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ÖNSÖZ 

Bu çalışma, İTÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Müziği Anabilim Dalı Türk Müziği 
Programı Yüksek Lisans Tezi olarak hazırlanmıştır. 

Toplumsal yaşamın herhangi bir alanında karşılaşılan güçlük ve eksiklik, o konuda 
çözüm bekleyen bir sorun olduğunun göstergesidir. Çözüme kavuşturulan her sorun 
bireyin dolayısıyla toplumun yaşam standardını artıran yenilik ve gelişmedir. 
Herhangi bir toplumsal soruna çözüm üretebilmek; o sorunu yaratan faktörlerin 
tespitini, bu faktörlerin yapısal özelliklerini birbiriyle ve diğer alanlarla olan 
ilişkilerini, bilimsel olarak ortaya koyarak incelenmesini gerektirir. Ancak bu yolla 
soruna nihayi ve bilimsel bir çözüm üretilebilir. Aksi halde üretilen çözümün yetersiz 
ve geçici olma ihtimali devam edebilir.  

İletişim aracı olarak kullandığımız dil ve müziğin, insan yaratısının ürünü olduğu, 
her iki üretimde de sadece insan sesinin kullanıldığı, çoğu özelliklerinin birbirine 
benzediği, çağlar boyu devam eden gelişim süreci içerisinde, birbiriyle sürekli ilişki 
içerisinde bulundukları, birbirini etkiledikleri, dil ve müziğin bir arada kullanıldığı 
türkülerde aynı etkileşimin halen sürdüğü, bu nedenle; yöre ağzı konuşma dili 
özelliklerinin türkülerin icra boyutunda varlığını sürdürdüğü, resmi yazı dili ile tam 
olarak transkript edilemediği, resmi yazı dili ile transkript edilmiş notasyon 
örneklerinin yöresel ağız özelliklerini icracıya tam olarak yansıtamadığı, fonetik 
notasyon sistemi ile sorunun çözümleneceği dilbilim ve müzikolojinin tespitleridir.  

Türk Halk Müziği eğitimi veren devlet konservatuarlarının asli yükümlülüklerinden 
birisi; türkülerin icra boyutunda varlığını sürdüren yöresel ağız özelliklerinin eksiksiz 
öğretilerek gelecek nesillere aktarılmasıdır. Bilimsel tespitlere rağmen, verilen eğitim 
sırasında resmi yazı dili ile transkript edilmiş notasyon örneklerinin kullanılmasının 
bu yükümlülüğün yerine getirilmesini engelleyen eksik bir uygulama olduğu tezi 
savunularak hazırlanan bu çalışmada: Türk Halk Müziği eğitiminde türkülerin icra 
boyutunda varlığını sürdüren yöresel ağız özelliklerinin aktarım süreçlerinde 
yaşanan; yöresel konuşma dili, yazı dili ve türkü dili arasındaki üçlü ilişkiden 
kaynaklanan; nazariyat ile tatbikat arasında görülen uyumsuzluğun sebepleri, 
sebepleri doğuran faktörlerin yapısal özellikleri, bu özellikler arasındaki ilişkiler; 
bilimsel araştırma tekniğinin gerektirdiği aşama ve kıstaslara uyularak tek tek 
incelenmeye çalışılmıştır. İTÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Müziği Anabilim Dalı 
Türk Müziği Programı Yüksek Lisans Tezi olarak hazırlanan bu çalışmada; değerli 
görüşleri ile konuya bakış açımın şekillenmesinde katkıları olan, çok kıymetli hocam 
ve danışmanım Sayın Doç. Erol PARLAK başta olmak üzere üzerimde emeği olan 
tüm hocalarıma teşekkür ve saygılarımı sunmayı bir borç bilirim.  

 
 
 
Aralık 2011 
 

Gonca Demir 
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KISALTMALAR 

*…   : Kurmaca şekil 
AA  : Aybastı Ağzı 
AAT  : Anadolu İlleri Ağzından Toplamalar 
ADÜM      : Anadolu Diyalektolojisi Üzerine Malzeme 
akon.  : STT aydın (münevver/elit) konuşması 
Ar.  : Arapça 
Çev.  : Çeviren 
DA  : Diyarbakır Ağzı 
dial.   : Dialektal (dialectal); Türkçenin lehçe ve ağızları 
DİAT  : Doğu İllerimiz Ağzından Toplamalar 
DTYA  : Doğu Trakya Yerli Ağzı 
EA  : Erzurum Ağzı 
EAT   : Eski Anadolu Türkçesi 
EİA  : Erzurum İli Ağızları 
ET   : Eski Türkçe (Köktürk-Uygur-Karahanlı Türkçeleri) 
ETT  : Eski Türkiye Türkçesi 
EYA  : Erzincan ve Yöresi Ağızları 
EYAD  : Elazığ Yöresi Ağızlarından Derlemeler 
GHM  : Geleneksel Halk Müziği 
GBAA  : Güney-Batı İlleri Anadolu Ağızları 
GDİAT : Güney-Doğu İllerimiz Ağzından Toplamalar 
IPA   : International Phonetic Association 
IPA  : International Phonetic Alphabet 
KBAYA : Keban, Baskil ve Ağın Yöresi Ağızları 
KDİAT : Kuzey-Doğu İllerimiz Ağzından Toplamalar 
KİA  : Kars İli Ağızları 
KVYA  : Kütahya ve Yöresi Ağızları 
KYA  : Kırşehir ve Yöresi Ağızları 
MİA  : Malatya İli Ağızları 
MZL  : Müzikoloji  
NYA  : Nevşehir Yöresi ve Ağızları 
OAAD  : Orta Anadolu Ağızlarından Derlemeler 
OİYA  : Ordu İli ve Yöresi Ağızları 
OTA  : Osmaniye Tatar Ağzı 
RİA  : Rize İli Ağızları 
STT   : Standart Türkiye Türkçesi 
TC  : Türkiye Cumhuriyeti 
THM  : Türk Halk Müziği 
TMDK : Türk Müziği Devlet Konservatuarı 
TDK  : Türk Dil Kurumu 
TRT  : Türkiye Radyo Televizyon 
UİA  : Uşak İli Ağızları 
UMA  : Urfa Merkez Ağzı 
ZBKİA : Zonguldak-Bartın-Karabük İlleri Ağzı 
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DİL-MÜZİK İLİŞKİSİ EKSENİNDE YAPILANAN TÜRK HALK MÜZİĞİ 
YÖRESEL AĞIZ ÖZELLİKLERİNİN FONETİK NOTASYONU  

ÖZET 

Milletlerin gelenek ve göreneklerinin, duygu ve düşüncelerinin, geçmiş ve günlük 
yaşayış biçimlerinin nesilden nesile aktarılmasında kullanılan en etkili araçlardan 
birinin geleneksel müzikleri olduğu, her ülkenin geleneksel müziğinin yöresel ağız 
özellikleri ile icra edildiği ve bu müziklerin öğretilmesinin püf noktasını yöresel ağız 
özelliklerinin (yöresel telaffuz/söyleyiş biçimleri) oluşturduğu, ulusal kültürün 
devamlılığı için, halk müziklerindeki yöresel ağız özelliklerinin bozulmadan gelecek 
nesillere aktarılması gerekliliği halk müziği ve dilbilim kaynaklarınca, otoritelerince 
bilinmektedir. 

Yöresel ağız özelliklerinin 29 harfli Latin alfabesi ile transkript edilemediğini 
kabullenen Türk Milli Eğitim Bakanlığı, 1940’lı yıllarda İstanbul Üniversitesi 
Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’ne Türk İlmi Transkripsiyon 
Kılavuzu’nu hazırlattırarak, bilimsel çalışma yapanların, araştırmacıların, folklorik 
malzeme derleyecek olan kişilerin ve müzikologların istifadesine sunmuştur.  

Türk konuşma dilinde bulunan her sesi ayrı ayrı karşılama amacıyla oluşturulan Türk 
Dil Kurumu Çeviriyazı İşaretleri, Türk İlmi Transkripsiyon Kılavuzu’nun 
yayınlandığı tarihten itibaren dilbilim alanına hizmet eden pek çok dilbilimci 
tarafından kullanılmaya başlanmıştır.  

Anadolu’yu karış karış dolaşarak Türk İlleri Merkez Ağızları başta olmak üzere il, 
ilçe ve köylerin yöresel ağız özellikleri, dilbilim alanında uzmanlaşan pek çok 
dilbilimci tarafından tespit edilmiş, Türk Dil Kurumu Çeviriyazı İşaretleri’ni 
kullanarak transkripsiyon edilen metinler, Türk Dil Kurumu tarafından yayınlanan 
yöre ağızları kitaplarına aktarılmıştır.  

Yöre yöre hazırlanan, Türk Dil Kurumu tarafından yayınlanan yöresel ağız 
kitaplarında, Türk Halk Müziği Repertuarı’nda bulunan birçok türkü sözü ve yörelere 
ait maniler de yer almaktadır. 

29 harfli Latin alfabesinde yer almayan ancak türkülerimizin öğretilmesinin can 
damarını oluşturan, yöresel ağız özelliklerini ifade etmek için kullanılan Türk Dil 
Kurumu Çeviriyazı İşaretleri, Türk Halk Müziği Kültürü’ne ait yöresel ağız 
özelliklerinin yaşatılması ve öğretilmesi temeli üzerine kurulu Türk Musikisi Devlet 
Konservatuarları mevcut Türk Halk Müziği Müfredatı’na ve Türk Halk Müziği 
Notasyon Sistemi’ne aktarılamamıştır.  

Mevcut Türk Halk Müziği Müfredatı’nda ve Türk Halk Müziği Notasyon 
Sistemi’nde yazılı olmadığı halde, türkülerimizin icra boyutunda varlığını sürdüren 
Türk Dil Kurumu Çeviriyazı İşaretleri, konservatuar düzeyinde eğitim alan Türk 
Halk Müziği öğrencilerine usta-çırak ilişkisi esas alınarak öğretilmektedir. Usta 
yorumculardan defalarca dinlenilerek, deneme-yanılma yöntemi ile taklit edilerek, 
bir bakıma bilinç dışı öğrenilen Türk Dil Kurumu Çeviriyazı İşaretlerinin hem görsel 
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hem de işitsel olarak öğrencilerin belleğine kazınması için bu eğitimin yazılır-okunur 
şekilde verilmesi gerekmektedir. 

İnsan hafızasının unutma fonksiyonu var olduğu sürece, usta yorumculardan duyum 
yolu ile öğrenilen yöresel ağız özelliklerinin zamanla unutulma ihtimali de sürekli 
var olacaktır. Türk Halk Müziği icracıları bu konudaki unutkanlığın yarattığı sıkıntıyı 
zaman zaman yaşamakta, eğitim aldıkları usta yorumcular ve Türk halkı karşısında 
mahcup duruma düşebilmektedirler. Burada hatırlanması gereken sözlü kültürün, 
yazılı kültüre göre daha çabuk kaybolduğudur.  

Türk Halk Müziği Notasyon Sistemi’ne aktarılmış olan Türk Dil Kurumu Çeviriyazı 
İşaretleri’nin yazılış ve seslendiriliş eğitimini alan ve bu eğitim süreci sonucunda 
Türk Dil Kurumu Çeviriyazı İşaretleri’ni gerektiği biçimde ve ölçüde telaffuz 
edebilen bir Türk Halk Müziği öğrencisinin/icracısının, icra ettiği türküdeki herhangi 
bir Türk Dil Kurumu Çeviriyazı İşareti’ni unutması ve Türk Halkı karşısında mahcup 
duruma düşmesi ihtimali düşük olacaktır. Çünkü icracının önündeki yöresel ağız 
özelliklerini bünyesinde barındıran fonetik notasyon sistemi bu unutkanlığa fırsat 
vermeyecektir. Buna ek olarak, daha önce hiç dinlemediği, hakkında hiçbir fikir 
sahibi olmadığı ve öğrenmediği bir türküyü Türk Dil Kurumu Çeviriyazı 
İşaretleri’nin aktarıldığı Türk Halk Müziği Fonetik Notasyon Sistemi’ni takip etme 
suretiyle yöresel ağız özellikleri ile icra etme şansına da sahip olacaktır. Okuma 
yazma öğrenen bir insanın ömür boyu bu yeteneğini kullanması gibi, Fonetik eğitimi 
alan bir öğrenici/icracı da Türk Halk Müziği Fonetik Notasyon Sistemi’ni bir ömür 
boyu okuyabilme ayrıcalığına sahip olacaktır.  

Osmanlı Dönemi’nde Osmanlı Türkçesi ve Arapça okur-yazarken, Türkiye 
Cumhuriyeti Dönemi’nde Türkçe yazıp okuyan, gerektiğinde de herhangibir yabancı 
dil ile okuma yazmayı öğrenen Türk insanının; 29 harfli Latin alfabesinden yola 
çıkılarak oluşturulan Türk Dil Kurumu Çeviriyazı İşaretleri’nin aktarıldığı Türk Halk 
Müziği Fonetik Notasyon Sistemi ile okuyup yazmayı da öğrenebilecek kabiliyette 
olduğu şüphesizdir.  

Türk Halk Müziği Eğitiminde yöresel ağız özelliklerini söyleniş biçimiyle yansıtan 
Türk Dil Kurumu Çeviriyazı İşaretleri’ni kullanmayarak, 29 harfli Latin alfabesi 
kullanılan mevcut notasyon sistemi ile eğitime devam etmek, bilimin ve teknolojinin 
sunduğu imkanlardan faydalanmamak, bu imkanları göz ardı etmek anlamına gelir. 
Türk halk müziğinde eğitiminde bu değişimi gerçekleştirmek; bilimsel düşünce ve 
davranışın gerektirdiği mesleki bir sorumluluktur. Türk Halk Müziği’nin ana amacı 
türkülerdeki yöresel ağız özelliklerini öğretmek ise eğitimde bu değişikliği 
uygulamaya koymak kaçınılmazdır. 

Günümüzde Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümleri ve Türk Musikisi 
Devlet Konservatuarları’nın Müzikoloji Bölümlerinde okutulan Osmanlıca, İlahiyat 
Fakülteleri’nde okutulan Arapça ve Kur’an-ı Kerim dersleri, Hacettepe Üniversitesi 
Ankara Devlet Konservatuarı Müzikoloji Bölümü Yeni Lisans Eğitim-Öğretim 
Programı’nda yer alan; “VI. Yarıyıl MZL 330 Transkripsiyon: Türk müzik yazıları: 
Şifreler, günümüz nota sistemine aktarım, arşivleme” ve “VIII. Yarıyıl MZL 430 Dil 
ve Müzikte Temel Kavramların Karşılaştırılması: Dil ve müzikte ortak temel öğe ve 
sistem karşılaştırması” dersleri, Çukurova Üniversitesi Devlet Konservatuarı Sahne 
Sanatları Bölümü Opera-Şan Ana sanat dalı 2009-2010 Eğitim-Öğretim Yılı Kredi 
Çizelgesi’nde yer alan: “YM OP 009  Fonetik” dersi, 1936’lı yıllardan itibaren 
Devlet Konservatuarlarında Dr. Hasan Tahsin Banguoğlu tarafından verilen “Türk 
Dili Fonetiği” dersinin 1975-1976 yıllarda İstanbul Teknik Üniversitesi Türk 
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Musikisi Devlet Konservatuarı’nda da verilmesi: Türk Musikisi Devlet 
Konservatuarları’nın halk müziği bölümü öğrencilerine fonetik dersinin ve Türk 
Halk Müziği Fonetik Notasyon Sistemi’nin benimsetilebileceğini gösteren 
emsallerdir. 

Türk Halk Müziği eğitiminde bir öğrenicinin/icracının bir türküyü ağız özellikleri ile 
söyleyip-söyleyemediğinin değerlendirilmesi, usta yorumcuların icrası referans 
alınarak ölçülmektedir. Türkülerdeki yöresel ağız özelliklerinin Türk Dil Kurumu 
Çeviriyazı İşaretleri ile yazılıp-okunarak öğrenilmesi; icracıların fonetik notasyon 
sisteminden türkülerimizi icra etmesi, usta yorumcuların referans olma durumunu 
değiştirmeyecektir. Eğitimde yapılacak bu değişiklik; usta yorumcuların icra 
seviyesine daha bilinçli ve hızlı bir biçimde  ulaşılmasını sağlayacak, onların üzerine 
yüklenen sorumluluğu hafifletecek ve onlara olan bağımlılığımızı büyük ölçüde 
esnetecektir. 

Tüm resmi yazı dillerinde olduğu gibi, Türk resmi yazı dilinin de birleştirici, 
bütünleştirici (dilde tutumluluk-en az çaba yasası) dil olma özelliği vardır. Bu 
özelliği nedeniyle yazı dilimiz, yazma okuma anlamında yöresel ağız özelliklerini 
öğrenmemize fırsat tanımaz. Mümkün olduğunca onları kaybetme eğilimindedir. 
Türk Halk Müziği eğitiminin ana amacı yöresel ağız özelliklerini öğretmek ise, resmi 
yazı dilimizde bu eğitimi sürdürmek, bu amacımızı engelleyen başlıca sebeptir. 
Resmi yazı dilimizle yöresel ağız özelliklerimizi yazamayacağımız, telaffuz 
edemeyeceğimiz bilimsel olarak kanıtlanmıştır. Amacımızla çelişen Türk Halk 
Müziği eğitimindeki bu ikilemden vazgeçilmelidir. 

Türk Milli Eğitim Bakanlığı ve Türk Dil Kurumu’nca tescillenen, yöresel ağız 
özelliklerinin 29 harfli Latin Alfabesi ile yazı dilimize aktarılamadığı, yazı dilimize 
aktarılamayan bu ağız özelliklerinin ancak Türk Dil Kurumu Çeviriyazı İşaretleri ile 
yazılabileceği ve bu durumun diğer dünya dillerinde de var olduğu gerçeği 
Uluslararası Fonetik Kurumu (International Phonetic Association (IPA)) tarafından 
da tespit edilmiştir. Dünya dilleri üzerinde uluslararası anlamda çalışmalar yürüten 
Uluslararası Fonetik Kurumu faaliyetleri Uluslararası Fonetik Kurumu El Kitapçığı 
başlığı adı altında Chambridge Üniversitesi tarafından bir kitap halinde 
yayınlanmıştır.  

Uluslararası Fonetik Kurumu Kitapçığı içerisinde; Türk dili, alfabesi, gramer yapısı 
fonetik olarak değerlendirilmiş, hangi dilin alfabesi içerisinde hangi fonetik 
işaretlerin bulunup bulunmadığı tespit edilmiş, alfabeler içerisinde karşılığı 
bulunmayan sesler için uluslararası birer işaret kullanıldığı tablolar halinde alfabe 
harfleri ile karşılaştırılmalı olarak sunulmuş, böylece dünyanın herhangi bir dilinin 
hem milli hem de uluslararası fonetik alfabe ile yazılabileceği gerçeği ortaya 
konulmuştur. 

Türk ve dünya dilbilimcileri kendi sorumluluk alanlarına giren sorunu çözmüş; milli 
alfabelerde yer almayan, fakat varlığı yadsınamayacak olan, birbirinden ayrı kabul 
edilebilecek seslerin ve bu seslerin bir araya gelmesiyle oluşan yöresel söyleyiş 
farklılıklarının Türk Dil Kurumu Çeviriyazı İşaretleri ve Uluslararası Fonetik Alfabe 
ile yazılması ve okunması gerektiğini tespit ederek, durumu yetkililere tescil 
ettirmişlerdir. Dilbilim camiası yıllardır bu gelişmeden faydalanmaktadır. Türk Halk 
Müziği camiasının sorumluluk alnına giren ise; Türk Halk Müziği Eğitimi adına bu 
önemli gelişmeye paralel bir uygulama başlatarak; yöresel ağız özelliklerinin Türk 
Halk Müziği Fonetik Notasyon Sistemi ile yazılarak ve okunarak öğretilmesine 
geçmektir.  
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Bugüne kadar sadece metin derleme çalışmalarında kullanılan Türk Dil Kurumu 
Çeviriyazı İşaretleri, eğitim müfredatına konulacak Fonetik Dersi kapsamında, 
merkez illeri ağızları başta olmak üzere Türk Dil Kurumu tarafından yayınlanan 
yöresel ağız kitapları kaynak alınarak, Türk Musikisi Devlet Konservatuarı 
öğrencilerine öğretilmeli, yöre ağızları, repertuar, üslup repertuar, ağız-hançere 
teknikleri, yorum vb. gibi branş derslerinin müfredatında yer alan tüm türkülerin 
Türk Dil Kurumu Çeviriyazı İşaretleri ve Uluslararası Fonetik Alfabe Harfleri ile 
güftelerinin yeniden yazım ve mevcut Türk Halk Müziği Notasyon Sistemi’ne 
aktarım süreçleri başlatılmalıdır.  

İstanbul Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Müziği Programı 
Yüksek Lisans Tezi olarak hazırlanan bu çalışmada; soruna çözüm getirmek 
amacıyla ilk adımın atılması istenmiş, yöresel ağız özelliklerinin ifade edilmesinde 
biri milli ve diğeri uluslararası kaynaklı iki yöntemin kullanılması gerektiği ileri 
sürülmüş, Türk Halk Müziği eğitimi veren Türk Musikisi Devlet 
Konservatuarları’nda okutulması tasarlanan “Fonetik Dersi” içerik ve ayrıntıları 
üzerinde durulmuş ve son olarak: “Türk Dil Kurumu Çeviriyazı İşaretleri” ve 
“Uluslararası Fonetik Alfabe Harfleri” Türk Halk Müziği Fonetik Notasyon 
Sistemi’ne yansıtılmıştır. 
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PHONETIC NOTATION OF TURKISH FOLK MUSIC LOCAL DIALECTIC 
CHARACTERISTICS BASED ON THE AXIS OF THE RELATIONSHIP 

BETWEEN LANGUAGE-MUSIC 

SUMMARY 

That one of the most effective tools used to pass down the customs and traditions, 
emotions and thoughts, the past and present living styles of nations to the next 
generations are the traditional music’s of these nations; that the folk music of every 
nation is performed by the local dialectic characteristics and the local dialectic 
characteristics form the key point of teaching this music (local pronounciation / 
articulation sytles); and that the local dialectic  characteristics in the folk music 
should be transferred to the next generations without being changed for the 
continuity pof the national culture are known by folk music and linguistic resources 
and authorities. 

