gelmeden yedi- sekiz yüzyıl önce, Romalı olan 

Efes’i, Bizanslı olan hıristiyanlar tahrip etmiş”.... Sonra da Balıkçı, tepenin 

eteğindeki İsa Bey Camisi’ni göstermiş ve, “ Şu gördüğünüz camiyi de bu 

katedralden kalan, sağa-sola atılmış, toprak altında kalmış taşları çıkarıp-

toplayıp biz yaptık. Hem de on üçüncü yüzyılda... Sanırım, yarım saat önce 

bana sorduğunuz soruyu, pek düşünmeden sormuştunuz...” Fransız mimar 

bunun üzerine kulaklarına kadar kızarmış. Balıkçı devam etmiş : “Bayım, 

sizler, biz Türkler için hep böyle ön yargıyla, öfkeyle düşünür, konuşur, 

yazarsınız. Aydın, bilgili bir mimar olacaksınız. Ne ki, bilimsellikten uzak, 

duygularınızla tarihi değerlendiriyorsunuz. Şu hayran olduğunuz, mucize 

dediğiniz Yunan Uygarlığı da, Anadolu’dan geçmedir Yunanistan’a, ama, 

Anadolu’ya gökten inmemiştir elbet... Bu nedenle, tarih öğrenin ve uygarlık 

tarihini iyi değerlendirin. 

Doğrusu,  daha neler anlatılır Halikarnas Balıkçısından anı olarak... Ne 

var ki, bunların sonunu getiremeyiz... 

SES/KADIN : Haftaya dizinin onikinci programında, Halikarnas 

Balıkçısını, kişiliğinin ve sanatının başka yönleri ile ele alıp anlatacağız. 

Şimdi, yayın ekibi olarak huzurlarınızdan, en iyi dileklerimizle ayrılıyoruz... 
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Refik Utlulığ tarafından, İzmir Radyosu’nda hazırlanan bu programı 

bizler ; ............................... ............................... seslendirdik. Teknik yapımı 

da, ............................... .................... gerçekleştirdiler. 

SİNYAL  : .................. 

 

 

 

KAYNAKÇA : 

 

1- MİLLİYET SANAT DERGİSİ : Konur ERTOP 

1- AGANTA BURİNA BURİNATA: HALİKARNAS BALIKÇISI 

2- MAVİ SÜRGÜN   : HALİKARNAS BALIKÇISI 

3- EGE’NİN DİBİ   : HALİKARNAS BALIKÇISI 

4- MİLLİYET SANAT DERGİSİ : Sabahattin EYÜBOĞLU 

5- BU DA GEÇTİ YAHU  : Samim KOCAGÖZ 
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KONUŞURKEN YANLIŞ KULLANILAN BAZI KELİMELER : 

 

Günlük konuşmada, doprusunu bilmediğimizden ya da üzerinde fazlaca 

durup gereken önemi vermediğimizden, bazı kelimeleri yanlış kullanırız. Öyle 

ki, bu karmaşa içinde bazen söylemek istediğimizle ilgisi olmayan cümleler 

kurduğumuz bile olur. Bu durumdan kurtulmanın yolu, anlamını 

bilmediğimiz kelimeleri kullanmaktan geçer. Bol bol okumak, sözlük 

çalışmak ve mümkün olduğunca Türkçe kelimelerle konuşmak da başka bir 

çözüm yoludur. 

Çok sık yanlış kullandığımız bazı kelimeler aşağıda belirtilmiş ve 

doğruları gösterilmiştir. Doğru söyleyişe yardımcı olmak amacıyla, uzun 

söylemli harfler (-), ince söylemli harfler de (^) işareti ile belirtildiğinden, 

kelimeleri bu işaretlere uyarak okuyunuz : 

 

YANLIŞ     DOĞRU          YANLIŞ              DOĞRU 

 

Alfâbe           Alfabe           Akibet                Akıbet (K,kalın) 

Arife                     Arefe (Bayram Öncesi)   Arif                   Arife (Kadın adı) 

Ateşe                    Ataşe                      Arif                Arif 

Abdülhak Hamit   Abdülhak Hamit           Abdülhamit      Abdülhamit 

Azrail/Ezrail         Azrail                              Ahize                  Ahize 

Araz                    Araz (Belirtiler)              Araz                    Ahraz (Dilsiz) 