Ministry of Turkish National Education accepting that local dialectic characteristics 
can not be transcribed with the 29 letters Latin Alphabet had the Turkish Language 
and Literature Department, the Literature Faculty of Istanbul University prepare the 
manual of the Turkish educational transcription and presented it to the benefit of the 
researchers, scientists, the people compiling folkloric materials and musicologists. 

The Transcription Signals of the Turkish Language Association generated with the 
aim of meeting every sound available in Turkish spoken language started to have 
been used by lots of linguists serving in the field of linguistics since the day it was 
first published. 

The local dialectic characteristics of cities, towns and villages, especially the central 
dialectics of the Turkish cities, were determined by lots of professional linguists 
conducting researches all around Anatolia, the texts which were transcribed using 
The Transcription Signals of the Turkish Language Association were transferred to 
the local dialectic books which were published by The Turkish Language 
Association. 

The lyrics of many folk songs and local ditties existing in the Repertoire of Turkish 
Folk Music are involved in the local dialectic books which were prepared by The 
Turkish Language Association for each territory.  

The Transcription Signals of the Turkish Language Association that are not included 
in the 29-sounds Latin Alphabet but form the main point of teaching our folk music’s 
and that are used to express the local dialectic features could not be transferred to the 
existing Turkish Folk Music Curriculum and The Turkish Folk Music Notation 
System of Turkish Music State Conservatory based on the continuity and teaching of 
the local dialectis characteristics belonging to the Turkish Folk Music Culture.  

In spite of not being included in the existing Turkish Folk Music Curriculum and The 
Turkish Folk Music Notation System, The Transcription Signals of the Turkish 
Language Association that survive with the performance of our folk music’s are 
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taught to the Turkish Folk Music students at the conservatory level with the word of 
mouth system on the basis of master-apprentice relationship. In order to rainforce  
The Transcription Signals of the Turkish Language Association that are learned in a 
sense unconsciously, by listening to the professional commentators repeatedly and 
imitating by trial and error method in the students' memory, this education should 
presented in a style that can be read-and-written. 

As long as the forgetting function the human memory exists, the possibility of 
forgetting the local dialectic characteristics learnt aurally from the professional 
interpreters will also exists. The singers of the Turkish Folk Music may have this 
kind of troubles from time to time and feel embarrased in front of the professional 
performers and The Turkish people. The crucial point which should be kept in mind 
here is that the written culture is more permanent than the spoken culture. The 
proverb “The word flies away, the written remains” confirms this reality. 

The probability of forgetting any The Transcription Signals of the Turkish Language 
Association and feeling embarrased in front of the Turkish people may be weak for a 
Turkish folk music learner / performer who is educated about how to pronounce and 
write  The Transcription Signals of the Turkish Language Association that are 
transferred to the Turkish Folk Music Notation System and who can pronounce the  
The Transcription Signals of the Turkish Language Association in the correct style 
and prosody. Because the Phonetic Notation System including the local dialectic 
characteristics will not allow this type of forgetfulness. Moreover, they will also have 
the chance of performing the folk songs that they have not listened to before or they 
do not have any idea about with local dialectic characteristics by following the 
Turkish Folk Music Notation System which  The Transcription Signals of the 
Turkish Language Association have been transferred to. As in the people who learn 
literacy and use this ability for all their lives, the students / performers who get the 
phonetic education will have the privilege of reading the Turkish Folk Music 
Notation System for all their lives. 

It is no doubt that The Turkish people who read-and-write Turkish during the period 
of Turkish Republic whereas having the Ottoman and Arabic literacy during the 
reign of Ottoman Empire and who can also learn to read-and-write any foreign 
language, if necessary, are capable of learning to read-and-write The Turkish Folk 
Music Phonetic Notation System to which The Transcription Signals of the Turkish 
Language Association formed on the basis of 29-letter Latin Alphabet are 
transferred.  

Continuing the education with the current notation system in which 29 letter Latin 
Alphabet is utilized without using The Transcription Signals of the Turkish 
Language Association that reflect the local dialectic characteristics with the 
articulation style in Turkish Folk Music education and not taking advantage of the 
opportunities offered by the science and technology mean ignoring these 
opportunities. To accomplish this change in the Turkish Folk Music Education is an 
occupational responsibility that scientific thought and behaviour require. If the main 
objective of the Turkish Folk Music is to teach the local dialectic characteristics in 
the folk musics, it is inevitable to implement this change in education.  

Today, Ottoman that is taught in Turkish Language and Literature Department of the 
Literature Faculty and The Musicology Department of  Turkish Music State 
Conservatory, Arabic and Quran lessons that are taught in the Theology Faculty, “VI. 
Semester MZL 330 Transcription: Turkish Music Writings: The passwords, 
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transmission to today's crotchet system, archiving” and “The Comparison of Basic 
Consepts in VII. Semester MZL 430 Language and Music: The Comparison of the 
Common Basic Element and System” lessons that are included in education and 
training programme for New License of Ankara State Conservatory Musicology 
Department, Hacettepe University, “YM OP 009 Phonetic” lesson that is avilable in 
2009-2010 Academic Year Credit Timeline of Opera-Singing Main Art Branch, 
Performing Arts Department of Çukurova University State Conservatory, “The 
Turkish Language Phonetic” lesson that has been taught in the state conservatories 
by Dr. H. T. Banguoğlu since 1936, teaching the same lesson in The Turkish Music 
State Conservatory of Istanbul Technical University are the examples of teaching the 
phonetic education and phonetic notation system to the students of folk music 
department of Turkish Music state conservatory. 

The evaluation of whether a student / perforer can sing a folk music with dialectic 
characteristics in Turkish Folk Music or not is measured with referance to the 
performance of the master commentators. That the local dialectic characteristics of 
the folk songs are learnt by reading and writing with  The Transcription Signals of 
the Turkish Language Association; that the performers sing our folk songs from the 
phonetic notation system will not change the referance status of the professional 
commentators. This change made in the education will enable the learners to reach 
the performance level of the professional singers faster, more consciously and being 
more educated; reduce the responbility of them, diminish our dependence on them 
and make is easier to measure ourselves and others.  

As with all the official written languages, Turkish official written language has the 
ability of being a unifiying and integrative language (thrift in language – law of 
minimum effort). As a result of this feature, our written language does not allow us 
to learn the local dialectic characteristics in terms of reading. They tend to be 
forgotten as much as possible.  If the main purpose of Turkish Folk Music education 
is to teach the local dialectic characteristics, maintaining this education in our official 
written language is the main reason which prevents this goal. It has been proven 
scientifically that we can not write our local dialectic characteristics with the official 
written language. This dilemma in the Turkish Folk Music that conflicts with our aim 
must be abandoned.  

The fact that the local dialectic characteristics which are registered by the Ministry of 
Education and the Turkish Language Association can not be transferred into our 
written language with the 29-letter Latin alphabet, that this dialectic characteristics 
which can not be transferred into our written language can only be written with the 
Transcription Signals of the Turkish Language Association and that this situation 
also exists in the other world languages are known by the International Phonetic 
Alphabet (IPA). The activities of the International Phonetic Association which 
conducts researches on the world languages internationally were published as a book 
under the title of International Phonetic Association Manual by the Cambridge 
University. 

In the Manual of the International Phonetic Association: The Turkish language, 
grammar, alphabet are assessed phonetically. Which signals are available and which 
are not in the alphabets of the languages are identified. The fact that an international 
signal is used for the sounds which have not got an equivalent in the alphabets is 
presented comparatively in the tables with the alphabet letters. Any language in the 
world can be written with the national and the international phonetic alphabet. 
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Turkish and International linguists have solved their own responsibility areas; they 
identified  that the sounds which are not included in national alphabets-but whose 
presence is undeniable–and which can be considered seperately and the local 
dialectic differences formed as a result of the combination of these sounds should be 
read and written with the Transcription Signals of the Turkish Language Association 
and the International Phonetic Alphabet and they had the situation registered by the 
officials. Linguistic community has benefited from this development for years. What 
is in the responbility area of the Turkish Folk Music is switching to the teaching of 
the local dialectic characteristics by making them read and written with the Turkish 
Folk Music Phonetic Notation System launching a parallel application to this 
development on behalf of Turkish Folk Music Education. 

The Transcription Signals of the Turkish Language Association which have been 
used only in the compilation of the texts should be taught to the Turkish Music State 
Conservatory students using the local dialectic books published by the Turkish 
Language Association as resources, especially the central city dialects in view of the 
Phonetic Teaching that will be included in the education curriculum; all the lyrics of 
folk musics that are available in the curriculum of the branch lessons such as local 
dialects, repertoire, style repertoire, mouth-dagger techniques, interpretation etc. 
should be re-written and the process of their transfer to the existing Turkish Folk 
Music Notation System should be initiated. 

In this work that has been prepared as the Master Thesis of The Turkish Music 
Program, Social Science Institute of the Istanbul Technical University: The first steps 
are asked to be taken in order to solve the problem.It is proposed that two methods-
one has national and the other has international origin-should be used to express local 
dialectic characteristics. It focuses on the content and details of “The Phonetic 
Teaching” which is designed to be taught in the Turkish Music State Conservatory 
that gives Turkish Folk Music Education and finally “The Transcription Signals of 
the Turkish Language Association” and “International Phonetic Alphabet Letters” 
are reflected in the Turkish Folk Music Phonetic Notation System. 
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1. GİRİŞ 

Birçok özelliği ile birbirine benzeyen dil ve müzik arasındaki ilişki, yöresel ağız 

özellikleri ile icra edilen türkülerde de varlığını sürdürmektedir. Türkülerdeki yöresel 

söyleyiş özelliklerini oluşturan neden yöre dilinin belirleyici etkinliğidir. Dil ve 

müzik arasındaki etkileşim, her iki alanda verilen eğitim sistemlerinde de 

görülmektedir. Bu etkileşimin doğal bir sonucu olarak; günümüzde uygulanan müzik 

eğitimi metotları dilbilim metotlarına dayandırılmaktadır. 

Yöresel ağız özellikleri fertlere ve nesillere bağlı olarak varlığını sürdürmektedir. 

İnsan beyninin sınırlı belleği ve yaşlandıkça artan unutma fonksiyonu nedeniyle, 

yöresel ağız özelliklerinin gelecek nesillere kulaktan kulağa (usta-çırak sistemi) 

eksiksiz aktarımları mümkün olmamaktadır. Yazılı hale getirilmediklerinde zamana 

bağlı olarak fertler ve nesillerle birlikte kaybolmaları da kaçınılmazdır.  

Türk Halk Müziği icracıları ve halk grupları icraya beraber anlam kazandırırlar. 

Profesyonel müzik eleştirmenlerine tam anlamıyla güvenmeyen halk grupları, icrayı 

ve repertuarı kendi aralarında tartışarak değerlendirirler. Bu güvensizlik ortamını 

yaratan etmenlerin başında; yazılı müzik kültürünün, halkın müziğini birebir 

yansıtmadığı inancı vardır. Türk Halk Müziği yöresel ağız özellikleri fonetik 

notasyon sistemi ile yazıya geçirilip, müzik eğitimi de bu sistemle verilirse, halkla 

aynı dilden konuşulmuş, bu inanç değiştirilmiş ve güven ortamı yeniden sağlanmış 

olur.  

Günümüz Türk Halk Müziği eğitiminde türkülerdeki yöresel ağız özellikleri, usta-

çırak sistemi ile kulaktan kulağa öğretilmektedir. Bu eğitimde kullanılan, resmi yazı 

dili ile yazılmış mevcut notasyon sisteminin yöresel ağız özelliklerini yansıtmaması; 

türkülerdeki yöresel ağız özelliklerinin yazılır hale getirilmediğinin belgesi olduğu 

gibi, zamana bağlı olarak bu özelliklerin kaybolacağının da göstergesidir.  

Hataların tespiti ve kabulünün, yeniliğin ve gelişmenin başlangıcı olduğuna inanan 

dilbilimcilerimiz, 1940’lı yıllardan itibaren, yöresel ağız özelliklerini birebir 

yansıtacak şekilde fonetik işaretler kullanarak yazılı hale getirmiş, dil alanındaki 
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soruna çözüm üreterek yenilik yapmış ve yöresel ağız özelliklerinin zamana bağlı 

olarak kaybolmalarını önlemiştir.  

Türkülerdeki yöresel ağız özelliklerinin eksiksiz öğretilerek, nesilden nesile 

aktarılması görevini üstlenen Türk Musikisi Devlet Konservatuarları’nın, eğitimde 

uzun soluklu bir uygulamaya geçerek, türkülerde varlığını sürdüren yöresel ağız 

özelliklerinin, Türk Halk Müziği Fonetik Notasyon Sistemi’ne aktarım süreçlerinin 

başlatması, dilbilimcilerin dil alanında yapmış oldukları yeniliğe paralel bir eğitim 

sistemi geliştirmesi ve bu eğitimin öncelikle icracı olarak yetiştirilen Ses Eğitimi 

Bölümü Türk Halk Müziği Anasanat dalı öğrencilerine verilmesi gerekmektedir. 

Yapılacak bu uygulama ile türkülerdeki yöresel ağız özelliklerinin zaman bağlı 

olarak kaybolmaları da önlenmiş olacaktır. Metin hazırlama aşamasında yapılan 

kaynak taramalarında: Türk Halk Müziği alanında emek veren dilbilimcisinden 

müzikoloğuna, icracısından halka uzanan, geniş bir yelpazede yer alan kesimin, 

türkülerdeki yöresel ağız özelliklerinin resmi yazı dili ile yazılmış mevcut notasyon 

ile öğretilmesinden yakındıkları, çözüm olarak fonetik eğitimi ve fonetik notasyon 

sistemini önerdikleri tespit edilmiştir.   

1.1 Tezin Amacı  

İstanbul Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Müziği Yüksek Lisans 

Tezi olarak hazırlanan bu çalışma; 29 harfli Latin alfabesinde bulunmayan ancak 

türkülerimizin icrasının can damarını oluşturan yöresel ağız özelliklerini ifade etmek 

için, Milli Eğitim Bakanlığı’nca İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili 

ve Edebiyatı Bölümü’ne 1940’lı yıllarda hazırlatılan, Türk İlmi Transkripsiyon 

Kılavuzu’nda yer alan, Türk Dil Kurumu Çeviriyazı İşaretleri’nin ve tüm dünya 

dillerinin milli alfabelerinde bulunmayan sesleri karşılamak amacıyla Uluslararası 

Fonetik Kurumu’nca hazırlanan, Uluslararası Fonetik Kurumu El Kitapçığı’nda yer 

alan Uluslararası Fonetik Alfabe Harfleri’nin “Türk Halk Müziği Müfredatına” ve 

“Türk Halk Müziği Fonetik Notasyon Sistemi”ne aktarım süreçlerinin 

gerçekleştirilmesi amacıyla hazırlanmıştır. 
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1.2 Tezde Kullanılan Teori: Performans Teori 

Özkul Çobanoğlu, Halkbilim Analiz Modelleri’nden biri olan ve halkbilimi 

çalışmalarında folkloru ‘geçmişin günleri’ anlayışından ‘dinamik bir iletişimsel 

süreç’ olarak kabule dönüştüren Sözel Sanatsal Performans (İcra Gösterim) Teoriyi; 

“Performans’ın doğasına’ dair yapılmış olan tüm tespitleri ‘yorumcul bir çerçeve’ 

içerisinde ele alan, performans esnasında anlatıcının veya konuşmakta olan kişinin, 

konuşmasını sürdürdüğü ses ve dil kullanım biçiminden, dinleyiciye iletişimsel 

bildirim değişimine ait; bütün kültürel bu yapı içinde özel olarak var olan olguların, 

var oluş yolları ve biçimlerinin her biri içinde yer aldıkları kültüre ve topluma bağlı 

olarak taşıdıkları özellikleri araştırıp ortaya konulabilir ve incelenebilir hale getiren, 

bütün sözel sanatları ‘konuşmanın özel bir biçimi’ olarak ele almak suretiyle 

sınırlarını, insanın ‘sözel davranış biçiminde yer alan artistik veya sanatsal dışa 

vurumlar’ genişliğine-derinliğine bütüncül bir biçimde genişleten ve sosyo-

dilbilimcilerin dilin kullanımı için düşündükleri ‘sosyo-dilbilimsel performans’ 

fikrinin, folklorun doğasını-yapısını açıklayıcı olması dolayısıyla halkbilimi 

çalışmalarına uygulanan ve bunun bir sonucu olarak ortaya çıkan bir teori” olarak 

tanımlamıştır (Çobanoğlu, 1999: 258). 

“Di-Müzik İlişkisi Ekseninde Yapılanan Türk Halk Müziği Yöresel Ağız 

Özelliklerinin Fonetik Notasyonu” başlığı adı altında İstanbul Teknik Üniversitesi 

Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Müziği Programı Yüksek Lisans Tezi” olarak 

hazırlanan bu çalışma; Halkbilim Analiz Modelleri’nden biri olan “Performans (İcra 

Gösterim) Teori” ekseninde hazırlanmıştır. 
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2.  DİL, MÜZİK DİLİ, DİL-MÜZİK İLİŞKİSİ 

Dilbilim ve müzikoloji kaynakları; dil-müzik ilişkisi ekseninde yapılanan ve 

türkülerin icra boyutunda varlığını sürdüren yöresel ağız özelliklerinin oluşum ve 

gelişim süreçlerini aşağıdaki bilgileri vererek açıklamaktadır. 

İnsanlar tarafından iletişim aracı olarak kullanılan dil ve müziğin ana malzemesi 

insan sesidir. Konuşma dilinde kullanılan insan sesinin ritim ve melodisinin daha 

genişletilmiş bir formu ise müzik dilidir. İnsanoğlu iletişim ihtiyacını gidermek 

amacıyla diğer bireylerle uzlaşarak nesne ve kavramları işaretlerle sembolleştirmiş, 

her sembole karşılık gelen bir ses belirlemiş ve bu sesleri belli bir formda çıkararak 

konuşma dilini üretmiştir. 

Konuşma dilinde, dilde tutumluluk yasası-dilde keyfi zenginleştirme-dilde tasarım-

duygusal dil-içselleştirilmiş dil-dil estetiği-dil felsefesi- vb. gibi dilbilimsel yasalara 

uygun olarak, fazla enerji harcamadan, reflekssel olarak, iletişimini sesiyle sağlayan 

insanoğlu, bu iletişimini daha içkin, daha etkileyici, daha ahenkli ve daha estetik bir 

forma dönüştürmeyi tasarlamış, bu amacı doğrultusunda sesini konuşma dilinde 

kullandığı biçiminden daha değişik bir formda kullanmış, nihayetinde de ikinci bir 

iletişim sistemi olarak müzik dilini üretmiştir. 

Her toplumun müzik dilinin, diğer toplumların müzik dilinden farklılıklar göstermesi 

toplumların konuşma dili ile doğrudan alakalıdır. Her dilde kavram ve nesneleri 

işaret eden semboller farklı olduğu gibi, bu sembollere karşılık gelen insan sesleri de 

farklı farklıdır. Doğaldır ki her toplum, konuşma dilini müziğinde de nüve olarak 

kullanmış ve müziğinde kullanılmak üzere ikinci bir dil üretme ihtiyacını gereksiz 

görmüştür.  

Müzik dilinde, konuşma diline göre farklı olan şeylerden biri; konuşma dilinde 

kullanılan insan sesinin ritim ve deviniminin değiştirilerek yeni bir formda 

kullanılmasıdır. Her toplumun müziğinin temellerini oluşturan bu döngü çağlar boyu 

devam etmektedir. Her toplum açık ya da gizli anlaşmalarla, müziğinde kullandığı 

insan sesi formunu, geleneksel olarak belirlemiş ve müziğini de bu formlar 

çerçevesinde icra etmiştir.  
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Çeşitli etkiler sebebiyle, dilin oluşum ve gelişim sürecinde meydana gelen 

değişiklikler; o toplumun müziğinde de domino etkisi yaratarak benzer değişikliklere 

sebep olmuştur. Halkın konuşma dilinden üretilen, gelişen ve beslenen halk 

müziklerinin bu döngü ve domino etkisine maruz kalarak, halkın konuşma dilindeki 

değişikliklere ayak uydurması doğal ve kaçınılmaz bir durumdur.  

Bilimsel çerçeveden bakıldığında, “Dil-müzik ilişkisi” ekseninde irdelenen; halkın 

konuşma dili (yöresel ağız özellikleri) ile türkülerimizin icra boyutunda varlığını 

sürdüren Türk halk müziği yöresel ağız özellikleri arasındaki etkileşim; çağlar boyu 

dil ve müzik dili ekseninde cereyan eden döngü ve domino etkisinden başka bir şey 

değildir.  

Yöresel söyleyiş özellikleri ile icra edilen türküler ve yöresel konuşma biçimleri 

arasında sıkı bir etkileşim ve kombinasyon ilişkisi bulunmaktadır. Birçok özelliği ile 

birbirine benzeyen dil ve müzik arasındaki etkileşimler sırasında, bazen dilin müziğe, 

bazen de müziğin dile baskın geldiği dilbilim uzmanları ve müzikologlar tarafından 

tespit edilmiştir. Dildeki özelliklerin kimi zaman biri, kimi zamanda birkaçı birden 

müziğe yansımakta, müzik dili de zaman zaman aynı etkiyi dilde yaratmaktadır. 

Konuşma dili ile müzik dili arasındaki karşılıklı etkileşimin sebeplerini, biçimini, 

seviyesini analiz etmek; dil ve müzik arasındaki etkileşimin geçmişi ve geleceği 

hakkında bilgilenmemizi sağlayacaktır. Dilin ve müziğin doğuşunun, evrimsel 

gelişim süreçlerinin, yapısal özelliklerinin, birbiriyle etkileşimlerinin tek tek 

irdelenip ortaya konulması; türkülerimizin icrasının can damarını oluşturan yöresel 

ağız özelliklerinin doğuşu, evrimsel gelişim süreçleri ve yapısal özellikleri hakkında 

bilgiler verecektir. 

Dil-müzik ilişkisine bağlı olarak, türkülerde varlığını sürdüren yöresel ağız 

özelliklerinin sırrını çözebilmek için; her iki alanda bulunan ortak özellikler ile farklı 

yapıdaki özelliklerin etkileşiminin incelenmesi gerekmektedir. Bu nedenle: 

türkülerin icra boyutunda varlığını sürdüren yöresel ağız özelliklerini oluşturduğu 

ileri sürülen dilbilimsel ve müzikal özellikler, dilbilimsel ve müzikolojik kaynaklara 

dayandırılarak alt başlıklar halinde II. Bölüm’de irdelenmiştir. 
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2.1 Dil-Müzik İlişkisi Ekseninde Konuşma Dili 

2.1.1 Dil’in dilbilimsel tanımı ve özellikleri 

İçinde yaşanılan dünya aslında bir dil dünyasıdır. Dile sahip olma yetisi insanları 

hayvanlardan ayıran belki de en önemli özelliktir. İnsanlığı ve insana ait olan tüm 

davranışları anlayabilmek için insanı insan kılan dilin doğasını anlamak gerekir 

(Fromkin & Romdan, 1993: 3). 

Duygu, düşünce ve dileklerimizi başkalarına aktarmaya yarayan işaretler sistemi olan 

dilin ilk sözcükleri, doğadaki sesleri taklit etme (yansıma kuralı), ünlem sözcükleri 

ya da insanların ortaklaşa iş yapmaları (iş kuramı) sırasında kullandıkları 

sözcüklerdir. Ayrıca, başta kaynağının bilinmemesi gibi pek çok çözülmesi gereken 

özelliği bulunan dil, psikolojik, doğal ve toplumsal niteliklere sahip olan bir 

sistemdir (Ateş, 2009: 21-23).  

Dilin doğuşuna ilişkin kuramlar arasında: doğuştan gelen eğilim kuramı-kontak 

kuramı-gelenekçi kuram-vokalik kuram-ünlem kuramı-duygusal sesler kuramı-ses 

taklidi/yansıma kuramı-ses oyunu kuramı-şarkı söyleme kuramı-dil/ses kanalı 

kuramı-jest kuramı-ağız jesti kuramı vb. gibi kuramlar da yer almaktadır (Boynukara 

& Tanrıtanır, 1993: 62-70).  

İnsanların sesli göstergelerle anlaşma yetisini belirten dilin sesli olma özelliği 

üzerinde durulmaya değer bir özelliktir. Topluluktan topluluğa değişen biçimlerde, 

anlamsal içerikle, sessel bir anlatımı kapsayan ve insan deneyimi olan dil bir 

bildirişim alanıdır. Bu sessel anlatım, her dilde belli sayıda bulunan öz nitelikleriyle 

karşılıklı bağıntıları da bir dilden öbürüne değişen ayırıcı ve ardışık birimler 

(sesbirimler) biçiminde eklemlenir (Martinet, 1960: 14, 28).  

Her bir dil karmaşık bir sembol kurulumu içerir. Bu sembol kurulumunda yer alan 

her biri anlamlı olan semboller dilbilim komitesi üyeleri tarafından ortaklaşa 

paylaşılır. Tercüme edilebilir-üretilebilir olan bu semboller uzlaşılarak sabitlenmiştir 

(Coker, 1972: 7).  

Tabiatın insanoğluna bahşettiği en büyük nimetlerden biri olan dil, insanlar arasında 

anlaşmayı sağlamak üzere küçük ses birliklerine dayanarak oluşturulmuş ve 

seslerden örülmüş sistemli bir işaretler birliğidir. Duygu ve düşüncelerin, o toplumun 

yapısında var olan ses ve anlam bakımından geçerli ortak öğe ve kurallardan 
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yararlanılarak başkalarına aktarılmasını sağlayan çok yönlü, seslerden örülü bir 

bildirişim alanı olan dil, üzerinde çeşitli yönlerden değerlendirme yapılabilecek canlı 

ve manevi bir varlıktır (Korkmaz, 2005: 660). 

Belli bir insan topluluğuna özgü, çift eklemli sesli göstergeler dizgesi olan dil, 

toplumca benimsenmiş olan uzlaşımsal bir düzen, gösterenlerle gösterilenlerin 

birleşmesiyle oluşan bir dizge, hem bu birleşimin ürünü olan göstergelerle, bunları 

oluşturan öğelerin işleyiş kurallarının içeren bir düzenek, hem de bildirişim sağlama 

aracı olarak kullanılan doğal diller dışında kalan her türlü göstergeler dizgesi ve 

anlatım yöntemidir (Vardar, 1998: 75).  

Bütün insan başarılarının, bütün insan üretimlerinin temeli, insanın hem ürünü hem 

üreticisi olduğu tek alan dildir. Bütün başarılarında üretici konumunda olan insan 

yalnızca dil karşısında hem ürün hem de üretici konumdadır; çünkü kendisi de içinde 

yaşadığı toplumdan edinip kullandığı dilden ibarettir. Dil, insana ait olduğu gerçek 

dünyadan ayrı ve onun kanunlarına bağlı olmayan yapay bir dünya kurma ve tabiata 

tarihi katma imkânı veren bir saymacalar sistemi ve ses-anlam ilişkisi bütünüyle 

nedensiz olan, seslerden örülü ortak iğretilemeler toplamıdır (Karaağaç, 2010: 7). 

İnsanlar arasında anlaşmayı sağlayan tabii bir vasıta olan dil, kendisine mahsus 

kanunları olan ve ancak bu kanunlar çerçevesinde gelişen canlı bir varlık, bir gizli 

antlaşmalar sistemi ve seslerden örülmüş içtimai bir müessese Ergin (1985: 3); evreni 

algılayış ve yansıtmanın sesle, sözle göstergesi Bozkurt (1995: 5); her beyinde 

potansiyel olarak var olan bir dilbilgisel sistem ve toplum üyelerinin etkin 

konuşmalarıyla doldurulan bir veritabanı Bauer (2007: 3); benzersiz, basit girdilerle 

zengin ve karmaşık dilleri ortaya çıkartabilen insanlara özgü bir yeti, ortak biyolojik 

doğamız doğrultusunda belirlenen, düşünce ve kavrayışa derin bir biçimde nüfuz 

eden bir sesli işaretler sistemidir (Chomsky, 2009: 53). 

Dil, konuşucunun bilincinin iç dünyasını da içine alan, gerçek dünya 

deneyimlerinden oluşan içeriğin ifade edilmesini (fikri-kavramsal işlev), insanın 

sosyal ilişkiler kurup sürdürebilmesini (insanlar arası işlev), kendisiyle ve kullanılan 

durumlardaki özelliklerle bağlantılar yapmasını (metinsel işlev) sağlayan çok yönlü 

bir kurulumdur (Halliday, 1970: 143). 

Maddi esasları ile tabiat sahasını, manevi esasları ile de ruh sahasını ilgilendiren bir 

varlık olan dilin dilbilimsel özellikleri, dilin kendi tabii kanunlarına göre meydana 
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gelen, tabii hayatı ile ilgili cephesidir. Ancak özel şartlar içinde meydana gelen mana 

değişiklikleri ise, o dili konuşan insanların tesiri ile meydana gelen cephesidir (Arat, 

1987: 322-323). 

Umumi manasında dil konuşma tarzı, ağız anlamına da gelmektedir. …dilin dört halde 
belirdiğini söyleyebiliriz: 1) Konuşma, yani anlaşma aracı olarak dil. 2) İnsanlığın 
mümeyyiz farkı olan konuşma istidadı mahiyetinde dil. 3) Bir birliğin veya topluluğun 
kültür serveti olarak dil. 4) Teker teker fertlerin dile sahip olmaları keyfiyeti olarak dil. 
Böylece görüyoruz ki, adına dil dediğimiz şekiller ve işaretler kompleksi muhtelif yönlerden 
bakıldığı zaman bir yandan tek tek konuşmalardan, ifade şekillerinden, kısacası konuşma 
işlerinden husule gelir. (Üçok, 1947: 1). 

Düşüncenin dil sembolleriyle gerçekleşebilmesine bakılarak, eskilerin ‘İnsan düşünen 
hayvandır.’ sözünü, ‘İnsan sembol kullanabilen varlıktır.’ şeklinde daha köklü hale getirmek 
mümkündür. Semboller ve kabuller yapma, semboller kullanma, bir nesneyi bir başka 
nesneyle anlatma yetisi yalnızca insana ait bir yetenektir. Dilde eğretilemesi yapılan nesne 
sestir. İnsanın sesleri ve ses demetlerini iğretileme yeteneğine ulaşılabilmesinin veya gerçek 
dünya (doğal çevre) yanında, dil dediğimiz yapay bir dünyaya (sosyal çevre) 
kavuşabilmesinin temelinde, insanın ses organlarının diğer varlıkların ses organlarından çok 
daha üstün olduğu gerçeği yatmaktadır. Dili kullanma yeteneğine sahip olan insan 
düşüncelerini dile dökerken semboller kullanır. Seslere ve ses demetlerine saymaca değerler 
yükleyerek elde edilen yapay bir sistemdir. Bildirişim türleri içerisinde en gelişmiş olanı, en 
mükemmeli insan dilidir. (Karaağaç, 2002: 7, 31, 192). 

2.1.1.1 Dilin tasarım (yaratım) özellikleri  

Bir dildeki konuşma seslerinin dizisel ve dizimsel ilişkilerini belirleyen kuralları 

içeren, konuşma seslerini bildirişimdeki işlevleri açısından inceleyen sesbilgisel 

farkındalık, konuşma seslerine duyarlılık kazanma, seslerin farkında olma ve bunları 

manipule edebilme yetisidir (Yücel, 2009: 1).  

Dilde yaratıcılık: dili öğrenme ve kullanma, sürekli yeni tümce üretme, sınırlı 

sayıdaki dil kuralı ve ilkesini değişik düzenlemelerle, sonsuz sayıda ve sonsuz 

uzunlukta tümce kurmada kullanabilme yetisi Külebi (1997: 78); insan düşüncesinin 

gözle, sözle, tavırla, işaretle ve yazıyla ifadesi, mürekkep fikirlerin ve muazzam bir 

terkibin vücuda getirilmesidir (Erem & Sevin, 1947: 35-37). 

Bir ürün olmaktan çok yaratıcı bir etkinlik olan ve estetiksel içeriğe sahip bir kültür 

değeri olarak tanımlanan dilin sesleri toplumların temel karakterlerinin de 

göstergeleridir (Gün, 1988: 10-12).  

Doğuştan tabii ve şekilsiz sesler çıkarma özelliğine sahip olan insanın ses organları, 

zamanla şekilli sedalar çıkarma alışkanlığı kazanmıştır Ergin (1962: 30). Bir 

sözcüğün basitçe söylenişinde bile estetik anlatımın çeşitli biçimleri ve bir sürü 

tasarım bulunmaktadır (Laserre, 2007: 54).  



10 

Amerikalı dil bilimci Charles F. Hockett, dilin tasarım özelliklerini; “sessel-işitsel 

oluk, yayın gönderme-yönlendirici işitim, hızlı yitim, değiş-tokuş edilebilirlik, tam 

geri bildirimli, özelleştirebilirlik, anlamsallık, nedensizlik, ayrıklık, yer 

değiştirilebilme, üretilirlik/açıklık, geleneksel aktarım, örüntüde ikilik, açık uçluluk, 

dönüşlülük, öğrenirlik” biçiminde sıralamıştır (Hocket, 1960: 88-96). 

Dil bir kurgudur. Dilin en karakteristik özelliği anlamın sürekli ertelenmesi veya 
ötelenmesidir. Her okuma yeni okumalara açıktır ve tek bir anlamla sınırlanmaz. Okuma 
figüratif dilin yorumlanması ve sabit ve belirli bir anlam arayan algılarımızın sarsılmasıdır. 
İnsan dile sürekli müdahale eder, onun bir parçası olur, onu yorumlamaya ve algılamaya 
devam eder. Bu insanlığın ‘trajik lengüistik ıstırabı’ dır. (Man, 2008: XXIV-XXV). 

Dil, kalıplaşmış, değişmez, durgun (statik) bir yapıya sahip değildir. Aksine, kendi yapı ve 
işleyişinin gerekli kıldığı özelliklere, tarihi, sosyal ve kültürel şekillenmelere bağlı olarak, 
zaman içinde az çok değişip gelişerek yol alan sürekli bir akış halindedir. Ünlü dilbilimci 
Wilhelm von Humboldt, bu gerçeği ‘dilin bir eser (ergon) değil, bir faaliyet (energia)’ olduğu 
şeklinde dile getirmiştir. Eğer dil bir eser olsaydı, bir kere oluştuktan sonra bir daha hiç 
değişmemesi, olduğu gibi kalması gerekirdi. Hâlbuki dil bir değişme ve gelişme gücüne 
sahiptir. Bu gücü dolayısıyla dilbilimciler tarafından, sürekli olarak yenilikler doğuran bir 
kaynağa benzetilmiştir. (Korkmaz, 1995: 662). 

2.1.1.2 Dilin psikolojik özellikleri (dilin iç formu: içselleştirilmiş dil: i-dil)  

Her kelime biri sese ait, öteki içten olan ve birbirinden ayrılamayan iki kısımdan 

teşekkül etmektedir. Sese ait olan kısım kalıplaşmış; içten olan kısım ise kavramların 

uyandırdıkları duygular doğrultusunda çeşitlenmektedir. Bir dilin iç formu, kavram 

yönünden o dilde dünyaya şekil verme ve sentaks bakımından kelimelerin 

birleştirilmeleri tarzıdır. Dilin estetik tarafı da bu sentaks bahsinde kendini 

göstermektedir. Asıl olan genel tasavvur olmakla birlikte, yüksek psikolojik 

düşünmenin dil olmadan imkânsız olduğudur (Üçok, 1947: 28-30). 

Dilin psikolojik yönleri vardır, çünkü dil insana özgüdür; insan beyniyle, görme, işitme gibi 
duyu organlarıyla ilgilidir, hatta kişiliğiyle de ilgilidir. Doğal olaylar gibi, dil olaylarının da 
yasaları vardır, bir geleneği vardır. (Ateş, 2009: 23). 

Dil, dünyaya entelektüel bir şekilde form vermek demektir. Dilin malik olduğu kavramlar 
psikolojiktirler. Dilde vaki her değişikliğin arkasında insanoğlu vardır. (Üçok, 1947: 28-30).  

İçselleştirilmiş dil (İ-dil), insan beyninde/usunda bulunan, dilbilgisel yapılarla ilgili kurallar 
ve ilkeler kümesinin oluşturduğu dildir.  İ-dili betimleyen bir dilbilgisi kuramı, insan usunun 
dili işleyiş ve üretiş biçimini, ilkeler ve parametreler yoluyla açıklamaya çalışır. Çünkü dil 
kullanımı içsel bir bilgiye dayanır. (Cook, 1988: 12-17). 

2.1.1.3 Dilde keyfi zenginleştirme 

İnsani iletişim sisteminin ürünü olan sözlü dil, yalnızca insana özgü duygu, düşünce 

ve isteklerin, istençle (irade göstererek) üretilmiş semboller kullanarak iletilmesini 

sağlayan ve içgüdüsel olmayan bir yöntem Sapir (1921: 8); birbiriyle bağlantılı, 

bilinçli, keyfi olarak seçilmiş ve dizilmiş semboller sistemi Hall (1964); isteğe bağlı 
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olarak seçilen ve dizilen vokal semboller bütünü Trager (1949) ve önemli işlevleri 

yerine getirmek üzere bilinçli bir biçimde tasarlanan canlı ve değişken bir yapıdır 

(Pinker, 2007: 11).  

Tamamlanmamış bir sistem, sürüp giden bir etkinlik ve zamanla değişiklikler 

gösteren canlı bir organizma olan dile dönük kişisel katkılar ya da değiştirme 

çabaları dilin kendi doğal yasalarına, geleneğine uygun olarak gerçekleşmektedir 

(Ateş, 2009: 23). 

Düşünme ile birlikte bellek, muhakeme, problem çözme ve planlama gibi bilişsel 

süreçleri de içeren ve sanata -estetik faaliyete- benzeşen bir etkinlik olan dil Yücel 

(2009: 1); istençle üretilen sembollerin nasıl birleştirildiğini gösteren kurallar 

sistemi, bireysel söz edimlerinde maddeleşen sürekli bir yaratım (energia) süreci, 

hazır mamul bir ürün (ergon), durağan bir sistem (sözlük, dilbilgisi, sesbilgisi), dilsel 

yaratıcılığın sertleşmiş lavı ve kımıldamayan deposudur (Voloşinov, 2001: 96-97). 

İnsan sesi, his ve düşüncelerimizi ortaya koyarken, hiçbir zaman otomatik olarak çalışmaz. 
Sesimizi, bir noktaya kadar bilincimizle ve çeşitli arzularımızla değiştirebiliriz. Bilincimiz 
istediği kelimeyi seçer ve arzu ettiği gibi de kullanır. (Güldaş, 1990: 23). 

1) İnsanlar ilkin gırtlaklarını kısıp açmak suretiyle konuşmuştur. 2) İkinci hamle belki dilin 
çıkardığı [l] ve [r] sesine benzer bir şeydir,  fakat bunu bizim gibi dilin ucu ile değil belki 
gırtlaktan gelen sesin ortasına ettiği için dilin kök tarafı ile çıkarırlar… 3) Dudak seslerinden 
[m] veya [b] gibi sesler koyunun çıkardığı [mæ:] veya [bæ:] gibi nispeten kolaydır. Fakat [v] 
veya [w] gibi sesler çok mütekâmil devirlerin işidir. 4) Vokaller asırlar ve çağlarca 
insanoğlunun erişemediği bir telaffuz hadisesidir, hele diftonglu vokaller, tekâmülün son ve 
en güç merhalesidir. 5) Lisanlar ilerleyip tekâmül ettikçe bu gırtlak seslerinin, yerlerini 
vokallere ve dudak seslerine verdiğini görüyoruz. [gα] nın [α]oluşu [ğ] nın yontula yontula 
[w] haline gelişi ve hatta bütün bütün yok oluşu gibi. 6) Sesini gırtlaktan çıkaranlar 
tabiatıyla bu sesi mümkün mertebe etrafa yayabilmek için ister istemez ağızlarını yayarak 
azı dişlerinin kenarlarına kadar varan dudaklarından boydan boya istifade ederler ve [ı] 

harfiyle gösterebileceğimiz yayvan ve geri bir [�] dır ki dişleri bile birbirinden ayırmaya 
hacet kalmadan çıkan sestir; bu belki vokallerin ilki olduğu kadar en iptidaisidir… İnsanı 
diğer mahlûklardan ayıran birinci vasıf söz söylemesi ve yaratıcılığıdır. Çünkü insanın ilk 
yarattığı ve bütün öteki eserlerinin anahtarı olan şaheseri kendi lisanıdır; esasında suni ve 
arızi olan lisan elbette ki daimi inkişaf ve istihaleye tabidir; çünkü insanoğlunun kendi öz 
eseridir. (Erem & Sevin, 1947: 51-53). 

 

2.1.1.4 Duygusal dil 

Dilsel açıdan yenilenme süreçleri, dilin olağan işleyiş koşulları dışında kalan süreçler 

olarak düşünülmüş ve bu süreçler dilbilgisel dilden ayrı bir duygusal dilin belirimleri 

olarak görülmüştür. Konuşucuların, bireysel nitelikli olan ama dilsel yapının 

çerçevesi içinde karşımıza çıkması beklenen süreçlerden uzaklaşmayan ve yapı 

denilen dilsel alışkılar bütününe uygun olması ya da onunla bütünleşmesi gereken 

tepkileri söz konusudur (Martinet, 1960: 219-220). 
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2.1.1.5 Dilde tutumluluk yasası 

Dil yetisini kullanarak bireyin karşıladığı gereksinimler çeşitlilik göstermekte ama 

tümü de bildirişimsel amaçlı kullanımların belirlediği biçimlere bürünen bir dil 

kullanımını içermektedir. Dilsel evrime, insanın bildirişimsel gereksinimleriyle 

anlıksal ve fiziksel etkinliğini en aza indirme eğilimi arasındaki çatışkının yön 

verdiği, başka düzlemlerde olduğu gibi burada da insan davranışının en az çaba 

yasasına uyduğu, bu yasa uyarınca insanoğlunun ancak benimsediği amaçlara 

ulaşabildiği ölçüde çaba harcadığı bilinmektedir (Martinet, 1960: 201-204).  

Kolaylık yasası gereğince: mümkün olduğu kadar az enerji ve madde kullanarak, 

birim zamanda mümkün olduğu kadar çok ve eksiksiz mesaj kodlayıp iletme bütün 

doğal ve yapay dillerin eğilimidir Gemalmaz (1992: 171) & Gemalmaz (1982: 28). 