Asvalt                 Asfalt                               Avize                   Avize 

Atelye                 Atölye                              Asa                      Asa 

Acenta                Acente                              Ahi                       Ahi 

Askeri                 Askeri                               Acilen                  Acilen 

Amaciyle            Amacıyla                          Azeri                    Azeri 

Afetzede              Afetzede                           Ahçı                     Aşçı 

Ahdi vefa            Ahde Vefa                        Alimünyum         Aliminyum 

Azerbeycan      Azerbaycan                       Aktualite            Aktüalite 

Avane/avane     Avene                               Ahtopot               Ahtapot 
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Afat               Afat                          Artist/Artiz         Aktris (Kadın oyuncu) 

Aforoz          Aforoz                      Artist/Artiz          Aktör (Erkek oyuncu) 

Ajorlu           Ajurlu                       Akabinde             Akabinde 

Antireman    Antrenman                An’ane                 An’ane (Gelenek) 

Akraba/Akraba  Akraba                 Anane                 Anneanne/Anneanne 

Akrabosi            Akrobasi              Alobora               Alabora 

Alakart              Alakart(L,ince)    Allerji                  Alerji 

Aligarson        Alagarson(L,ince) Apariftif                Aperitif 

Arajman          Aranjman              Anıtkabri               Anıtkabri 

Aptes              Abdest                   Aşiret                     Aşiret 

Avare/avara    Avare                    Asamble                Asamble 

Amade           Amade                  Abidinpaşa            Abidinpaşa 

 

 

YANLIŞ  DOĞRU  YANLIŞ  DOĞRU 

 

Bakaya/Bekaya Bakaya     Bandrol(L,Kalın      Bandrol(L,ince) 

Biçare  Biçare      Bizatıhi                  Bizatihi 

Borozan  Borazan      Bitap         Bitap 

Boa   Boğa(Erkek sığır) Boğa        Boa(Yılan) 

Büsküvi/Büsküt Büsküvi      Bakiye/Bakiye       Bakıye 

Bitaraf  Bitaraf       Bihaber        Bihaber 

Blok(l,kalın) Blok(l,ince)       Bloğu(L,kalın)       Blôku(L,ince) 

Bedava  Bedava       Brifing        Brifing 

Babıali  Babıali       Bademcik       Bademcik 

Bahane  Bahane        Barikat-ti       Barikat-tı 

Birader  Birader       Binanaleyh       Binaenaleyh 

Bilakis  Bilakis       Bloke(L,kalın)       Blôke(L,ince) 
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Bedhaht Bedhah(Kötü yürekli) Bedbah  Bedbaht(mutsuz) 

Beyhude Beyhude            Bayi,Bayisi  Bayi-Bayii 

Band  Bant              Bantı   Bandı 

Bukalâmun Bukalemun             Buluz/Bluz  Blûz 

Bahusus Bahusus(üstelik)            Basiret  Basiret 

Baki (K,ince) Baki (K,kalın)  Behemahal  Behemehal 

Beka (K,ince) Beka (K,kalın)         Berat   Bera’at(aklanma) 

Berat  Berat(Ferman)  Cansiperane  Cansipar 

Cüzi  Cüz’i             Çünki   Çünkü 

Ceza-Cezası   Ceza-Cezası  Cumhuriyet  Cumhuriyet 

Cahil  Cahil             Caiz   Caiz 

Cazibe Cazibe   Cenaze  Cenaze 

Celal(L;kalın)  Celal(L,ince)  Ciddi   Ciddi 

Cinayet   Cinayet           Cuma   Cuma 

Cadoloz    Cadaloz           Cürmümeşit  Cürmümeşhut 

Cüzzam     Cüzam           Çikulata  Çikolata 

Çarhıfelek = Çarkıfelek(ikisi aynı) Çinekop  Çinakop 

Çiy      Çiğ (Pişmemiş)           Çiğ   Çiy(Şebnem) 

Dahi      Dahi (de,da,bile) Dahi   Dahi(yetenekli) 

Defile       Defile   Define  Define 

Defin etmek      Defn etmek  Deprasyon  Depresyon 

Demegoji      Demagoji  Demegog  Demagog 

Dekoratör      Dekoratör  Doküman  Doküman 

Dolayısıyle      Dolayısıyla  Diger(eski kullanım)  Diğer(yaygın k) 