Ses değişimlerinin nedenleri arasında en az çaba yasasına da başvurulduğu; bu yasa 

uyarınca iki değişik eklemleme yerine tek eklemleme ile yetinildiği, güç bir 

eklemleme yerine daha elverişli bir eklemlemenin tercih edildiği, her ne sebeple 

olursa olsun bu dilbilimsel yasanın incelenmeye değer bir dilbilimsel özellik olduğu 

vurgulanmıştır (Saussure, 1978: 16). 

2.1.2 Dil’de meydana gelen yeniliklerin (değişikliklerin) sebepleri 

Canlı-akışkan-değişken bir kaynağa benzetilen dile ait şekiller kullanıldıkça 

eskimekte ve yerine yenileri geçmektedir. Kendine has fonetik yapısı ve konuşma 

karakterine ait vokal ahenk özellikleri bulunan her dilin tabi olduğu psiko-fizik 

şartların oluşumunda ruhi yaratılış, dildeki değişikliklerin oluşumunda ise halkın 

mizacı etkili olmaktadır (Üçok, 1947: 53). 

…insan dili de toplumdaki insanlar tarafından kullanıldığı için dilin hangi yönde değişeceği, 
hangi kelimelerin veya kuralların kullanılmasından vazgeçileceği gibi noktalar insan ve 
toplum psikolojisi kadar oynak ve kaypak kalmaktadır. İnsan dilinin belki de en büyük 
özelliği değişmekte oluşudur. Canlı bir organizmaymış gibi varlık gösteren ve bu arada 
kullanıldıkça değişen dilin, değişme hareketi hiçbir biçimde durdurulamamaktadır. Bir dilin 
değişmemesi için ancak kullanılmaması gerekir. Böyle olunca insan dilini belli bir yer ve 
zamandaki topluluğun kullandığı şekilde dondurmak ve öylece tespit etmek, dilin kendi 
özelliğine aykırı gelmektedir. (Başkan, 1967: 2-3). 

W. Von Humboldt: ‘dil, olmuş bitmiş bir şey, bir ürün (ergon) değil, bir etkinliktir 
(energeia).’ sözü ile dilin insan tarihinin başlıca yaratıcı güçlerinden biri olduğunun üstünde 
durmuştur. (Akarsu, 1998). 
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2.1.2.1 Dilde değişikliğe sebep olan şartlar  

Konuşmanın yapısı-karakteri, muayyen bir dil ve muayyen bir zaman içindeki özel 

şartlar- fonem kanunları ve dil birliğinin tabi olduğu psiko-fizik şartlar sebebiyle 

dilde çeşitlenme meydana gelmektedir (Üçok, 1947: 55). 

2.1.2.2 Dilde değişikliği etkileyen kuvvetler 

Dili bir bakışta anlaşılabilir, görülebilir bir şekle koyma çabası, kudret tasarrufuna 

doğru bir çaba, düzene koymaya-sınıflara ayırmaya doğru bir çaba, bir dil 

içerisindeki sosyal temayüller, dilde güzelliğe ve iyi ses çıkarmaya doğru bir gayret, 

gerginliğin gevşemesine ve tesirin ortadan kalkmasına doğru bir çaba vb. gibi 

dilbilimsel özellikler dilde değişikliği tahrik edici kuvvetler arasında yer almaktadır 

(Üçok, 1947: 56-57). 

2.1.2.3 Dilde çeşitlenme 

Çok çeşitli görünümleri olan dil, içerdiği kelimeler, kullanıldığı alanlar vb. bakımdan 

halk dili, standart dil, konuşma dili, yazı dili, bilim dili, edebiyat dili, medeniyet dili, 

milli dil, resmi dil, ölü dil, yaşayan dil, karma dil, özel dil, yapma dil, ana dil, aracı 

dil, arı dil gibi çeşitli tabakalara ayrılmaktadır Topaloğlu (1989: 55). Dillerde 

bölgeler, sosyal tabakalar, dil politikası vb. gibi nedenlere bağlı olarak çeşitlenmeler 

meydana gelmekte ve her doğal dil farklı nedenlerle ortaya çıkmış varyantlar 

bütününden oluşmaktadır. Standart dilde dâhil olmak üzere, dildeki farklı her tür 

oluşum biçimi bir çeşitlenme, bir varyanttır. Kendine özgü işlevleri yerine getiren, 

işlevi olduğu sürece de kullanılmaya devam eden varyantların her biri diğerleriyle 

sıkı bir iş birliği içerisindedir (Demir, 2009: 184). 

2.1.2.4 Standart dil (ortak dil) ile halk dili arasındaki anlam ve kullanım 

farklılıkları 

Standart Türkçe Telaffuz denilen söyleyiş biçimi, ‘İstanbul Türkçesi’ olarak bilinen 

telaffuz esasları üzerine gelişmiştir. Osmanlı döneminde İstanbul’da yaşayan farklı 

dil ve kültürlere sahip toplumların da görece etkileri ile birlikte, özellikle 19. 

Yüzyılın sonlarında toplumun ‘aydın’ kesimindeki ve edebiyat alanındaki yaygın 

kabul ile bir tür resmiyet kazanıp gelenekleşen bu telaffuz biçimi, Cumhuriyet 

döneminde özellikle dil devriminden sonra köklü bir değişim geçirmiştir. Türk Dil 
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Kurumu’nun bu değişmede üstlendiği rol oldukça önemli ve belirleyicidir. İstanbul 

Türkçesinin ülke çapında benimsenen bir ‘standart’ oluşturmasında rol oynayan diğer 

bir kurum ise, yaklaşık 50 yıl boyunca ülkenin tek ‘sesli yayın organı’ olan ‘TRT’ 

olmuştur. Dönemin nitelikli konuşmacılarının sunduğu sözel programlar genç 

kuşaklar için adeta bir okul işlevi görmüş ve bu telaffuz biçiminin ‘standart’laşmasını 

sağlamıştır (Davutoğlu, 2010: 6-7). 

Türkiye Türkçesi için standart söyleyiş olarak İstanbul konuşması esas alınmıştır. 

Ortak dil gerek ses, gerek şekil ve gerekse söz varlığı bakımından geniş ölçüde bu 

ağzın özelliklerini yansıtmaktadır. Bütün okullarda İstanbul Türkçesi’nin özellikleri 

okutulmakta, radyo ve televizyonlarda bu ağzın telaffuzu kullanılmaktadır. Standart 

dil, bir toplulukta, bölgeler üstü anlaşma aracı olarak tanınıp benimsenen ve 

kurumlaşan, konuşulan lehçe ve ağızlar içerisinde yaygınlaşarak hakim duruma 

geçen, herkes tarafından benimsenip kullanılan yazı ve edebiyat dilidir. Genellikle 

yönetim ve kültür merkezlerinin konuşma dili üzerine kurulan ortak dil, ülkenin 

yönetim ve siyaset bakımından merkez durumunda olan bölge dilinin, öteki 

bölgelerin dili üzerine etki etmesi sonucu oluşmaktadır (Özkan, 2009: 23-26, 136).  

Göz dilinin en kısa yoldan anlaşılması için standart şekil üzerinde birleşim, imlanın 

ve basma harflerin standartlaşması yolu ile beş asırlık bir zaman sürecinde 

gerçekleşmiştir (Erem & Sevin, 1947: 60-63). 

Yanıltıcı şekilde tek biçimli olduğu düşünülen standart dil, varyantlar içerisinde özel 

bir yere sahiptir. Standart varyant, çoğu zaman belli bir bölgenin konuşmasının 

standart dil olarak seçilmesi, seçilen ağızdaki varyantların en aza indirilecek şekilde 

kodlanması, kodlanan biçimlerin eğitim, basın yayın vb. gibi yollarla 

yaygınlaştırılması ve yaygınlaşan biçimlerin kullanıcılarca kabulü gibi süreçlerden 

geçmektedir. Standart varyant, dil türleri arasında en geniş işleve ve geçerlilik 

alanına sahip olanıdır. Ancak yanlış biçimde sıkça ‘doğru’ dil olarak kabul edilen 

standart söyleyiş, daha çok yazımla ilgilidir, özellikle teorik veya kuralcı dil 

incelemelerinde temel alınan biçimdir (Demir, 2009: 184). 

Kullanıldığı saha içerisinde iletişim alanı en geniş olan standart dil, farklı ağızları 

konuşanlar arasında bir iletişim aracı durumunda bulunmaktadır. Bir dil alanı içinde 

görülen konuşma biçimleri, söyleyiş türleri, kimi durumlarda da toplumsal özellikleri 

yansıtan kullanımların bütününe birden halk dili ve halk dilinin belli yerleşim 
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bölgelerine, kişilere has olan şekline ise ağız denilmektedir Sağol Yüksekkaya (2009: 

591). Ortak dilde kullanılmayan pek çok türemiş ve birleşik kelime, birçok eski şekil 

ağızlarda varlığını sürdürebilmekte, bir kelimenin bir ağızda başka bir biçimi, başka 

bir ağızda ise daha değişik şekli var olabilmekte, kısacası, ağızlar farklı söyleyiş 

özelliklerini yansıtmaktadır (Özkan, 2009: 23-26, 136). 

Ağızlar, resmi ortamlarda kullanılmaktan kaçınılan, yazılı bir gelenek 

oluşturamamış, iletişim alanı sınırlı, saygınlığı standart dile göre daha az olan ve 

okullarda öğretilemeyen yerel konuşma biçimleridir. Bir sözcüğün çekimi veya 

söylenişi ülkenin farklı yörelerinde doğmuş, yetişmiş kişilerde farklılık 

göstermektedir. Ancak, yöresel ağız özelliklerine göre konuşan kişiler, değişik 

çevrelerden kimselerle yazılı ve sözlü iletişim kurarken, yöresel söyleyiş biçim ve 

özelliklerini değiştirme, standart dile has söyleyişe uyma gereğini duymaktadırlar. 

Standart dil ile ağızlar (yöresel konuşma/söyleyiş biçimleri) arasında ses özellikleri, 

kullanılan sözcüklerin seçimi ve çeşitliliği vb. gibi dilbilimsel özellikler yönünden 

çok çeşitli farklılıklar ortaya çıkmaktadır (Aksan, 1979 I: 84- 87). 

Bugünkü yazı dilimizin, Türkiye Türkçesi yazı dilinin şekillendiği coğrafya, altı yüz yıl 
siyaset ve kültür faaliyetlerinin merkezi olan, bugün de bir kültür başkenti olma niteliğini 
devam ettiren İstanbul idi. Dil bilimi araştırmalarına göre, her yazı dili, bir ağız temeline 
dayanır; yani başlangıçta o lehçenin bir ağzı durumundadır. Diğer ağızlardan farklı tarafı, 
kültür ve siyaset merkezlerinde yaşayanlar tarafından kullanıldığı için statü kazanmış olması 
ya da herhangi bir sebeple imtiyazlı bir konumda bulunmasıdır. İstanbul ağzı veya İstanbul 
ağızlarından biri, İstanbul gibi önemli bir kültür merkezinde konuşulduğu için statü kazanmış 
ve Türkiye Türkçesi yazı dilinin esasını teşkil etmiştir. İmtiyazlı ağzı, genellikle kültürel 
şartlar belirlerken, bazen masa başı kararları da bunda belirleyici olabilmektedir. (Karahan, 
2006: 9). 

 …yurdun dört bucağında çeşit çeşit lehçeler, diyalektler, ağızlar, telaffuzlar, tabirler var, 
bunlar adeta küçük küçük lisanlar haline bile gelmiştir, fakat bunların hepsinin üstünde hemen 
her köşenin insanlarına cazip görünen ve kendi lehçesini ona göre ayarlandırdığı bir orta dil 
diyalekti vardır ki bu ötekilere nispetle daha inkişaf etmiş,  daha genişlemiş ve daha 
sevilmiştir. İşte telaffuzda Standart dil böyledir. Bütün ileri dillerin bir Standart telaffuzu 
vardır. İstanbul’un Standart şivesi de aslına bakılırsa bir diyalekttir. Fakat diğer diyalektlerden 
farkı, dar çevreli mahalli bir diyalekt olmayıp daha ziyade büyük bir sınıf halkın dili 
olmasında ve lehçe orijinini meydana vuracak hususiyetlerden ari bulunmasındadır. Bu 
lehçede melodi ve entonasyon çok mütenevvi olmakla beraber kulaklara fena gelen iptidai 
sertliklerden salimdir. (Erem & Sevin, 1947: 65). 

 

2.1.2.5 Şiir dili (edebi dil-estetik dil) 

Şiir dili (estetik dil); sosyal hayatta kullanılan ve bünyesinde hukuk dili, argo dili, 

ticaret dili, resmi dil, dini dil gibi dilleri barındıran bir günlük dil olmadığı gibi, fen 

ve sosyal bilimler alanında yorumların ihtiva edildiği bir ilim dili de değildir 

(Kaplan, 1999: 145-161).  
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Düz yazıdan farklı bir gramer yapısı olan ve bünyesinde ahenk unsurları taşıyan şiir 

dili; anlam, çağrışım, duygu ve ses değeri taşıyan kelimelerle kurulu mısra yapısına 

ve dil hassasiyetine sahip; başka bir dile tam olarak çevrilemeyen ve kapalı 

özellikleri olan bir üst dil olarak adlandırılabilir Çetişli (1999: 14-28). Şiir, dil içinde 

ayrı bir dildir. Aynı sözcükleri kullanan, ama onları değişik görev ve değerlerle, yeni 

birleşimlerle ve yeni anlatım araçlarıyla sunan bir dildir (Aksan, 1978: 558).  

Zengin sembollerle, ritimli sözlerle, seslerin uyumlu kullanımıyla ortaya çıkan edebi 

anlatım biçimi, manzume, nazım biçimidir Türkçe Sözlük (2005: 1867). Edebî eser 

üretiminde, kelime ve kelime gruplarının seçimi, ünlülerin peslik-tizlik özellikleri, 

oluşum süreleri, ses-anlam ilişkileri vb. gibi özelliklerin dikkate alınması 

gerekmektedir. Şiir yazma ilhamı gerektirdiği kadar, ses bilgisel farkındalık da 

gerektirmektedir (Coşkun, 2008: 263-264). 

Kamul dil ile edebi dil arasındaki fark; kamul dil bir kültür serveti olmakla birlikte, 

birçok lehçeden meydana geldiği için farklı coğrafi sınırlar içerisinde yer alan 

toplulukların anlaşmasına yarayan bir araçtır. Daha ziyade özel bir dil karakterini 

taşıyan edebi dil ise, bilginler, edipler, şairler vb. gibi duygu ve düşüncelerini ifade 

etmek için ayrı bir vasıtaya muhtaç olanların dilidir. Bu sebeple özel bir dil 

karakterindedir. Zimmî bir anlaşma ile ortaya çıkmıştır (Üçok, 1947: 138-139). 

Türkçedeki seslerin oluşturulması esnasında devreye giren organlar ahenk içinde çalışırlar. 
Zaten dildeki ahengin oluşma sebebi de budur. Bu ahenkli çalışma sistemi, bir yandan 
üretime katılan organları zorlamazken, bir yandan da dilin sesleri arasındaki ahengi sağlar. 
Bu yönüyle bakıldığında sistem çok mükemmeldir ve hayran olmamak mümkün değildir. 
(Coşkun, 2008: 238). 

Şiir diline, estetiği ve ifade kudretini sağlayan önemli bir diğer amil de musikidir. Şiirde 
mana ile birlikte yoğrulan vezin, durak, kafiye ve redif unsurları ile ses tekrarları, şiirde 
derunî bir ahengin doğmasına, kulağı ve gönlü dolduran hoş bir musikinin duyulmasına 
vesile olur (Bizim Külliye, 2006-2007: 3). 

Edebi konuşmada, günlük konuşmadan daha üstün bir melodi, dil ahengi ve ezgi duyulur. 
Edebi konuşmada, ses, kayıcı olmakla beraber, musiki sesi, çeşitli unsurlarıyla kendini 
gösterir. (Güldaş, 1990: 311).  

2.1.2.6 Sözlü dil (konuşma dili)-yazılı dil 

Dil, en geniş anlamıyla, duygu, düşünce, fikir ve istekleri ileten bir işaretler 

sistemidir. Dar anlamıyla dil ise, kelime, ses ve söz üzerine kurulmuş bir işaretler 

sistemidir. Dil kavramı, biri yazı dili diğeri konuşma dili olmak üzere ikiye 

ayrılmaktadır. Yazı dili kelime ve harflere, konuşma dili ise söz ve sese dayanan dil 

türüdür (Selen, 1970: 9-10).  
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Doğarken edinilen, kişiden kişiye ya da toplumun değişik kesimlerine göre kimi 

farklılıklar gösteren, dil kurallarına uyulmadan spontane olarak gelişen, ses ve 

söyleyiş farklılıkları içeren, her defasında yeni baştan biçimlendirilen doğal dile 

konuşma dili, konuşma dilinden çok daha sonra ortaya çıkan, dilbilgisi kurallarına 

bağımlı kalan, yazıya aktarıldığı andan itibaren kalıcılık (sabitlik) özelliği kazanan, 

sonradan ve eğitimle kazanılan dile ise yazılı dil denilmektedir (Özkırımlı, 1994: 22-

24).   

Bir milletin kültürünün muhafazası için gelişen, kendi kaideleri içinde yeni dil 

unsurları geliştiren, başka dillerden aldığı yabancı kelimeleri kanunlarına uyduran, 

kendisine mensup ağızlarda ve yazılı mahalli metinlere hâkim olarak varlığını 

sürdüren yazı dili ile varlığını sözlü gelenekte sürdüren, dar bir mahalde konuşulan, 

mensup olduğu yazı dilinden ayrılıklar gösteren ve gelişimi yazı diline oranla daha 

hızlı olan ağızlar arasında zaman zaman büyük ayrılıklar gözlemlenebilmektedir 

(Rehber Ansiklopedisi, http://www.turkcebilgi.com). 

Söz ve dil arasında yapılan ilk ayrım, modern linguistiğin kurucusu olarak kabul 

edilen DeSaussure tarafından ilk defa ortaya atılmıştır. Her şeyden önce ferdi bir 

vaka olan sözlü dil, sonsuz telaffuz hareketlerine ve sonsuz sayıda seslere sahiptir. 

Konuşmanın icra kısmını teşkil eden söz’ün parçaları zaman içinde devamlı ve 

kesiksiz bir halde bulunmamaktadır. Buna karşılık yazılı dil ise, ferdi değil fakat 

içtimai bir vakadır. Bir insanın kendini anlatmasında ve kendisinin anlaşılabilir 

olmasında kullanılmaktadır (Başkan, 1955: 5-6). 

Konuşma biçimlerinden biri olan günlük konuşma dili; bir dil toplumundaki 

bireylerin, mensup oldukları toplumun dilinde yatan entonasyon kurallarını bilinçaltı 

bir dürtü ile uygulayarak yaptıkları bir eylem, bir komünikasyon biçimidir. Bir yazılı 

metne bağlı olmayan günlük konuşma dili, tabii bir entonasyon gerektirmektedir. 

Komünikasyonun cereyan ettiği andaki koşullara ve o koşulların gerektirdiği duruma 

bağlı olan günlük konuşma dili, dilin bünyesindeki entonasyon kurallarından 

sapmalar, varyasyonlar gösterebilmektedir (Selen, 1973: 82). 

Günlü konuşma dili, günlük yaşayışta kullanılan, yazı dilinden az ya da çok farklarla 

ayrılmış olan ve yazı dilinin ritmik düzenlenmesi şeklinde tarif edilen dildir. Ancak 

günlük konuşma dilinde vurgu dağlımı, sanatlı konuşmadaki gibi düzenli değil, 

aksine değişkendir. Günlük konuşma dilinin ritmi ile suni nazım ritmi (yazı dili) 
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arasında karışık bir melodi kalıbı seyretmektedir. Bu karışık melodi kalıbı, ritmik 

kullanım farkından doğmaktadır. Kolay söyleyişi benimseyen günlük konuşma dili, 

söyleyiş zorluklarından kurtulmak ister ve yapısı itibari ile çok değişkendir. Bu 

değişkenlik özelliği, zamanla yazı dilini dahi etkilemiştir (Güldaş, 1990: 310-311). 

Konuşma dili birçok lehçe, şive ve ağızlara ayrılabildiği halde, yazı dili daha çok 

toparlayıcı bir özellik taşımaktadır. Yazı dili bir konuşma diline bağlı olarak 

gelişmekle birlikte, yüzde yüz o konuşma diline bağlı kalmamaktadır. Bağlı olduğu 

konuşma dilinin dışındaki çeşitli şive ve ağızlardan gelme kelime ve şekilleri 

bünyesine alıp başka kaynaklardan da beslenerek ülkenin ortak dili haline 

gelmektedir (Erem & Sevin, 1947: 3-4).  

Yazı dilinin, konuşma dilindeki ses çeşitliliğini göstermekte yeterli olmadığı, yazı 

dilinde harflerin temsil ettiği seslerin konuşma dilinde değişime uğradığı, harfin yazı 

diline ait olması dolayısıyla konuşma dilinden söz ederken ‘harf’ teriminin 

kullanılmaması gerektiği Davutoğlu (2010: 27); yazılı ve sözlü söylem arasındaki 

temel farkın, bilginin sözlü söylemde ezgi birimi sınırlarıyla ezgi birimlere; yazılı 

söylemde ise noktalama imleriyle tümce ve tümceciklere ayrıldığı bilinmektedir 

(Cengiz & Cem Değer: 2005: 1). 