Daima      Daima   Düblâj  Dublaj(L,ince) 
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YANLIŞ  DOĞRU  YANLIŞ  DOĞRU 

 

Divan   Divan(sedir) Divan               Divan(Meclis) 

Dakka/dakika Dakika    Dava/davacıDava/Davacı  

Deplasman(1,kalın) Deplasman (L,ince) Develüasyon          Devalüasyon 

Dinazor  Dinozor  Dünki   Dünkü 

Dalalet  Delalet(İşaret) Delalet  Dalâlet(YldanÇ) 

Diferansiyel  Diferansiyel  Dua/Duacı  Dua/Duacı 

Dinayet  Diyanet  Edebiyatı  Edebiyatı 

Eşkali(K,kalın) Eşkali(K,ince) Eksoz            Egzoz 

Etejer   Etajer   Eşkıya  Eşkıya(K,kalın) 

Ermeni  Ermeni  Erezyon  Erozyon 

Ekip-Ekibi  Ekip-Ekibi  Efham  Evham-Evhama 

Enkaz-Enkazı Enkaz-Enkazı Endişe  Endişe 

Emlak(L,K,kalın) Emlak(L,K,ince) Erkan(k,kalın) Erkan(k,ince) 

Enstütü  Enstitü  Entellektüel  Entelektüel 

Esas/Esası/Esasen Esas/Esası/Esasen Esrar/Esrarı  Esrar/Esrarı(Uyş) 

Esrarı   Esrarı(sırrı)  Eşortman  Eşofman 

Evliya  Evliya  Evrak/Evrakı Evrak/Evrakı 

Eyalet  Eyalet  Eskaza  Ezkaza 

Ecnebi  Ecnebi  Eda   Eda 

Ebediyen  Ebediyyen  Ekonomi(K,ince) Ekonomi(Kln) 

Ekispires  Ekspres  Ela   Ela 

Elbise   Elbise   Fotograf  Fotoğraf 

Payton  Fayton  Fatiha   Fatiha 

Facia   Facia   Fahri   Fahri 

Fariza   Fariza   Feci   Feci 

Feda   Feda   Fedai   Fedai 
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Federal(L,kalın) Federal(L,ince) Fedaratif  Federatif 

Felaket  Felaket  Fena   Fena 

Fetva   Fetva   Fevri   Fevri 

Feza   Feza   Fiskiye  Fıskıye 

Firar etti  Firar etti  Fuzuli  Fuzuli 

Frank-Frankı Frank-Frangı Folklor(L’ler kalın)Folklor(2.L,kl 

Gazabı  Gazabı  Grayder  Greyder 

Grökoromen Grekoromen Gafil   Gafil 

Garez   Garaz   Gaza   Gaza 

Gine   Gene-Yine  Gestopo  Gestapo 

Güpür-Küpür Gipür   Global(L’ler kalın) Global(L’ler i 

Grevyer  Grevyer  Güzide   Güzide 

Güzergahı  Güzergahı  Galiz   Galiz 

Hara   Hara   Hibe   Hibe 

Hile   Hile   Hacer   Hacer 

Hacettepe  Hacettepe  Hac Farizası  Hac Farizası 

Hipodrum  Hipodrum  Hakımiyet(K,kalın)Hakimiyet(K,in 

Hububat  Hububat  Hububatı  Hububatı 

Hasan Ali Yücel Hasan Ali Yücel Hukuki  Hukuki 

Hurdahuş  Hurdahaş  Hacivat  Hacivat 

Haciz etmek  Haczetmek  Afakan  Hafakan 

Harfiyat  Hafriyat-yatı  Haiz  Haiz 

Hakaret  Hakaret  Hakem  Hakem 

Hakim  Hakim(Bilge) Hakim  Hakim(Yargıç 

Hararet  Hararet  Harici   Harici 

Harfiyen  Harfiyen  Halim   Halim(Erkek adı) 

Halime  Halime (Kadın adı) Halis  Halis(Erkekadı) 

Halihazır  Halihazır  Haletiruhiye  Haletiruhiye 
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Hariciye  Hariciye  Harkulâde  Harikulâde 

Hasıla/Hasıla Hasıla  Hata   Hata 

Havale  Havale  Hazine  Hazine 

Halide  Halide(Saplanmış) Halide  Halide(Kadınadı) 