1) Geçici Dil-Kalıcı Dil: Sözlü dil, geçici yani değişebilir bir özelliğe sahiptir. Mesaj, söz 
zincirinde birbiri ardına işleyen ses elemanları ile iletilir. Sözlü dilde geriye dönüşten söz 
edilemez. Bu da dinleyici yönünden bildirişime katılmak zorunda olan sonsal iletişimler ve 
belleğin önemini ortaya koyar. Yazı dili, kalıcı olan görsel göstergelerle sabitleştirilmiştir. 
Görsel gücün var olduğu oranda da bu göstergeler mevcut olmaktadır. Konuşma dilinin 
aksine yazıda seçme olanağı vardır.  İşitilenleri dinleyici sadece dikkati oranında seçebilir ve 
sözcelerin tarz ve devamını aklında tutabilir. İşte metinlerde saklanan sözlü dil ve belge 
niteliğinde olan yazılı dil arasındaki bu fark nedeni ile yazılı dil önemini halen 
korumaktadır. 2) Daha Önceden Üzerinde Çalışılmış Dil-Halen Üzerinde Çalışılan Dil: 
Yazılı dil, sözlü dilden çok daha fazla üzerinde düşünülerek çalışılmış bir dildir. Spontane 
olarak konuşulan dil üzerinde daha az çalışılmış olan dildir.  İnsanlar konuşurken, hem ifade 
etmek istediğini bulmaya çalışır, hem de düşünce seyrini izleyebilecek şekilde uygun 
anlatım yollarını araştırır. Yineleme, ses tonu, vurgu, sözcüklerin sıralanması, jest ve 
mimiklerle kimi vurgulamaların etkisi kuvvetlendirilebilir veya hafifletilebilir. Konuşma 
dilindeki, gereksiz yineleme ve sözcüklerin sıralanışındaki vurgu vb. elemanlar yazı dilinde 
önceden seçilmiş, tespit edilmiştir. Ayrıca, konu, üslup ve duygusallık da değişebilir. 3) 
Görsel Sistem-İşitsel Sistem: Sözlü dil ile yazılı dil arasındaki üçüncü temel fark; yazılı 
sistemin sadece görsel bir sistem oluşudur. Sözlü dilde ise her şeyden önce ses elemanları 
rol oynar. Sözlü olmayan dilbilim dışı elemanlar da vardır: jest ve mimikler… (Güldaş, 
1990: 119-121).  
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2.2 Dil-Müzik İlişkisi Ekseninde Müzik Dili  

2.2.1 Müzik’in müzikolojik tanımı ve özellikleri  

Doğal, toplumsal ve kültürel öğeler arasında varlığını sürdüren ses kavramı, insanın 

içinde doğduğu çevrede çok önemli bir yer tutmakta ve sesin olmadığı durumlarda 

iletişim ve etkileşim çok zor gerçekleşmektedir. İçinde yaşadığı ses çevresi 

(seslerden örülmüş bir ağ) ile sürekli bir iletişim ve etkileşim içerisinde olan 

insanoğlu, kaynağı, türü ve işlevi çok değişik olan sesleri algılamış, çözümlemiş, 

yorumlamış, giderek belirli tür ya da nitelikteki seslere belirli tepkilerde bulunmuş ve 

bu tepkiler giderek belirli bir kararlılık kazanarak belirli davranış biçimlerine ya da 

davranış kalıplarına dönüşmüştür (Uçan, 1994: 9-11). 

Doğadaki sesleri dinleyen, sesi alfabeye, alfabeyi dile ve dili de kültüre dönüştüren 

yaratıcı güce sahip olan insanoğlu, doğada bulunan seslerin arasından ruhunu 

okşayanları seçerek onları kendi üretmeye çabalamış ve böylece müzik estetiğine 

konu olan sesler, simgesel bir müzik dilinin alfabesi olmanın önemini kazanmıştır. 

Doğa insana, insan doğaya yardım ederek müziği, yani sembolik dili ve anlamı 

oluşturmuş, zengin ve bağımsız bir müzik literatürünün meydana gelmesine olanak 

sağlamıştır. İnsanoğlu değişik etkenlerle gerilip titreşen gırtlak kirişlerinin sanat 

yaşantılarını müzikleştirerek, zamanla bağımsız ve zengin bir şan literatürünün 

meydana gelmesine de olanak sağlamış ve gırtlakta sesi oluşturan kirişler ve bu 

kirişlerden yansıyan sesler müzik sanatına hayat veren ilk temel faktörler olarak 

müzik literatüründe yerini almıştır. İnsanın duygusal yaşantısını biçimlendiren müzik 

ilk malzemesini her şeyden önce kendi sesinde bulmuş, konuşmayı, bağırıp 

çağırmayı sesiyle oluşturan insanoğlu bu iki önemli öğeden aldığı hızla müzik 

sanatına el atmada başarılı olmuştur (Atlar, 2009: 95). 

İnce ve derin düşünme anlamına gelen, Yunanca mousa-muse kökünden türeyen, 

önceleri her türlü sanat ve bilim dalı anlamında kullanılan, Farsça ve Arapçadan da 

dilimize musikî olarak geçmiş olan mousike sözcüğü, ahenkli söz, ses, insanca duygu 

ve düşüncelerin bir dışa vurum biçimine karşılık gelmektedir 

(http://w3.gazi.edu.tr/~yavuzata/index_dosyalar/mmf5.pdf). İnsanı diğer canlılardan 

ayırt eden beyin yapısı, insanoğluna soyut düşünme kabiliyetini vermiş ve bu 

kabiliyeti doğrultusunda insanoğlu, maddenin teferruatından kurtulup, çevresini bir 

bütün olarak idrak ve sembollerle ifade etmeyi başarabilmiştir. Sembolik düşünce ve 
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ifadenin, duygu ve düşüncelerin birtakım soyut sembollerle ifade edilmesinin en 

yüksek seviyesi de konuşma ve musikide kendini göstermiştir. Bunun bir sonucu 

olarak ‘artistik yaratıcılık ve değerlendirme’ ortaya çıkmış, edebiyat ve musiki 

eserleri meydana getirilmiştir (Songar, 1988: 33).  

İnsanın çevresindeki cisimleri şekillendirebilme yeteneğini elde edişi aynı zamanda 

konuşmanın da ilk adımını oluşturmuştur. Konuşmayı harflerle şekillendirme 

aşamasından sonra müziği harflerle sembolize ederek bulduğu melodileri bir şekilde 

kayıt altına almaya başlayan insanoğlu, harfler müziği yeterince ifade etmeye 

yetmediğinde ise bazı özel işaretler (neuma) kullanmaya başlamış, daha sonra bu 

neuma’lar icat edilen bir zaman çizgisi üzerinde sıralanmış, süreç içerisinde 

günümüzün bilinen notalarına dönüşmüş ve sonuç olarak; beynin işlevleri içinde bizi 

insan yapan, entelektüel faaliyetlerin en önemlilerinden birisi olan müzik sanatı 

oluşmuştur (Çuhadar, 2006: 495). 

İnsanın bedii duygu, düşünce, görüş ve arzularını kelimelerin ötesinde anlatan, 

kendine özgü bir tekniği, bilimselliği, kural ve kavramları bulunan, insanoğlunun 

meydana getirdiği ve tarih boyunca işleyip, geliştirdiği bir olgu ve kalbi, fikri, ruhi, 

kısaca manevi bir dil olan, dile getirilebilme açısından erişilmesi çok ta kolay 

olmayan, çok ince işçilik isteyen, insanla birlikte büyük evreler geçirmiş olan müzik 

sanatı, insanın ruhi ve akli tekâmülüyle paralel, teknik, ilmi, sanatsal gelişmelerle 

beraber bugünkü bilimsel olgu ve yüce sanat çizgisi düzeyine ulaşmıştır (Varol, 

1988: 29). 

Müzik bilimciler (müzikologlar) müziğin öğelerini üç ana başlıkta incelemişlerdir. 

Müziğin ana öğeleri içinde bulunan ve sadece müziğin değil yaşamında vazgeçilmez 

parçası olan ritim, yani tartım öğesi tek başına çok fazla anlam ifade etmeyen, fakat 

ezgilerle ve armoniyle süslendiğinde müzik sanatının ortaya çıkışını hazırlayan bir 

öğe olarak kabul edilmiştir. Ses renkleri (tını) ile bezenen müzik, çeşitli anlatım 

biçimleri ve sözlerle bizlere ulaştığında asıl amacı olan insan duygularına ulaşmıştır 

(Uluç, 2006: 10). 

İnsanın varoluşundan beri çeşitli şekillerde var olan müzik, insanın sesleri kullanarak 

kendini ifade edebilme, belli bir sanat ve güzellik anlayışı içinde her tür duygu ve 

düşünceyi uyumlu seslerle, usullü veya usulsüz olarak anlatabilme sanatıdır. Müziğin 
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oluşumundaki güzellik anlayışı kişiden kişiye, toplumdan topluma, dönemden 

döneme, hatta bir nesilden ötekine değişebilmektedir (Büyükyıldız, 2009: 84-86).  

Bağrından çıktığı milletin hususiyetlerini taşıyan, dünyanın her yerinde sosyal 

tabakalara, zümrelere, çevrelere göre farklılıklar gösteren, medeniyet tarihinden ayrı 

düşünülemeyecek olan musiki de, dil, edebiyat ve tarih gibi milli kültür 

hazinelerinden biri olarak görülmüş, bir milletin ortaklaşa duygularını ifade ettiği 

için bizi biz yapan değerler bütünü gözüyle bakılmış ve korunmuştur (Kaplan, 2010: 

57-61) . 

2.2.1.1 İlk dilin ayırıcı özellikleri 

Eski dönemlerde gönderici ve alıcı olarak kendilerinden (insan bedenine bağlı 

iletiler) başka herhangi bir iletişim aygıtı kullanmayan ve tarih öncesi dönemlerden 

başlayarak iletişim kuran insanoğlunun iletileri, doğrudan doğruya insanın kendi 

bedeninden çıkan iletilerdir. Sözlü iletişimde karşılıklı konuşma geçerli olmuş, şarkı 

da birlikte bulunmayı gerektirmiştir (Oskay, 2007: 1).  

Müziksel bir varlık olan insanın doğuştan sahip olduğu doğal-temel müziksel 

donanım: çoklu zekayı oluşturan sekiz tür zekadan biri olan “sessel/müziksel zeka” 

(insanın çıkardığı ilk sesle birlikte sessel dil=sesçe ve müziksel dil=müzikçe)dır 

(Uçan, 2005: 11-14).  

Müzik, “sesi yükseltilmiş konuşma biçimi”, şarkıcı ise “neredeyse müzikle konuşma 

çabasını benimseyebilen kişi” olarak tanımlanmış, vokal dışavuruma doğru zorunlu 

gidişin ardından, melodi armoni desteği ile birinci konumda yer almış, hem dindışı 

hem de dinsel müzikte günümüze kadar bilinecek olan yeni bir doku “şarkı dokusu” 

ortaya çıkmıştır (Griffiths, 2010: 83-93).  

Basit sesler doğal olarak gırtlaktan çıkar, ağız doğal olarak az çok açıktır; ama sesleri 
eklemlemeyi sağlayan dilin ve damağın değişiklikleri dikkat ve alıştırma ister; bunlar 
istemeden yapılamaz. Bütün dillerde en canlı ünlemler eklemlenmemiş olanlardır; çığlıklar, 
sızlanmalar basit seslerden oluşur… Eklenmeler az sayıdadır; sesler ise sonsuz sayıda; onlara 
konan vurgular aynı biçimde çoğalabilir; bütün müzik notaları aynı zamanda birer vurgudur; 
doğrusu konuşma dilinde bunlardan sadece üç dört tane bulunmaktadır… Doğal sesler 
eklemlenmemiş olduklarından sözcükler de pek az eklemlenirler; araya giren birkaç ünsüz, 
ünlülerin arasındaki boşluğu silerek onları akıcı ve kolay telaffuz edilebilir hale getirmeye 
yetecektir. Buna karşılık sesler çok çeşitli olacaktır ve vurguların farklılığı aynı ses 
titreşimlerini çoğaltacaktır: nicelik ve ritim bileşimlerin yeni kaynakları olacaktır; öyle ki 
doğal olarak çıkan ses titreşimleri, sesler, vurgu, ölçü, uzlaşımdan doğan eklemlenmelere 
yapacak fazla iş bırakmayacağından insanlar konuşmak yerine şarkı söyleyeceklerdir. 
(Rousseau, 2007: 13-15). 
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2.2.1.2 Sözün ilk kez güçlü duygulanımlardan dolayı bulunduğu üzerine 

İnsan kültürlerinin duygusal ya da kültürel anlamlar seviyesi üzerinde sembolik bir 

işlev görevi gören Merriam (1964: 246) ve evrensel bir dil olarak karakterize edilen 

müzik (Cottin); tamamı ile insan ifadesine dayalı bir etkinlik Tempo (1939); Tanrının 

(Eflatun) ve insan ruhunun dili (Weber); sözcükler ile anlatılması olanaksız duygu ve 

coşkuları sesler aracılığıyla başka gruplara yansıtma sanatı (Saygun); açıklığı 

konuşulan dile oranla daha az olmakla birlikte, daha ince kıvrımlı, nüanslı, daha 

derinden ve etkileyici bir konuşma sanatı Kretzschmar (1848-1924); işitme yoluyla 

algıladığımız düzenli ve uyumlu seslerden oluşma estetik bütün Uçan (1994: 9-11) 

olarak tanımlanmıştır.  

…gereksinimlerin ilk jestleri dayattığı, güçlü duygulanımların ise ilk sesleri insanlardan 
çıkarttığı fikri akla uygundur… Nasıl ki insanları konuşturan ilk güdüler güçlü 
duygulanımlar olmuşsa, insanın ilk ifadeleri de söz sanatlarıyla yüklü ifadeler olmuştur… 
İnsanın çıkardığı ilk seslerle birlikte, güçlü duygulanımların cinsi hangisini dayatıyorsa ona 
göre ilk eklemlemeler ya da ünlülerle gösterdiğimiz ilk sesler oluşmuşlardır. Öfke, dil ya da 
damağın eklemlediği korkutucu çığlıklar çıkarır; oysa şefkatin sesi daha yumuşaktır, onu 
değişime uğratan gırtlaktır, böylece bu ses belirli bir tek ses haline gelir.  Ona eklenen 
duyguya bağlı olarak sadece vurguların daha sık ya da daha seyrek olduğu, ton 
değişikliklerinin daha çok ya da daha seyrek olduğu, ton değişikliklerinin daha çok ya da 
daha az keskin olduğu söylenebilir. Böylece ahenk ve tek tek sesler de hecelerle doğar, 
güçlü duygulanım bütün görkemiyle donatır; böylece şiirlerin, şarkıların ve sözün ortak bir 
kökeni olur. Sözünü ettiğim çeşmelerin çevresinde ilk söylemler ilk şarkılar olmuştur: ritmin 
yinelenen ve ölçülü dönüşleri, vurgulardaki melodili ton değişimleri, dille birlikte şiiri ve 
müziği doğurmuştur. (Rousseau, 2007: 9-11, 57). 

2.2.1.3 En canlı duyumların genellikle tinsel etkilerle harekete geçtikleri üzerine 

Deneye dayalı olarak seçilip belli bir sisteme bağlanan, tutkularımıza ilişkin temel 

gerilimlerin aslına uygun suretini temsil eden ton ve belli bir sisteme (tonal) bağlı 

olduğu sürece tutkusal anlamlanmaları, sistem dışına çıktığı (atonal) zaman ise 

tutkusal çağrışımları uyandıran bir kavram olarak tanımlanan müzik Türkmenoğlu 

(2007: 433-438); kelime ve şekillerle ifade edilemeyen duygu ve düşünceleri sesler 

yardımı ile ifade edebilme sanatı, tekellümünün aciz kaldığı yerde başlayan teganni 

Özışık (1963: 10-11) olarak tanımlanmıştır. 

Sesleri sadece sinirlerimizde uyandırdıkları titreşimleri değerlendirdiğimiz sürece müziğin 
asıl ilkelerini ve onun kalplerimiz üzerindeki gücünü asla göremeyiz. Melodideki sesler 
üzerimizde sadece sesler olarak değil, duygulanımlarımızın işaretleri olarak etkide bulunurlar; 
anlattıkları hareketleri bizde böyle uyandırırlar ve biz de onlarda bu imgeyi görür ve tanırız. 
(Rousseau, 2007: 69).  
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2.2.1.4 Sözlü kültür psiko-dinamiğini etkileyen sesin (sesli söz-sesin içselliği) 

özellikleri 

Müzik sanatında ve müzikal yaratım sürecinde vazgeçilmez bir yeri olan 

‘seslendirme’ ediminin en değerli, en etkili aracı olan insan sesinin kullanımı, insanın 

kendi ses üretme fizyolojisinden bulduğu doğal ifade olanaklarını temsil etmekte ve 

çalgıların kullanımından çok daha öncelere kadar uzanmaktadır. Tarih öncesi ilkel 

toplumlarda basit ezgiler (melodiler) bulunmasına rağmen, bu ezgileri seslendiren 

çalgılar bulunmamaktadır. Çünkü eski taş çağı insanı, bir ezgiyi seslendirmek için 

çalgılara yönelmekte herhangi bir neden bulamamıştır. Ona göre melodi, insan 

sesinin alanına girmektedir. Bütün bu verilerden yola çıkılarak müziğin şarkı 

söylemekle başladığı düşünülmektedir (Say, 2008: 33).  

Yüzlerce yıldan beri müzik ile dil arasındaki ilişkiyi aydınlığa çıkarmaya çalışan, 

müziğin sesi ile kelimenin sesi arasında orijinal bir ilişki olduğunu, sözcüğün 

nesnelliği ve onun gayri şahsi gösterme gücü içinde müziğin sözcüğün tümden değil 

ama kısmen kaybettiği kişisel ve duyusal öğeyi getirdiğini vurgulayan filozoflarca 

müzik, dil içinde boğulmuş veya içkin kalmış olan şeyi aydınlatmakta ve açıklığa 

kavuşturmaktadır (Fubuni, 2006: 33). 

Sesin içselliği: sözlü temelli düşünme ve anlatım özelliklerinin çoğu, insan tarafından 

algılandığı şekliyle sesin birleştirme, merkezileştirme, içselleştirme iktisadına 

dayandırılmakta, sesin hâkim olduğu sözlü iktisat ise, kelimeleri kümeleyen eğilimle, 

tutucu bütüncüllükle (bozulmadan korunması gereken günün değişmeyen ortam 

dengesi ve kalıpsal deyişler), soyut düşünceden ziyade insanın ve insan biçimli 

varlıkların eylemleri çevresinde örgütlenmiş bir bilgiyle bağdaştırılmaktadır (Ong, 

2007: 92). 

Musikinin en iptidai hali her ülkede “şarkı” idi denilebilir. İnsanoğlu, ses verici ve ses alıcı 
organlar olan hançere ve kulak uzuvları ile ayrıca da ses terkiplerinden hoşlanabilmek 
hasletiyle şarkıcı yaratıkların en olgunudur. Şarkıda ses ile söz birleşebilerek, mesela 
“söylemek” fiili hem demek, hem de ırlamak fiillerinin anlamdaşlığını çoğu dillerde 
yapabilmiştir… Şu halde iptidai “söz musikisi” diller kadar eskidir denilebilir. (Gazimihal, 
1960: 3-4). 

Müzik, seslerle var edilir. Sesler aracılığı ile müzik sanatı ürünlerini yaratış ancak zihinsel 
güçlerle olanaklı. Zihinde oluşturularak ve müzik yazıları/dili aracılığı ile ifade edilerek 
zihinselliğin dışa açılışı gerçekleştirilir. Müzik, ancak zihinde duyumsanır. Seslendiricilerde 
zihinsel güçleri kullanarak, uygun seslendirme tekniklerini, o yaratıya özgü duygusal tonları 
arayarak müzikalitelerini ortaya koyarlar ve yorumlarlar. İnsanın duygu ve düşünce 
evreninden gelen insan yapısı müziği de hep zihnimizde duyumsayarak içselleştiririz. 
(Yıldırım & Koç, 2008: 7). 
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2.2.1.5 Seste keyfi zenginleştirme  

Müzisyen icra sırasında müzikal algı, duyum, ritim ve estetik yasaları gereğince, 

kendi sesinin sınır ve özelliklerini de hesaba katarak, dilin ritmine ve telaffuzuna 

olan bağımlılığını kabiliyeti ölçüsünde esnetir. Dilin sınırlarını zorlar, zaman zaman 

da aşar. Seste yapılan bu keyfi zenginleştirmeden dinleyenlerin aldığı müzikal haz, 

icracının yorum başarısıyla doğru orantılıdır, hedef kitleye ulaştırılmak istenen 

mesajın eksiksiz iletilme çabasıdır. 

Müzik, belirli bir güzellik anlayışına göre seçilip dikey ya da yatay olarak 

birleştirilmiş seslerden oluşma bir bütün Uçan (1994: 14); insan duygu ve 

düşüncelerinin estetik bir anlayışla, belli bir sistem çerçevesinde ses yoluyla dışa 

vurma Uluç (2006: 7); insandaki yaratma, biçimlendirme ve anlatma güdülerinin 

tınıdan (sesten) örülmüş bir ürünü Hanslick (1825-1904); güzellikten nasibi olmayan 

sesler kalabalığını değil, yegâne gayesi güzelliğe ulaşmak olan seslerin vücuda 

getirdiği ahenk Özışık (1963: 186) olarak tanımlanmıştır.  

Konuşma eylemi, özen gösterilmeden, gelişi güzel, etkili olma kaygısından uzak ve 

titiz bir eğitime gereksinim duyulmadan gerçekleştirilen yalın bir sessel ve sözel 

iletişim biçimidir. İletişim eyleminden doğmuş olan iletişim sanatı, zamanla belirli 

kurallara bağlanmış ve eski Yunan’da Rhetoric denilen Söz Söyleme Sanatı/Bilimi 

(Hitabet) doğmuştur. Müziğin bir dil olarak değerlendirilebileceği kabul edildikten 

sonra, söz söyleme sanatı ya da sözel iletişim biçimi kuralları gereğince müzik; 

insana yorum, denetim, değiştirim yapma olanağı kazandıran etkili bir araç ve 

toplumsal bir güç olarak görülmüştür (Taşer, 2006: 33).  

Sözcüklerin anlaşılmasında taşıyıcı bir araç olarak görev yapan ve verilmek istenen 

mesajın birer parçası olan müziğin temel elemanları (ezgi, ritim, tempo, nüans ve 

armoni); iletişimin içine duyguları sokabilmekte, şarkılarda yer alan ünlüleri 

uzatabilmekte, sözcükleri yineleyebilmekte, temel mesajların anlatımlarını 

hızlandırıp-yavaşlatabilmekte ve müziğin gizil gücü de buradan gelmektedir 

(Sylwester, 1995: 109-110). 

Belli ritimler ve ses düzenleri ile dinleyicide ‘çağrışımlar’ yapan, bireysel duygular 

kurabildiği oranda benimsenen müzikte, kullanılan dil, seçilen sözcükler ve bu 

sözcüklerin hangi ses perdesine nasıl yerleştirildiğini tespit etme, o kültürel yapıdaki 



25 

müziksel anlatımı kavramamıza yardımcı olan etmenlerden biridir (Kaplan, 2008: 

23).  

Güzellik yargısına katkıda bulunarak beğenilerimizin biçimlenmesini kolaylaştıran, 

var olan eserlerin içerik ve yapısına yönelik güzeli arama-oluşturma çabası olarak 

tanımlanan, birey ve toplumlar için güzellik ve beğeni serüvenine yönelik olarak 

çalışan, eserlerin yapısına (sistem) ve anlamına (kültüre içkin) göndermelerde 

bulunarak kompozitörün yaratma sürecine katkı sağlayan müzik estetiği, ses 

kümelerini kendisine hammadde olarak seçmiştir. Her sanat dalında olduğu gibi 

müzik sanatında da öncelikle duyulara yönelik insani edim bulunmaktadır. Güzeli-

beğeniyi ortaya koymaya, belli bir ortaklık içinde sunmaya çalışan estetikçinin işi 

zordur. Çünkü müzik yasa tanımayan tümeller topluluğudur. Her eser kendi yasasını 

oluşturmakta, yasa her parçada yeniden yapılandırılmakta, kendini eser başlangıcında 

inşa etmekte ve eser bitiminde geçerliliğini yitirmektedir (Yıldırım & Koç, 2008: 26-

30). 

…sesin, eserin en güzel tefsirini elde edebilmek için -daha çok ilhamın yardımıyla- kendi 
ses hüviyetine de halel getirmeyen nüans ve süslemeyi eserin potasında eritebilmektir. Sesin 
bu nüans ve süslemesi o derece mühimdir ki eserin bir anda muhteşem varlığı ile bizi 
büyülemesi veya hayal sukutuna uğraması işten bile değildir. Ancak bu sayededir ki ses 
sanatkârı okuduğu eseri şahikaya ulaştırabilecektir. Hemen ilave edelim ki sesteki bu keyfi 
zenginleştirme münhasıran yüksek kaliteli ve yüksek zevki selimi temsil eden seslerin 
başarabileceği bir ameliyedir. (Özışık, 1963: 99). 

İnsan ağzının teşekkülü asırların içtimai terbiyesinden doğma itiyadın tesiri altındadır. 
Ümmi bir halk şarkıcısı gırtlak sesleriyle boğazını parçalaya parçalaya, ağzını yaya yaya 
şarkı söyler… Halk şarkıcısının konuşmasına dikkat edersek, tıpkı türkü söylerken çıkardığı 
sesler gibi gırtlağını parçalaya parçalaya, ağzını yaya yaya konuştuğunu fark ederiz. Onun 
muhitinde başka türlü konuşana tesadüf etmek mümkün değildir. (Erem & Sevin, 1947: 38-
47). 

Müzisyen yarattığı eseri ile düşüncelerini sesler kanalıyla anlamlaştırmış ve bize sunmuştur. 
Anlam toplumun içinden gelirken, biçim ve biçem müzisyen tarafından belirlenir. (Tunalı, 
1993: 48). 

Nota ile ses arasındaki analojik durum keyfidir. Tıpkı dil ve harfler arasındaki anoloji gibi. 
(Yıldırım & Koç. 2008: 49). 

2.2.1.6 Müzik’in tasarım özellikleri 

Kendi sesine düzenli bir biçim vermek isteyen insanoğlu başlangıçta iki ayrı ifade 

yolu bulmuştur: birincisi; sözlerin egemen olduğu ezginin sadece bir araç olarak 

kullanıldığı logogenik yol, ikincisi ise; sözlere daha az bağlı, içten gelen, duyguların 

başıboş bırakılmasıyla ortaya çıkan pathogenik yol’dur (coşkunun müziği) (Sachs, 

1965). 
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Daha çok düzenleniş biçimi ve seslendirme türü bakımından ele alınışına göre 

müzik; sesleri kulağa hoş gelecek biçimde düzenleme (uyarlama) sanatı (Rousseau) 

& Tarcan (1945: 5-8) uyumlu ya da uyumsuz seslerin sanatsal bir anlayış içerisinde 

düzenlenmesi ve belirli bir güzellik anlayışına göre seçilip birleştirilmesi Cook 

(1999: 9) artiküle edilmemiş insan dilini ve bizi etkileyen doğa seslerini de 

yansıtmak isteyen bir düzenek (Cicero); duygu, düşünce, izlenim ve tasarımları, 

biçimlendirilmiş seslerle işleyerek anlatan estetik bir bütün ve sanatsal bir form 

(Türkçe sözlük); iddia, ikna, reddetme ve tartışmaya dayanan diyalog biçimi Darbaz 

(1973: 1) olarak tanımlanmıştır. 

1) Müzik bir anlatım sanatıdır. 2) Müziğin yapıtaşları seslerdir. 3) Müzikte sesler düzenli ve 
uyuşumludur. 4) Müzikte seslerle anlatılanlar duygu, düşünce, tasarım, izlenimlerdir. 5) 
Müzikte sesler estetik bir yapı içinde ya da estetik bir yapı oluşturacak biçimde düzenlenir. 
7) Müzik, belirtilen öğe, ilişki ve niteliklerin bir bütünüdür. Sanat olarak müzik, sesleri 
erekli olarak estetik bir yapıda birleştirme sürecidir. Bağdama (yaratma) ve seslendirme 
(yorumlama) bu sürecin iki ana halkasıdır. Doğaçlama ise bu iki ana halkanın kesişimidir. 
(Uçan, 1994: 13-14). 

Çevirisine bile gerek duyulmayacak denli evrensel bir dil olan müziğin de kuşkusuz bir 
grameri vardır. Müzik dilinin grameri, bu dilin oluşması (tasarlama, besteleme, doğaçlama) 
ve kullanılması (seslendirme, dinleme) sırasında rol oynayan tüm öğeleri kapsar. Bu öğeler 
ritm, ölçü, dizi, makam-tonalite, ezgi, biçim, örgü-doku, hız, gürlük ve anlatımdan oluşur. 
(Özgür&Aydoğan, 2002: 3-5).  

2.3 Dil-Müzik İlişkisi  

Her normal birey dilsel ve müziksel özelliklere sahiptir. Bu dilsel ve müziksel 

özellikler, bireylerin yetenekleri doğrultusunda kavranılmakta ve şarkılarında 

kombine edilmektedir. İnsan doğasının içgüdüsel, mantık-dışı, pre-rasyonel, pre-

linguistik yanlarıyla diğer tüm sanat formlarından daha çok ilgilenmiş bir bilim dalı 

olan müzik, altı birçok kez çizilmiş olan diğer bir karakteriyle pre-dilsel ve pre-

sanatsal değer üzerine kurulu bir tür ur-dil/köken dildir (Fubuni, 2006: 45-46).  

Dil ve müziğin doğuşu üzerine çeşitli teoriler öne sürülmüştür. İnsanın anlamlı sesler 

çıkarmaya başlamasıyla ortaya çıkıp biçimlenen konuşma ve şarkı söyleme eylemi, 

insanoğlunun varoluşundan bu yana kendini ifade etmek için başvurduğu birbiri içine 

geçmiş iki iletişim aracıdır. Anlamsız çığlıklar zamanla biçimlenerek konuşmaya 

dönüşmüş, bazı seslerin artarda gelmesi ile de en ilkel şarkılar doğmuştur. Binlerce 

yıldan beri ayrı ayrı ve iç içe geçmiş bir durumda gelişmelerini sürdüren dil ve 

müzik, hem ayrı alanlar olarak, hem de söz ve müziğin birleştiği şarkı biçiminde 

varlığını sürdürmektedir (Ünal, 1996: 1-7). 
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Müziğin doğuşuna ilişkin teoriler arasında yer alan “müzik konuşulan dilden 

türemedir teorisi”; konuşma ezgisi diye bilinen vurgu ve söyleyiş çizgisinin giderek 

müzik ezgileri biçimine dönüştüğünü kabul etmektedir Alpagut (2010: 10-12). 

Dil-müzik arası yapısal düzeydeki benzerliklere dikkat çeken dilbilimsel kaynaklar, 

dünya üzerinde konuşulan beş binden fazla dilin yarısından fazlasının tonal diller 

olduğunu, dilin semantiğinin ezgi ile belirlendiğini,  konuşma ve şarkı söyleme 

arasındaki farklılığın türsel bir farklılıktan ziyade düzeysel bir farklılık olduğunu ve 

bu durumun en iyi biçimde abartılı konuşma, tartımsal konuşma (resitatif) ve şarkı 

söyleme arasındaki farkı bulanıklaştıran şiirsel söylem esnasında, orta seviye 

durumlarda belirginleştiğini vurgulamış, müzik ve konuşma dilinin evrimi adına üç 

yaklaşım sunmuş ve dil-müzik arasındaki ilişkiye dikkat çekmişlerdir. 

Müzik konuşmadan gelişti; konuşma müzikten gelişti; her ikisi de ortak bir kaynaktan 
gelişti. Brown ve diğerlerine göre, konuşma evriminin temelini oluşturmak için anatomik 
olarak vokal bölgesindeki değişimler (insanın şarkı söyleme evrimine benzer biçimde) 
dikkate alınmalıdır. (Erol, 2009: 50-51). 

Müzik ve dil: İnsanlar belki konuşmaya başladıkları günlerde musikiye de başlamıştır, hatta 
lisanın ilkin terennümden doğduğunu farz edenler bile var. Nitekim kuşların ötüşünde, 
koyunların melemesinde, köpeklerin havlamasında, kedilerin miyavlamasında sezilen 
manalı musiki onların arasındaki anlaşma vasıtasından başka bir şey değildir.  İptidai bir 
köylü cümlelerin sonunu garip garip uzatarak adeta terennüm eder. Kelimeler taş devri 
kabilelerinin dilinde tek heceli terennümlerden ibaretti… (Erem & Sevin, 1947: 38-47). 

Aynı atadan/maddeden türeyen ve evrimleşen, insana özgü iki ana sembol kurulum 

sistemi olan dil ve müzik; geçici/akıcı seslerin ardışık boğumlanması, seslerin diziliş 

organizasyonu ve sürdürülüş biçimleri, zihinde tasarlanan duygu ve düşüncelerin 

dışarıya yansıtım ve aktarım süreçleri açısından benzerlikler göstermektedir. Bütün 

bu dilbilimsel ve müzikal özellikler doğrultusunda dil ve müziğin yapılarının, 

serüvenlerinin ve ontolojilerinin aynı olduğu ileri sürülmektedir (Adorno, 1956: 1-6). 

Müzikolinguistik terimine dikkat çeken Steven Feld ve Aaron Fox, “müzik ve dil, bir 

dil olarak müzik, dilin içindeki müzik ve müziğin içindeki dil ve diğer başlıklarla 

birlikte müziğin dili” gibi çeşitli yaklaşımlar ileri sürmüşlerdir (Feld & Fox, 1994: 

25-53).  

Müziğin bir dil olarak kabul edilmesi ve sözel dil analizlerinin yapı ve işleyiş 

biçimleri bakımından faklı bir dil olan müziğe transfer edilmesi sürecinde; belirli bir 

semantik yükle donanmış her sözcüğe müzik içerisinde benzer bir armoninin tekabül 

etmiş, sözel dil müzikal dile uyum gösterip baş eğmek zorunda olduğu bir modele 

dönüşmüştür (Fubuni, 2006: 88-128). 
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Müzik cümlesi ile dildeki cümle kuruluşu arasında analoji kurulduğunda; dilde 

sözlerin, müzikte motiflerin; sözcüklerden daha küçük parçalar arasında analoji 

kurulduğunda ise; dilde hecelerin, müzikte gözelerin ve hücre parçalarının, dilde 

fonemlerin, müzikte seslerin, müzikte cümlecik yapılarının, dilde noktalama 

işaretlerinin var olduğu; dilde ve müzikte bu noktalama işaretleri sayesinde nefesin 

yönetildiği-yönlendirildiği, ses-hece-kelime gruplarının birbirine sıkıca bağlanması 

suretiyle mesajın aktarıldığı vurgulanmıştır (Ersel, 2010: 87-88). 

İnsani iletişim ihtiyacının karşılanmasında araç olan, belirli kurallara göre işleyen, 

toplumların kültür-yaşayışlarından etkilenen ve yapıtaşları ses olan her iki etkinlikte 

de; işitme sistemi, kısa ve uzun süreli bellekler etkin durumdadır, dilde dilbilgisi 

kuralları, müzikte ise estetik kurallar geçerlidir. Her iki departmanda da; belirli bir 

ritmik ve tonal yapı gözlemlenebilmekte, işleyiş, kural ve prensipleri toplumdan 

topluma farklılık gösterebilmekte, dil aracılığıyla sözel iletişim, müzik aracılığıyla 

müziksel iletişim gerçekleştirilmekte, dildeki konuşma müzikteki doğaçlamayla 

benzerlik göstermektedir (Bingöl, 2006:  215-218). 

Dilde ‘fonem’ insan fizyolojisinin dayattığı temel bir birim iken, konuşma 

ritimlerinin ve melodisinin daha genişletilmiş bir versiyonu olan müzikte benzer bir 

şekilde ‘nota’ yer almaktadır. Her ikisi de sınırlı sayıda birimin (harfler/notalar), 

belirli kurallar içerisinde (kelime haznesi, gramer/tonalite, armoni, ritm) birbirleriyle 

değişik sıralarda birleştirildiği bir kombinatorik yönteme dayanmaktadır 

(http://www.bydigi.net/muzik-sohbet/233916-muzik-dil-ve-retorik.html). 

İnsan yaşamının hemen her anında var olan konuşmanın müziksel öğeler 

içermektedir. İnsan kulağının özelliklerine uygun olarak kurulmuş olan müzikte, çok 

sayıda ses alanından daha az bir ses sayısı kullanılmaktadır. Müzik alanından daha 

dar bir kullanım alanına sahip olan ve daha az güç sarf edilerek eyleme dönüştürülen 

konuşma alanında müzik kurallarının tümü geçerli olmaktadır (Kaplan, 2008: 17-18, 

28).  

Konuşma ve şarkı söyleme eylemi arasında; sözel ve yazınsal cümlelerin ezgi ile 

birleştirilme tarzları, dilbilimsel perdelere melodik kalıpların denk düşürülme 

oranları, ritmik-melodik-dinamik ilke ve kurallar, ünlü ve ünsüzlerin eklemleme-

tonlama ve vurgulama biçimleri Moğulbay (2010: 1-5); artistik anlatımı belirleyen 

aksan ve artikülatör sistemini kullanımı Belgin (1995); seda kalitesi, seslerin müddet 
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ve kıymet nevileri Erem & Sevin (1947: 38-47) benzerlik göstermektedir (Bkz. Şekil 

2.1). 

İnsan sesi ikiye ayrılır: Musiki sesi ve konuşma sesi. Her iki ses de gırtlağımızdan çıkar. Her 
iki sesteki ses rengi ise, insanın ses yolunun yapısının değişikliğinden ve bu yapıyı 
kullanışından belli olur. …ses tellerinin titreşiminden çıkan ses, hem kelimenin (konuşmanın) 
hem de melodinin (musikinin) sesidir. Eğer melodinin içinde, söz de varsa, o zaman sesin 
sabitlik ve kayıcılık vasfı birleşirler. Kısaca insan, terennümde (melodide-musiki) yine 
titreşimin yalın sedasını kullanır. Her iki seste de, insan sesinin rengini, ses tellerinin titreşim 
sayıları tayin etmiş olur.  Konuşma dilinin şiir dili ile nasıl ilgisi varsa, aynı şekilde musiki 
dili ile de çok yakından ilgisi vardır. İkisi de duygu ve düşüncelerimizi anlatan ortak dile 
sahiptirler. İkisinde de harfler, heceler ve kelimeler aynıdır; kelime grupları, yan cümlecikler 
aynıdır. İkisi de nokta, virgül, soru ve ünlem kullanır. Nefes yerleri, susmaları, haykırma, 
sevgi, isyan, neşe, sevinç, keder gibi duyguları hep aynıdır. İkisinde de cümleler, paragrafları 
oluştururlar. Konuşurken veya okurken nasıl durup sesimizin tonuna devamlılık vererek 
manayı güçlendirip, aynı zamanda nefes de alıyorsak; ondan sonra tekrar bir durak yerinde 
mola verip, tekrar ilerleyip, noktaya (karara) varıyorsak; musiki dilinde de aynı şeyleri 
yapıyoruz. Biri şarkının sesi, bir diğeri de yine sese dönük bir icra olan konuşmanın sesidir. 
…müzik dili ile konuşma dili yapısı birbirleri ile çelişmeye düşmez… … sözlü eserler 
bestecisinin konuşma diline hakim olması şarttır. Prozodi de, müzik dilinin özel kanunlarıyla, 
konuşma dilinin kanunlarının, dengeli bir biçimde bağdaştırabilmektir… Netice olarak; 
konuşma dili için var olan özellikler, musiki dilinde de fazlasıyla var. Şu halde, konuşma 
dilinin iyi bilen, musiki diline de hâkim olur. Her milletin musikisi, konuşma dilinin tabi 
ezgisinden kaynaklanır. Bu ezgi, en zengin şekilde; beste-ezgi-vurgulama-tonlama halinde 
inşada durulmaktadır. (Güldaş, 1990: 23-25, 339-340). 

…dil ve müziğin işbirliğine yönelik en yaygın, daha doğrusu en yalın çözüm, sesin 
devinimleri ile ritimden yola çıkarak bunları aynı paydaya bağlamaktır… (Türkmenoğlu, 
2007: 433-438). 

Doğal ifadenin titizce incelenmesine özen göstermelidir. Çünkü, şarkı, konuşma diline  
öykünmek zorundadır. (Johann George Sulzer). 

Musiki, milletlerin diliyle birlikte zamanımıza kadar gelişerek doruklaşmıştır… (Tanç, 1988: 
27). 

Konuştuğun gibi şarkı söyle! Şarkı söylediğin gibi konuş! (Rose Nash). 

 

Şekil 2.1 : Acı duyma ve işitme eşiği arasındaki müzik ve konuşma alanı (Zeren, 
1995: 101). 
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2.3.1 Dil ve müziğin hece, perde (entonasyon-melodi), diksiyon ve sesbilim-

sözdizim-söylembilim özellikleri 

Bilimsel ve artistik özelliklere sahip olan ve sekiz müzikal özelliği (melodi, armoni, 

ritim, form, tempo, dinamikler, ton rengi ve yüksekliği) bünyesinde barındıran müzik 

Redfield (1949: 103) ve dört akustik özelliği (tınlama rengi, ton yüksekliği, şiddet, 

süre) bünyesinde barındıran konuşma Selen (1970: 25) esnasında, tümcenin gerek 

anlamına, gerekse yapısına uygun olarak ses perdesinde yapılan değişiklerin tümüne 

birden ezgileme denilmektedir. Dilin ezgisi ve bu ezginin perde değişimleri üzerinde 

durulmaya değer bir özelliktir (Demircan, 1983: 67-68). 

2.3.1.1 Hece 

Dilde her sual mutlaka hep sonda uzayan bir çeşit kalıp melodiler ile 

duyurulmaktadır Erem & Sevin (1947: 74). Musiki perdesi ne kadar değiştirilirse 

değiştirilsin kulağa devamlı ve tek bir hece hissi gelmektedir. Bu ses yavaşça 

başlayıp hakiki bir zirveye (cresendo) kadar çıksa dahi durum değişmemekte ve 

duyulan tek bir hece olmaktadır. Çünkü musiki dilinde hecesel kesinti 

bulunmamaktadır. Hecelerin tayininde göz değil kulak büyük rol oynamaktadır 

(Erem & Sevin, 1947: 193). 

Tıpkı konuşma dilinde olduğu gibi, musiki dilinin de hecesi, kelimesi ve cümlecikleri, temel 
ve yan cümlecikler bulunur. Konuşmadaki her bir harf, musikinin notasıdır. Biri a-b-c-d-e- 
vb. derken, diğeri do-re-mi-fa-sol-la-si diye okumaya başlar. Konuşmadaki seslerin incelik 
kalınlık özelliği, musikide tizlik-pestlikle karşılanır. Hecelerdeki uzunluk kısalık her ikisinde 
de ortaktır. Musiki de kelimeler bölünerek notaların altına yazılır. Bu heceleri bölmeye hece 
taksimatı adı verilir. Bestekârın gücünü ortaya çıkarır. Konuşmada da, musiki diksiyonunda 
da açık ve kapalı hecelerin ortak oluşu gibi, ritim, hareket ve hızda da birbirleriyle paralellik 
içindedirler. …noktalama işaretleri, duraklama ve susmalar çeşitli ruh hallerinin konu edilişi 
ikisi içinde aynen geçerlidir. Ancak tabi birisi duyguların düz kağıda, diğeri ise nota 
kağıdında dile getirmektedir. (Güldaş, 1990: 355-357). 