Haziran  Haziran  Heba   Heba          

Halit   Halit(Erkek adı) Heyelan-a  Heyelân-a 

Hikaye(K,kalın) Hikâye(K,ince) Hoporlör  Hoparlör 

Hususi  Hususi  Hıfsısıha  Hıfzıssıhha 

Hükümet  Hükûmet  Hüsniyet  Hüsnüniyet 

Hakeza  Hakeza  Hayır   Hayır 

Israf   İsraf   Izdırap  Istırap 

İaslah   Islah-lâhı  İkramiye  İkramiye 

İkâmetgâh(K,ince) İkametgâh(K,kalın)İbra   İbra 

İyaşe   İaşe   İbare   İbare 

İnsiyatif   İnisiyatif  İnş’a-İnşaı  İnşa-İnşaşi 

İnkilâp(K,ince) İnkılâp(K,kalın) İştirakı  İştiraki 

İlmaber  İlmühaber  İnşaati  İnşaatı 

İsrar   Israr   İbaret   İbaret 

İade-İyade  İade-İyade  İma   İma 

İcat-İcadı  İcat-İcadı  Irak(Ülke adı) Irak-Irak’a 

Irak(uzak)  Irak-Irağa  Kerre(Arapça) Kere(Türkçe) 

Kurra   Kur’a   Karar-Kararı Karar-Kararı 

Kâr-Kârı  Kâr-Karı  Kazazede       Kazazede 

Kaparo  Kaparo  Komser  Komiser 

Kollej   Kolej   Kurdale  Kurdele 

Küpür  Kupür  Kelli Felli  Kerli Ferli 

Küvez  Kuvöz  Kabil   Kâbil(Afga.B.K) 

Kabusta  Kapusta  Kimyasal  Kimyasal 
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Kuran   Kur’an  Kuran’ı-Kerim Kur’an-ı Kerim 

Kanun  Kanun  Kooparatif  Kooperatif 

Kabil   Kabil(Bu gibi) Lefkoşa  Lefkoşe 

Layık   Lâyık   Lâyik   Lâik 

Lider   Lider   Labrotuvar  Laborotuar 

Lisan   Lisan-Lisanı Lakap   Lâkap 

Lâtife   Lâtife   Mizaç-Mizaçı Mizaç-Mizacı 

Mucit   Mucit   Mizah-Mizahi Mizah-Mizahi 

Makus(K,kalın) Makûs(K,ince) Milli   Milli 

Marul   Marul   Makam-Makamı Makam-Makamı 

Meri   Mer’i(Yürürlükteolan)Mevzusu Mevzuu 

Mezra-Mezrası Mezra-Mezraı       Mütevazi Mütevazı 

Makkap  Matkap         Matamatik Matematik 

Mevki(K,ince) Mevki(K,kalın) Mevkisi(K,ince) Mevkii(K,kalı) 

Maraşal(L,kalın) Maraşal(L,ince) Menşesi  Menşe’i 

Melhem  Merhem  Mesken Mauniyeti Mesken Masuniyeti 

Mukim(Kiince) Mukim(K,kalın) Menejer  Menajer 

Münübüs  Minibüs  Marmalât  Marmelât 

Mutahassıs  Mütehassis(Duygulanmış)Mütassıs Mütehassıs(U.D) 

Mermi  Mermi  Motör   Motor 

Mütayit  Müteahhit  Mahfaza  Muhafaza 

Mahiyet  Mahiyet(Esas,asıl) Maiyet  Maiyyet(beraber) 

Mazur  Mazur(Mazeretli) Mazur  Mahzur(sakınca) 

Masur  Mahsur(Kuşatılmış) Mali Portre Mali Porte 

Milâdi  Milâdi  Mercisi  Mercii 

Nema   Nema   Nadide  Nadide 

Nekahat  Nekahet  Namağlûp  Namağlûp 

Nüfus   Nüfus(geçme)   Nüfüs        Nüfus(kişi sayısı) 
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Namahrem  Namahrem  Orijinal(L,kalın) Orijinâl(L,ince) 

Orotoryo  Oratoryo  Opsait   Ofsayt 

Probaganda  Propaganda  Pegriz   Perhiz 

Proğram  Program  Plaki   Plâki 

Pardösü/Pardüso Pardesü  Parlamento(l,kalın)Parlâmento(L,in) 

Panoroma  Panorama  Resim Kabul Resm’i Kabul(K) 