2.3.1.2 Perde (entonasyon-melodi) 

Müzikte olduğu gibi, konuşmada da sesin nispi yüksekliğine perde/ton 

denilmektedir. Konuşurken her cümle anlamına göre adeta bestelenmekte ve 

kelimeler, cümleler türlü ses perdelerinden geçirilerek anlamın incelikleri 

yüklenmektedir (Banguoğlu, 1974: 124).  

Entonasyon, konuşmamızdaki müzikal unsuru tayin eden etmendir. Her lisanın, her 

dialektin kendine göre ayrı ayrı entonasyon özellikleri bulunmaktadır. Musiki dili 
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için konuşma diline, konuşmanın entonasyonuna, Türkçeye biçim ve ahenk veren 

vasıtalara hâkimiyet şarttır (Erem & Sevin, 1947: 222-232). 

Konuşma sırasında ses titreşimleri değişken bir yapı sergilemekte, titreşimlerin 

yükselip alçalması ile seste bir perdeleme (ton) meydana gelmekte, sesler ve heceler 

arasında yükseklik bakımından derece farkları oluşmaktadır. Türkülerde olduğu gibi, 

konuşmalarda da ton dereceleri farklılık göstermektedir. İnsanlar konuşurken 

kelimeleri, cümleleri, çeşitli ses perdelerinden geçirerek, onlara çeşitli anlam 

incelikleri yüklemektedir. Duygu ve düşüncenin özelliğine, dinleyen üzerinde 

uyandırılmak istenen etkiye göre ses tonları yumuşaklık ve sertlik yönünden bir 

düzene konulmakta, sese bir akış/tonlama kazandırılmaktadır. Konuşma zincirindeki 

sözler söylenirken, kelimeleri kapsayan ton değişmeleri, yani ses perdelerindeki iniş 

ve çıkışlar sözün ezgisini oluşturmaktadır. Cümledeki kelimelerin hecelerine ait 

perdeler yan yana geldikleri zaman tonlama, cümlenin ezgisi ya da müzik ahengi 

oluşmaktadır (Güldaş, 1990: 309-314). 

İnsan sesi iki oktavdan fazla bir menzil (range) içindedir. Konuşma sesimizin de terennüm 
sesimizde olduğu gibi perdeleri vardır. Her günkü konuşmamızda perde beş notluk bir sıra 
içindedir, bir oktavdan aşkın bir dereceye çıkarmak kabildir. Konuşmadaki perde değişikliği 
müzikteki kadar kati olmadığı için müzikte olduğundan çok daha mütenevvidir. Konuşma 
dilinin alçalış ve yükselişinde çok mühim farklar vardır. Bu fark bazen bir buçuk iki oktav 
derecesine kadar çıkar. Sesin perdesindeki bu yükseliş ve alçalışa fonetik dilinde entonasyon 
diyoruz. Hemen her lisanın kendine mahsus hususiyetleri vardır. Bu hususiyetlerin başlıca 
sebepleri dillerin kuruluşundaki gramer ve sentaks farklarıdır. (Erem & Sevin, 1947: 12, 217, 
222-232). 

2.3.1.3 Diksiyon 

Musiki diksiyonu (şarkı ve türkülerin (beste) diksiyonu), güftenin konuşma dilimizin 

entonasyonuyla besteye uygulanması olayıdır. Türk musikisinin telaffuzu da 

Türkçenin, konuşma dili kurallarına bağlı kalınarak yapılan prozodik uygulamasıdır. 

Bu uygulamada, konuşma dilinin bütün prozodik ve inşad hususiyetleri diksiyonuna 

yansıtılmaktadır (Güldaş, 1990: 355-357). 

Sözler bazen süratli, bazen ağır, bazen kuvvetle yükselen, bazen düşe düşe ölen, bazen 
gürleyen, bazen fısıldayan seslerle söylenir. Bunların musikideki ehemmiyeti kadar 
diksiyonda da lüzumu inkar edilemez. (Erem & Sevin, 1947: 208). 

Türkçe genellikle yazıldığı gibi konuşulan bir dildir. Ses yönünden zengindir. Sesler gırtlaksı 
ve hırıltılı değil, tınılı ve parlaktır. Türkçe’nin birçok sesi yumuşak, ezgili ve renklidir. Ses 
dizgesini oluşturan 29 harfin hiçbiri boğumlanmada zorlayıcı nitelikte değildir. Bu 
özellikleriyle dilimiz, müzik içinde kullanılmaya elverişli, zengin tını olanaklarına sahip 
niteliktedir. Konuşma ve şarkı sesinde ritm, ezgi ve dinamik özellik gibi benzer özellikler 
bulmaktadır. Belirli ilke ve kurallar her ikisi içinde geçerlidir. Şarkı sesinde sesli harfler daha 
çok uzatılmaktadır. Çünkü sesli harfler ezgiyi taşıma fonksiyonuna sahiptir... (Çevik, 1988: 
274-275). 
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2.3.1.4 Sesbilim-sözdizim-söylembilim düzeyinde dil-müzik ilişkisi 

Sesbilim, sözdizim ve söylembilim düzeyinde dil ve müzik arasındaki bazı 

benzerliklere ve farklılıklara işaret eden araştırma sonuçlarına göre; dil ve müzik 

arasında kuramsal düzeydeki farklılıkların yanı sıra büyük ölçüde bir benzerlik 

görülmektedir. Bilişsel süreçler arasında yapılan karşılaştırma sonuçlarına göre; dil 

ve müzik, geleneksel olarak belirlenen ve kazanılan üretken bir iletişim sistemidir. 

Müzik sesleri insanlar için konuşma sesleri gibi özel bir konuma sahiptir. Dilin sonlu 

sayıda eleman ve kural ile sonsuz sayıda iletiyi ortaya çıkarabilme (üretkenlik) 

özelliği müzik içinde geçerlidir. Kullanılabilecek ses ulamları ve bunların kabul 

edilen birleşimleri sonlu olmasına rağmen, hangi seslerin ve ses öbeklerinin birbirini 

izleyebileceği sonsuzdur (Tekman, 2000: 65-79). 

Dildeki bulguya benzer şekilde notalar ezgi içerisine yerleştirilmiştir. Kullanıldıkları 

müzik geleneğiyle tanışık olan insanlar için bellekte kalıpsal olarak gösterilen 

birimler dildeki sözcüklere, ezgiler ise belli kurallara göre sonsuz sayıda 

üretilebilecek olmaları açısından tümcelere benzetilmiştir (Tekman, 2000: 65-79) 

(Bkz. Şekil 2.2.). 

Söylembilim: Müzikteki dinamik biçem ve gerilim-çözülme olguları anlamın yanında söylem 
düzeyinde de dil ve müzik arasında bir ilişki kurmaktadır.  Krumhansl’a göre dilde de müzikte 
de başlangıçları ve sonları belirgin, içlerinde konuların tanıtıldığı ve belirli yönetmeler ile 
geliştirildiği söylem birimleri vardır. (Tekman, 2000: 65-79). 

 

 

Şekil 2.2 : Dil-müzik arasındaki geçişlilik grafiği (Grant, 2001: 201). 
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2.3.2 Şiir dili-müzik dili ilişkisi 

Son yirmi yılda yazılan şiirler, konuşulan dile uygun bir şiir dilinin arandığı devrin 

şiirleri (şiirde müzikal nitelikleri işleme ve zenginleştirme) olarak nitelendirildiği, 

sesin şiirin yanı sıra dilde de varlığını sürdürebilmesine karşın, sözün ancak şiir 

aracılığı ile dilde varlığını güvenceye alabildiği, ses ile söz arasındaki ilişkinin, bir 

ucunun şiire, öbür ucunun ise müziğe değecek şekilde ortak bir payda da 

buluşturulabileceği Türkmenoğlu (2007: 433-438); bir şairin musiki çalışmalarından 

çok şey kazanabileceği, şiirde musiki yaratabilmek için şairin en çok sahip olması 

gereken özelliğin ritmik anlayış ve bu ritmik yapıyı şiirle kaynaştırabilme gücü 

olduğu, şairin ne ölçüde musikiyle ilişki içinde olursa olsun konuşma dilinden asla 

uzaklaşmaması gerektiği vurgulanmıştır (Eliot, 2007: 136-137). 

Kafiyesi ve ritmik yapısıyla dilbilimsel işaretlerin yapısına dikkat çeken şiir 

Parmentier (1995: 129-130) ile ifade araçları ölçü, uyum ve melodi olan müzik, aynı 

gerece (tona) bağlı olmaları Yıldırım & Koç (2002: 35); algılanma biçimleri, 

bünyelerinde barındırdıkları karşılaştırılabilir özellikleri Wittgenstein (1953-2007); 

kullanılan kelimelerin kesin anlam taşıması koşulunun olmaması Wilson (1929: 211-

225) ve aynı tür elementi içermeleri Nettle (1964: 291) bakımından ortak bir payda 

da buluşturulabilmektedir. 

Şiirle konuşma arasındaki yakınlık, kesin kanunlarla tayin edilecek olmamakla beraber, 
ikisinin birbirinden ayrılamadığı da kesindir. Şiirin özünde, konuşulan dile yaklaşma amacı 
vardır. Konuşma dilinin amacı ise, şiirli musikili bir dile kavuşmaktır. Buna göre, şiirdeki 
musiki, konuşma dilinin gizlediği musikiyle aynıdır. Bu aynı zamanda şairin diyalektiğinde 
gizli olan musiki ile de aynıdır. Arzu edilen şey, esas amaç da ikisinin aynı musiki de 
birleşebilmesidir. İkisinin mükemmelliği de bu ayniyete bağlıdır… Her şair, kullandığı 
maddeye (dile) sadık kalır. Yaratacağı melodi ve ahengi, küçüklüğünden beri işittiği seslerin 
musikisinden alır. İşte konuşmanın da, şiir dili gibi, kendine has bir musikisi ve bu musikini 
aynı zamanda bir ritmi, bir temposu vardır. Terbiye edilmiş bir kulak, konuşmanın bu ritmini 
ve melodisini derhal duyabilir… …musiki mısra yapısında, kelime ve ses dizilerinde 
gizlenmiş olan şiirin, intonasyonun bütün özelliklerine dikkat edilerek okunması, yani inşadı, 
notasız besteden farklı değildir. Çünkü bir iç musikiye sahip olan şiir inşad edilirken, ahenkçe 
çok zengin olan sese ve sesin musikisine de sahip oluyor. Bestekâra, bu melodileri notaya 
almak kalıyor… (Güldaş, 1990: 316-317). 

…musiki ve şiir güzel sanatlar konusunda adeta ikiz kardeş gibidirler. Onları birbirinden 
ayırmaya kimsenin hakkı yoktur. Diğer yandan musikinin şiire ve mütekabilen şiirin musikiye 
olan ihtiyacı mutlaktır. …musiki ve şiir birbirine destek olan, birbirinden karşılıklı kuvvet, 
feyiz ve ilham alan, birbirini tamamlayan iki yarımdan ibarettir. İşte böylece şiirin 
musikisinin musikinin şiirine muadil olduğu, musikinin şiirleşen melodi, şiirin musikileşen 
kelime olduğu daha büyük bir vuzuhla anlaşılmaktadır. (Özışık, 1963: 37-40). 

2.3.3 Sözsüz müzik-sözlü müzik-konuşma dili-yazı dili ilişkisi 

Yapısı baştan başa seslerden örülü olan müzik dili, doğrudan doğruya melodiye ve 

notaya dayanan, notadaki bütün nüans ve özellikleri bünyesinde barındıran, konuşma 



34 

melodisini andıran, fakat konuşmadan farklı müzikal özelliklere sahip olan bir dildir. 

Müzik dilinde ifade edilmek istenen duygu, düşünce, izlenim ve tasarımlar, müzikal 

cümlelerinin hızı, ses yüksekliği, nefes yerleri vb. gibi müzikal özellikler yardımı ile 

ortaya çıkarılmaktadır. “Prosodische Gestaltmittel” olarak adlandırılan, cümleye 

biçim ve ahenk veren vasıtalar, hem konuşma dilinde ve hem de müzik dilinde 

bulunmaktadır. Müzik dili ile konuşma dili arasında ortak özellikler bulunmasına 

rağmen, müzik dili ile melodiden yoksun yazı dili (sessiz yazı) arasında hiçbir ortak 

özellik bulunmadığı, müzikteki melodinin konuşmanın fiziki yönüyle birleşirken, 

yazıda göze hitap eden iç ahengin melodik sesi duyuramadığı vurgulanmıştır 

(Güldaş, 1990: 352) (Bkz. Şekil 2.3.). 

 

Şekil 2.3 : Dil ve müzik arasındaki melodi grafiği (Swain, 1997: 61). 

Rose Nash, müzikal melodi ve konuşma melodisi üzerine şu dikkat çekici bilgileri 

vermiştir (Bkz. Şekil 2.4.). 

Musikide melodinin notaları belirli perdeler etrafında yoğunlaşmıştır. Her perde notanın 
uzunluğu kadar uzatılabilir. Konuşma melodisinin notaları ise, hecenin en yüksek perdesine, 
vurgusuna göre ayarlanmıştır. Perde isteğimize göre uzatılamaz. Musikide zaman değerleri 
usullerdeki değerlerle kesinleşirken, konuşmadaki melodide zaman değerleri her 
konuşmacının isteğine göre değişebilir. Her ikisinde de suskunluk es’lerle yapılır. Fakat 
konuşma melodisindeki es, müzikteki ölçüyle kıyaslanamaz. Ya ölçüye çok az bağlıdır veya 
tamamen hürdür. Değişkendir. Konuşma melodisinde toplumun her üyesinin tanıyabileceği 
belli anlamlar (kesitler) yüklü motifler (entonasyonlar) vardır. Her yeni cümle için, yeni bir 
melodi yaratılır. Herkes ayrı bir cümle yarattığından, bunu kendine göre söyler ve bu yüzden 
her cümle farklıdır, yenidir. Bir başka deyimle, konuşan herkes hem kompozitördür, hem de 
yenilikçi. Bağlantıları o korur; melodiyi ve kelimeleri de o konuşan seçer. Musiki melodisinde 
ise, motifler kalıp halinde çok önceden ayarlanmıştır. Besteci bu geleneksel kalıpları, kurallar 
halinde, başkalarından ayrılabilmesi, tanınabilmesi için birbirine bağlar ve melodiyi yeniden 
kurar; yeniden yaratır. Müziğin sözleri ya da çalan enstrüman değişse bile, notalar ve onun 
melodileri asla değişmez. Aynı notalar, yüzlerce ağızdan dinlense bile, melodisi değişmez. 
İkisini ayıran en önemli vasıf, bu değişen ve değişmeyen melodi düzenidir. (Nash, 1973: 57-
58). 
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Şekil 2.4 : Enstrümantal müzik-sözlü müzik-konuşma dili-yazı dili ilişkisi (Nash, 
1973: 57). 

Tablodaki A ve B kutucukları, bestelenmiş bir şarkı ile sesli okumanın (konuşmanın) 

sınırlarını göstermekte ve melodinin nereye kadar uzadığını örneklemektedir. Sesin 

duyulmadığı melodiden yoksun yazı dili dilbilimin sınırları içerisine girerken 

müzikal sistemin sınırları içerisine dâhil olamamaktadır (Nash, 1973: 57). 

2.3.4 Dilin müziğe etkisi 

Kültürün temel öğesi olan dil, insanlar arasında iletişimi sağlayan en güçlü 

araçlardan biri, duygu, düşünce, tasarım ve izlenimleri belirli bir güzellik anlayışına 

göre düzenlenmiş seslerle anlatma ve yansıtma sanatı olan müzik de diğer bir iletişim 

aracı olarak görülmektedir. Bu iki güçlü iletişim aracının birbirleriyle etkileşimi 

sonucunda ortaya çıkan ürünler dinleyici üzerinde daha etkili ve daha kalıcı izler 

bırakmakta ve sözlü müzik eseri seslendirme ve yorumlamada kalite elde edebilmek 

için ulusların kültürel dil karakterleri araştırılmaktadır (Moğulbay, 2010: 1-5).  

Sembol/ipucu kimliğine bürünmüş bir uyarıcı niteliğinde olan dil, müzik içinde 

kullanıldığında duyguları etkilemektedir Baymur (1978: 105). Vokal müzikte de 

temel öğe ve uyaran dil öğesi olarak kabul edilmektedir. Sözlü müzik eserinin iyi 

yorumlanabilmesi eser içerisinde kullanılan dilin dilbilimsel özelliklerinin iyi 

bilinmesine bağlanmaktadır. Besteci yapıtını yaratırken dilden ve dilin müziğinden 

yararlanmakta, toplumların gelenek ve göreneklerine göre değişik özellikler gösteren 

ve müzik içerisinde zengin bir tını ve renk özelliği yaratan Türk Dili, Türk Ses 

Ekolü’nün gelişmesine yardımcı olacak nitelikleri bünyesinde barındırmaktadır 

(Çevik, 1988: 274-275). 
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Sözlü müzik üretiminde, bestenin söze göre yapılması gerektiği, başka amaçla 

önceden yapılmış bir müziğe sözün giydirilemeyeceği bestecilik kuralları arasında 

sayılmaktadır. Müzikte prozodi hatası; dilin ses yapısının iyi bilmemesinden 

kaynaklandığı ve garip parçalanmalara sebebiyet verdiği bilinmektedir (Tanrıkorur, 

2009: 23-24). 

Bestelenmiş söz; besteci tarafından kullanılan müziğin hammaddesi değil; bestecinin 

tüm bilincini ve yeteneklerini harekete geçiren yaratma iradesinin çekirdeği, besteci 

tarafından müzikleştirilmiş olan söz; bir anlatı hammaddesi değil, özgün bir müziksel 

yaratının yansıma biçimi, sanatçı ise; sahne üzerinde bir takım gırtlak oyunları ve ses 

hünerleri sergileyen bir cambaz değil, sözün ve müziğin derin sırlarını kavrayarak 

kendini bir akustik varlığa dönüştürebilen kişi olarak tanımlanmıştır (Gün, 1988: 10-

12). 

Müzisyenlerin sanatlarına zarar veren hatası; seslerin gücünü, havanın etkisi ve 

tellerin titreşmesi olarak değerlendirmeleri, onu sadece fiziksel etkilere 

yaklaştırdıkları ölçüde asıl enerjisinden yoksun bırakarak kökeninden 

uzaklaştırmaları olarak belirtilmiştir. Zamanla sözel vurguyu bırakıp sadece armonik 

yapılara bağlanarak kulağa daha gürültülü ve kalbe daha az yumuşak gelen müziğin, 

artık konuşamayan, yakında şarkı da söylemeyen bir yapıya bürüneceği ve bütün 

akorları ve armonisiyle üzerimizde hiçbir etki bırakamayan bir biçime dönüşeceği 

vurgulanmıştır (Rousseau, 2007: 77). 

Gizli bir anlaşma sistemi olan dilin dilbilimsel özellikleri ezgilerin bünyesine derin 

bir biçimde nüfuz etmektedir. ‘Dudak (Leb) Değmez’ olarak isimlendirilen şiir 

türünde dudaklarda oluşan sedalı sesler kullanılmamakta ve bu şiir türünde eser 

seslendiren sanatçılar icra sırasında dudakları arasına kalem, iğne vb. gibi araçlar 

yerleştirme yoluyla sedalı sesler kullanmamaya özen göstermektedir. Sözün anlamını 

vurgulayan musiki cümleleri makam içindeki güçlü perdelerine yerleştirilmekte, bir 

şiir cümlesini anlamını bozmadan müzik cümlesi üzerinde okumaya çalışan ses 

sanatçısı nefesinin yetersiz kaldığı durumlarda cümle sonundaki kelimeyi yarıda 

kesmekte ve böylece yöresel tavırlar ortaya çıkmaktadır. Türkçede dil vurguları 

genellikle sonda bulunmakta, sözlü müzikte de usul vurguları hece sonlarına denk 

düşürülmektedir. Tasavvuf ile ilgili şiirler, tekkelerde değişik karakterdeki musiki ile 

birleştirilmekte ve besteci de şiirin anlamına uygun bir makam ve usul seçmektedir. 

Dil kurallarını bilen sanatçılar burun yolları tıkalı olduğu durumlarda, burun 
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boşluklarında oluşan sedalı sesleri içeren eserleri okumaktan kaçınmakta, normal 

durumlar da vokallere, sedalı-sedasız seslere özen göstermekte ve konuşmaları da bu 

oranda düzgün ve tesirli olmaktadır (Önaldı, 1980: 521-527) (Bkz. Şekil 2.5.). 

 

Şekil 2.5 : Kültürel sistem içinde dil (Kaplan, 2008). 

Müzik son aşamada niyetlerden yoksun bir dil olma eğilimindedir. …o tıpkı mutlak düşünce 
gibi, müzik olmayı bırakıp dile dönüşür. (Adorno, 1953: 5-30).  

Söz öğesini kullanan insan sesi müzik yapmaya yarayan araçların en soylusudur. Bu öğeyle 
birleşen ses erişilmez bir anlatım gücü kazanır, dinleyiciyi etkiler. İnsan yaşamında sesin 
konuşmak ve müzik yapmak gibi iki önemli işlevi vardır. Müzik yapamaya yarayan diğer 
araçların tek başına oluşturmadığı renklerin tümünü içeren insan sesi dilden aldığı güçle 
etkinliğini bir kat daha artırmış, kendine özgü teknik ve yöntemleriyle diğer müzik araçlarının 
yanında değerli ve tutarlı yerini almıştır. (Çevik, 1988: 274-275). 