Resmi Geçit  Resm’i Geçit(GeçitTöreni)Romen Rumen(Romany) 

Rapörtör  Raportör  Röpörtaj  Röpörtaj 

Rötüş   Rötuş   Rali   Ralli 

Rakam  Rakkam  Romört/Remork Römork 

Rakip   Rakip-Rakibi Rauf   Rauf 

Reprödüksiyon Röprodüksiyon Sadrazam  Sadrazam 

Sinamaskop  Sinemaskop  Sinama  Sinema 

Sıvas   Sivas   Saha   Saha 

Slolom  Slalom  Süpriz  Sürpriz 

Seri   Seri(çabuk)  Seri   Seri(dizi) 

Sait Faik  Saik Faik  Sarmısak  Sarımsak 

Sezeryen  Sezaryen  Savarona  Savanora 

Selâhiyet  Salâhiyet  Sabahattin Ali Sabahattin Ali 

Saltanatı  Saltanatı  Siklet   Sıklet 

Suni   Sun’i   Süküt(K,kalın)       Sükût(K,ince) 

Sunni-Süni  Sünni   Savet(ikisi de doğru) Saffet 

Sükût-uHayal(K,ince) Sukût-uHayal(K,kalın)Şive  Şive 

Şöför   Şoför   Şemşiye  Şemsiye 

Şeb’i Aruz  Şebi Aruz  Şevkat   Şefkat 

Şaki(K,ince) Şaki(Kkalın) Şahane   Şahane 

Şifayi   Şifahi   Şale Köşkü  Şale Köşkü 

Şi’i-Şiyi  Şii   Stadyom-Statyum Stadyum 
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Tekâbül(K,ince) Tekabül(K,kalın) Tacikistan  Tacikistan 

Teamüden  Taammüden  Tretuvar  Trotuar 

Türbün  Tribun(seyirci basamağı)Türbun Türbin(bir aygıt) 

Tatanos  Tetanos  Tabut   Tabut(Galat olm) 

Tehlike  Tehlike  Terafi/Teravi Teravih 

Tamin  Ta’min-Tamimi Taç-Taçı  Taç-Taci 

Ünvan   Unvan  Vali   Vali 

Vasi   Vasi(Yetim malı yöneten)Vasi  Vasi(geniş,engin) 

Vaki   Vaki   Vazife  Vazife 

Vecize  Vecize  Vâris             Vâris(mirasçı) 

Vâris   Varis(Damar hastalığı)Yövmiye Yevmiye 

Yedemin  Yed-i emin  Yakomoz  Yakamoz 

Yarın   Yarın   Yararı  Yararı 

Zerafet  Zarafet  Zarif     Zarif 

Zahire  Zahire  Zatüre  Zatürree 

Zayi   Zayii   Züccaciye  Zücaciye 

Züriyet  Zürriyet  Zina   Zina 

Zayiat  Zayiat  Zararı   Zararı(Galat) 

Zoraki  Zoraki  Zaharen  Zahiren 

Zekat(K,kalın) Zekât(K,ince) Ziyaret  Ziyaret 

Zaptırapt  Zapturapt  Zebra   Zebra 
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KAYNAKÇA : 

 

1. GÜZEL-DOĞRU KONUŞMA SANATI EL KİTABI : Nüzhet 

ŞENBAY 

2. OKUMA SANATI, NASIL OKUMALI NELER OKUMALI : Emin 

ÖZDEMİR 

3. GÜZEL VE ETKİLİ KONUŞMA SANATI  :  Emin ÖZDEMİR 

4. SÖZLÜ, YAZILI ANLATIM SANATI, KOMPOZİSYON :Emin 

ÖZDEMİR 

5. KONUŞMA EĞİTİMİ         :  Suat TAŞER 

6.MEYDAN  LAROUSSE 

7. BÜYÜK LAROUSSE 

8. TÜRK YAZININDAN SEÇİLMİŞ UMUT ŞİİRLERİ : Turgay 

FİŞEKÇİ 

9. İMLÂ KILAVUZU – 1988        : TÜRK DİL KURUMU 

YAY. 

10. TÜRKÇE SÖZLÜK – 1992        : TÜRK DİL 

KURUMU YAY. 

11. OSMANLICA – TÜRKÇE ANSİKLOPEDİK LÜGAT: Ferit 

DEVELLİOĞLU 

 

 

 

 