2.3.5 Müziğin dile etkisi 

Bir sanat yapıtında ve verilmiş bir sanatsal görevde içerik, malzeme ve biçim olmak 

üzere üç bileşen tespit edilmiştir. Biçimin içerikten, kullanılan dilsel malzemenin ise 

dilbilimsel kuralların doğasından bağımsız düşünülemeyeceği vurgulanmıştır. Biçim 

ve içerik, dilsel malzemenin belirli doğası ve bu malzemenin çalışma yöntemleri 

(fonetik bilimi vb.) tarafından koşullandırılmakta, sanatçı sanatsal bir ifade aracı 

haline gelmiş olan dil ile çalışmaktadır. Malzeme bakımından sanatçının görevi 

fiziksel malzemeyi (dilin) aşma (‘içkin kusursuzlaştırma’); tek başına değer-

kuramsal olarak önemsiz olan dil ise, bir hizmetkâr, bilişe-sanata hizmet eden bir 

araç olarak tanımlanmıştır (Bahtin, 1990: 241-244).  

İnsanın düşünme sisteminin yapısal özellikleri araştırılırken, sözlü dilin yapısal 

özelliklerinden ziyade, bir sembol sistemi olan müziğin yapısal özelliklerinin ortaya 

konulması daha uygun görülmüştür Blacking (1979: 186). Müzik yapıtında dil daha 
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çok araç niteliğinde kullanılan bir öğe iken, müzik ise, söz öğesinin daha iyi anlaşılıp 

önem kazanmasına katkıda bulunan bir öğe olarak tanımlanmıştır Çevik (1988: 274-

275). Dil ve edebiyat araştırmaları için canlı bir sergi olarak kullanılan musiki 

aracılığı ile geniş çapta şiir bilgisi edinildiği ve dil kurallarının daha kolay 

ezberlendiği belirtilmiştir (Önaldı, 1980: 521-527) (Bkz. Şekil 2.6.). 

 

Şekil 2.6 :  “three blind mice” kelime grubunun akustik analizi (Swain, 1997: 6). 

Müzik-dil ilgisinde Adorno’nun sözü, her ikisinin, zemini müzik olan gergin bir diyalektikte 
olduğudur. ‘Müzik ile dil, müziğin kendisinde birbiri karşısında gerilmişlerdir. Müziğin 
müzik-dil gerilimini boşladığı yerde müzik cezasını bulur.’ …müzik dili kendisine kendi 
tarzında bulundurur ve onunla ilgisini kestiğinde müzik olmaktan çıkar. Dahası, toplumu ve 
dünyayı yansıtan dili de içeren müzik, hepsini birden taşıyacak ve her şey olacaktır. 
(Soykan, 2000: 87-88). 

Bir dilin incelip geliştirilmesi ve bir kültür dili düzeyine yükseltilmesi pratik yaşam 
koşullarının deneyim zenginliğine ve birikimine bağlı olduğu kadar, o dili kullanan bilim, 
yazın ve sanat adamlarının çalışma ve yaratıcı niteliklerine de bağlıdır… Bir dilin en 
yükselmiş ve incelmiş biçimi o dilden yaratılan bestelerde gösterir kendini… (Gün, 1988: 
10-12). 

Kelimeler müziğe uyarlandığında önemlerini kaybederler, kullanılan artık sadece bir dil 
değil seslerin iletişimi ya da dil ve müziğin birbirine kombinasyonudur. (Barthes, 1972). 

2.3.6 Müzik, dil ve beyin ilişkisi 

Birbirinden bağımsız iki ana konsept olarak kabul edilen dil ve müziğin, bilişsel ve 

neural sistemler bakımından birbiriyle yakın ilişki içerisinde bulunduğu, sentaks ve 

semantic süreçlerin beyindeki ilerleyişinde beynin dili ve müziği aynı oranda 

desteklediği, insan yetileri için beyinden gönderilen sinyallerin dil ve müzik için 

eşdeğer olduğu, dil öğrenimi ve müziksel yeti gelişiminde anatomic ve işlevsel 

öğelerin birbirine parallel ilerlediği, dil ve müziğin beyinsel mekanizmadaki 

ilerleyişi üzerine dikkat çekici pek çok çalışma yapıldığı vurgulanmıştır Johanson 

(2008: 413-427).  
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Nörolojik çalışmalar beyinde müziği işleyen bölümler ile dili işleyen bölümlerin 

birbirine çok yakın alanlarda yer aldığını, kimi zaman aynı bölümlerin hem müziği, 

hem dili işlediğini, özellikle müzisyenlerin beyinlerinde dili işleyen bölümlerin 

müziği de işlemeye başladığını göstermiştir (http://www.bydigi.net/muzik-

sohbet/233916-muzik-dil-ve-retorik.html).  

Müzik ve dil açısından farklı işlem gerçekleştirilebilecek bir yapıya sahip olan 

beyinde, müziğin belirli özellikleri ve dilin belirli girdilerinin iki ayrı yarım kürede 

seçici bir şekilde analiz edilmektedir (Soysal &Yalçın & Karakaş, 2005: 107-113) 

(Bkz. Şekil 2.7.). 

 

Şekil 2.7 : Beyindeki konuşma ve ses çıkarma alanı (Ömür, 2001: 22). 

2.3.7  Dil-müzik eğitimi ilişkisi 

Günümüzde semiyotik seviye, hecesel bağlantı vb. gibi dilbilimsel özellikler 

açısından dil ve müzik eğitimi arasında geçişilikler sağlanmakta ve müzik eğitimi 

metotları dilbilim modellerine dayandırılmaktadır Dunbar-Hall (1991: 65-72). Sosyal 

gelişime ve genel entelektüel başarıya ulaşmada yardımcı bir etmen olan, yaratıcılığı 

geliştiren ve işlevsel belleği aktifleştirerek öğrenmenin kalıcı olmasını sağlayan 

müzik, dil eğitimini kolaylaştıran ve sözel düşüncelerini ifade edemeyen çocukların 

becerilerini geliştiren bir dil olarak kabul edilmektedir (Jensen, 2006: 36-37).  
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Aynı periyotta yer alan ve birbiriyle işbirliği halinde olan dil ve müzik, diğer 

sistemlerin anlaşılabilirliğine de etki etmektedir Butterfield (1993: 1-16). Aslında bir 

dil öğretimi olduğu gerçeğinden hareketle uygulanan Müziksel İşitme Okuma (MİO) 

buna bir örnek teşkil etmektedir (Özgür & Aydoğan 2002: v).  

Konuşmadan daha önce öğrenilen müziğin, ana dil öğrenme sürecinde adaptasyon 

sağladığı, konuşma terapistlerinin geçici konuşma yeti kaybı terapisinde yetinin geri 

kazanımı için müzikten büyük oranda faydalandıkları, müzikteki ritim ve melodi 

kullanımı ile gerçekleştirilen ezberde (duygusal bellek) kelimelerin uzun süreli 

belleğe daha hızlı ve kalıcı bir biçimde transfer edildiği, beyinde kendilerine aynı 

bölgelerde yer edinen dil ve müziğin ritmik, simetrik sözcük edinimi bazında paralel 

bir gelişim gösterdikleri vurgulanmıştır. 

(http://www.dtae.org/adultlit/connections/music.html) (Bkz. Şekil 2.8.). 

 

 

 

 

 

Şekil 2.8 : Müzik, dil ve beyin. http://musicandlanguage.tufts.edu/ 

Müzik öğrenme ve dil öğrenme süreçlerindeki benzerliğe dikkat çeken Amerikalı müzik 
eğitimcisi Edwin Gordon, müzikal becerilerin kazanılma sürecini müzikal kelime dağarcığı 
edinme süreci ile ilişkilendirmiştir. Gordon’un audiation olarak adlandırdığı bu süreç, dil 
öğrenme sürecinde olduğu gibi sırasıyla dinleme, seslendirme (müziksel konuşma), 
müziksel okuma ve yazma dağarcıklarının geliştirilmesinden ibarettir. Dil-müzik 
benzerliğini müzik eğitiminde kullanan diğer bir müzik adamı ise … Suziki’dir. (Bingöl, 
2006:  215-218). 

2.3.8 Dil-müzik ayrımı  

Müzik, konuşma ve yazı dili ile ifade edilemeyen insan duygularını da duyumsatan 

bir konuşma biçimidir. Açıklığı konuşulan dile oranla daha az olmakla birlikte, daha 

ince koyultulu (nüanslı) ve daha derinden (etkileyici) bir konuşma sanatı olarak 

tanımlanan müzik Oransay (1988: 17); müzikal deyim ve entonasyonlar, 

teolojikal/tanbilimsel ayrımlar ve eş zamanlı açığa vuruş-gizleyiş esasına dayanan 

yapısı gereği dilden ayrılmaktadır (Adorno, 1956: 1-6). 
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Müzik sanatını diğer sanat türlerinden farklı kılan özellik; düşünme ve hayal etme 

güçlerinin esere dönüşerek bedenleşmesidir. Müzik sanatına görünürmüşçesine 

beden kazandırmaya çalışan ana-öğe ses, bu fiziksel öğenin anlatıma biçim verme 

yolunda oluşturduğu tek anlatım ise sadece ve sadece müziğe özgü olan sembolik dil 

olarak kabul edilmiştir (Atlar, 2009: 32, 95).  

Müziği sözel dilden radikal biçimde ayıran özellik ise duygular dünyasıyla 

arasındaki özel ilişkidir. Sözel dilde sözcükler vasıtasıyla tüm olası duygular 

gösterilebilir iken, müzikte verilmek istenen mesaj daha örtülü biçimde ifade 

edilebilmekte ve hedef kitleye ulaştırılabilmektedir. Sözel dilden izole ve özerk 

olduğunda dahi müzik dille olan muğlak ve çelişkili yakınlığını korumaktadır (Atlar, 

2009: 30-32). 

Farklı malzemelere bağımlı olan dil ve müzikte, dil sadece yatay çizgide devam 

ederken müzik hem yatay hem de dikey bir çizgide (çok sesli müzik) devam etmekte  

(Türkmenoğlu, 2007: 433-438); ritmik yapıları da oluşum itibari ile birbirinden 

ayrılmaktadır (Rousseau, 2007: 27-30).  

Müzik notaları ile konuşma tonları arasındaki temel fark ise, konuşmadaki tonların 

titreşim sayılarının sabit olmamasına rağmen, notanın titreşim sayılarının kendi 

süresince değişmemesidir Tansu (1963: 14-15). Şarkı sesinde ezgiyi taşıma 

fonksiyonuna sahip olan sesli fonemler dile oranla daha fazla uzatılmaktadır (Gürel, 

1982: 61).  

Sanatın en soyutu ve biçimseli olan müzikte öz ve biçim arasındaki çizgi her zaman 

belirgin değildir. Söz öğesinin bulunduğu bazı yapıtlarda müzik ile söz arasındaki 

bağ bazen kopmakta, müzik sözleri gölgeleyebilmekte, besteciyi biçimsel açıdan 

müziksel anlatım olanaklarını araştırmada sınırlandırabilmektedir (Çevik, 1988: 274-

275). 

İnsanlara özgü öğrenilen bir davranış kalıbı ve konuşmaya yakın bir iletişim faaliyeti 

olan türkü çağırma eylemi de, konuşmadan daha biçimsel olarak düzenlenmiş 

olması, daha çok tekrara dayanması vb. gibi özellikleri dolayısıyla dilden 

ayrışmaktadır (Lomax, 1968: 3).  

İnsan sesi ikiye ayrılır: Musiki sesi ve konuşma sesi. Her iki ses de gırtlağımızdan çıkar. 
Musiki sesi, ses tellerindeki titreşim sayınsın, kısa ve uzun süreler sabit tutularak, bir sıra 
notalar meydana getirmesiyle oluşur... Konuşma sesi (dil sesi): musiki sesinde olduğu gibi, dil 
sesinde de seda, ses tellerinin titreşiminden, perdelenme yoluyla elde edilir. Yalnız bu seda, 
dil sesinde oluşurken, bir de teşekkül noktasında kalıptan geçirilir; yalınlıktan uzaklaştırılır. 
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Çünkü buradaki titreşim sayısı, belli sürelerce sabit kalamaz; bir sıra notalar meydana 
getiremeden kayar. Bu yüzden konuşma tonları herkeste farklı olur. Yani müzikal seste, belirli 
notalarla sabitleştirilmiş olan ses tonları, konuşma sesinde, bu sabitliğin korunamamasıyla, 
kayıcılığı sebebiyle çeşitlilik gösterir. …dil sesinde, yalınlıktan uzaklaşmak için, sedanın bir 
de teşekkül noktasında kalıplaşması gerekiyor. Musiki sesinde ise, bu kalıplaşma yoktur. 
Konuşma sesi ile şarkı sesi arasındaki fark şudur: konuşma sesindeki ses titreşimleri (ses 
dalgaları) kısıtlıdır ve muntazam olan müzikal aralıklara uymaz. Gayrı muntazam olan bu 
aralıklar, şarkı ve türkülerde, müzikal ses haline dönüşür. Bir başka deyişle ses, solukla 
birlikte ağız ve burun yollarından yayılır. Çıkan ses, musiki perdeleri halinde olabilir. Yani 
sesin titreşim sayısı, kısa veya uzun süre (muntazam aralıklarla) sabit kalarak, bir sıra noktalar 
meydana gelir. İşte bu sesle şarkı ve türkü söyleriz. Özetlersek, sesin muntazam aralıkla 
kurallara uyarak, geniş bir frekans kapsaması ve ritmik bir şekilde çıkarılmasına müzikal ses 
denir. Bunun aynı şekilde, lirik ve şiirle ilgili kelimelerle ifadesine de şarkı adı verilir. 
(Güldaş, 1990: 23-25). 

2.4 Dilbilim ve Müzikoloji’de Ağız Kavramı 

Dil-müzik ilişkisi ekseninde geleneksel ilintilerle belli edebi ve müzikal kalıplar 

oluşturularak icra edilen türküleri diğer müzik türlerinden ayıran en önemli iki 

özellikten birincisi; resmi yazı diline göre ses, şekil ve anlam bilgisi özellikleri 

değiştirilen yöresel ağızlarda varlığını sürdüren edebi metinlerin türkü sözü olarak 

kullanılması, ikincisi ise; yöresel müzik geleneğinin icra boyutunda varlığını 

sürdüren müzikal kalıplara uygun bir üslupla çalınıp-söylenmesidir. 

Resmi yazı dili ile transkripsiyon edilemeyen yöresel ağız özelliklerinin Türk Dil 

Kurumu Çeviriyazı İşaretleri ve Uluslararası Fonetik Alfabe Harfleri ile 

transkripsiyon edilebileceği dilbiliminin tespitleridir. İstanbul Teknik Üniversitesi 

Sosyal Bilimler Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi olarak hazırlanan bu çalışmada 

tasarlanan Türk Halk Müziği Fonetik Notasyon Sistemi’ne yöresel ağız özelliklerinin 

sağlıklı bir biçimde aktarılabilmesi için; türkülerin icra boyutunda varlığını sürdüren 

yöresel ağız özelliklerinin dilbilimsel-müzikolojik yapı ve özellikleri II. Bölüm’de 

detaylı bir biçimde işlenmiştir.  

2.4.1 Ağız kavramının dilbilimsel tanımı 

Aynı kökenden gelen üst sistem durumundaki bir standart dile bağlı bulunan, yazılı 

bir gelenek oluşturamama sebebiyle resmî ortamlarda kullanılması tercih edilmeyen, 

iletişim alanı yazı diline oranla daha sınırlı olan yerel konuşma biçimleridir (Demir, 

2002: 105-116).  

Bir dilin veya bir dile ait lehçenin daha küçük yerleşim birimlerinde yazı diline 

oranla birbirinden az ya da çok ayrılan konuşma biçimleri, linguistik şekiller 
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kompleksi ve belli topluluklara özgü sözlü anlatım yollarının tümüdür (Korkmaz, 

1992). 

Bağlı bulunduğu ana dil içinde ses, şekil ve anlamca farklılıklar gösteren, mahalli 

hususiyetler taşıyan ve kendine has kelime dağarcığı bulunan belli yerleşim 

bölgelerine özgü konuşma dilidir (TDK, 2005). 

Genel lehçe içerisinde konuşma dilinde görülen söyleyiş farklılıklarında temelde 

meydana gelen değişim biçimsel değil, sessel bir değişimdir. Bir dilin tarihsel 

gelişim sürecinde toplumsal-siyasal ve kültürel etkenlerle oluşan söyleyiş farklılıkları 

dilin gelişen ve değişen yapısıyla açıklanmaktadır (Özkırımlı, 1994: 22). 

2.4.2 Anadolu ağızları üzerine yapılan araştırmalar 

Anadolu ağızları üzerine yapılan araştırmalar 19. yüzyılda başlamıştır. Bu alanda 

uzun yıllar yabancı araştırmacılar eser vermiş, 1940 yılından sonra Anadolu ağızları 

yerli araştırıcıların da ilgisini çekmeye başlamıştır. Günümüze kadar Anadolu 

ağızlarının tamamını veya bir kısmını kapsayan derleme, inceleme ve karşılaştırma 

niteliğinde pek çok eser hazırlanmış ve Türk Dil Kurumu tarafından yayınlanmıştır 

(Karahan, 1996: IX). 

Türkiye’de ağız araştırmaları ile ilgili ilk yayın V. A. Maksimov tarafından 1867 

yılında hazırlanan “Opıt izslĕdovanija tyurskich dialektov v Chudavendigarĕ i 

Karamanii” adlı eserdir. Bu eseri, J. Thury, I. Konoś, M. Hartmann, K. Foy, V. 

Pisarev, L. Bonelli, F. Giese, ve F. Vincze tarafından hazırlanan değerli çalışmalar 

takip etmiştir. Yapılan bu çalışmalara paralel bir gelişme ile Polonyalı Türklük 

bilimci Tadeusz Kowalski Anadolu ve Rumeli ağızlarının genel yapısını 

değerlendiren bir makale yazmıştır (Korkmaz, 1995: 199-200). 
Anadolu ağızları üzerine ilk çalışmalar bir derleme sözlüğü oluşturulması amacıyla 

kelime derlemeleri biçiminde kendini göstermiştir. 1933-1935 yılları arasında bir 

derleme seferberliği başlatılarak 150.000 fişlik diyalektoloji malzemesi derlenmiş, 

derlenen bu malzeme bir sözlük düzenine sokularak “Türkiye’de Halk Ağzından Söz 

Derleme Dergisi (1939-1949)” adıyla dört cilt olarak Türk Dil Kurumu tarafından 

yayınlanmıştır. Daha sonra bu dört ciltlik esere VI. (Ankara 1952) ve V. (İndeks, 

Ankara 1957) ciltler de eklenmiştir. 1952 yılında Türk Dil Kurumu’nca “Derleme 

Dergileri”ni güvenilir birer sözlük durumuna getirebilmek için yeni baştan derleme 

ve düzeltme çalışmalarına girişilmiştir. Ana çizgileri Türk Dil Kurumu’nca tespit 
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edilen bir derleme programı dâhilinde sekiz yılda 450.000 fişlik diyalektoloji 

malzemesi derlenmiş ve on üç ciltlik bu yeni dizi 1963-1975 yılları arasında, 

“Derleme Sözlüğü” adı altında A harfinden K harfinin sonuna kadar sekiz cilt 

halinde yayımlanmıştır (Eren, 1990: 1-78).  

Anadolu ağızları ile ilgili derleme yayınları ilk kez Finli Türklük bilimci Arvo Martti 

Oktavianus Räsänen (1893-1976) tarafından ciddi bir bakış açısıyla ele alınmıştır. 

1925 yılında Karadeniz çevresinde ağız araştırmalarına başlayan Arvo Martti 

Oktavianus Räsänen, 1933-1942 yılları arasında “Orta Anadolu Bölgesi (Sivas, 

Yozgat, Ankara ve Konya)” üzerine yaptığı derlemelerle bu alandaki çalışmalarını 

sürdürmüştür (Eren, 1998: 279). 

“Anadolu Diyalektolojisi” üzerine köklü derleme çalışmaları yapan, yerli 

araştırıcılara öncülük etmiş olan ve 15-20 yıl süren derleme-toparlama çalışmaları 

sonucu derlediği Anadolu’ya ait ağız malzemesini bilim alanına toplu olarak sunan 

ilk araştırmacı Ahmet Caferoğlu’dur. Ahmet Caferoğlu’nun “Batı Anadolu, Doğu 

Anadolu, Kuzey ve Güney Anadolu Bölgeleri”ni kapsayan dokuz ciltlik bir metin 

külliyatı bulunmaktadır. Bu metinler Anadolu ağızları ile ilgili geneli yansıtan ilk 

metinlerdir. Türkiye’nin coğrafi bölgeleri ve idari il taksimatı esasına göre 

hazırlanan, her ağız bölgesi için ayrı bir çevriyazı alfabesi kullanılan, farklı başlıklar 

altında yayınlanan ve birbirinin devamı niteliğinde olan bu yayınlar “Türk Dil 

Kurumu” ve “İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi” tarafından yayınlanmıştır.  

Ömer Asım Aksoy, “Gaziantep Ağzı (1945-1946)” üzerine üç ciltlik eser 

yayınlamıştır. “Güney Batı Anadolu Ağızları Sesbilgisi (Manisa, İzmir Denizli, 

Aydın, Muğla, Afyon-Dinar, Kütahya, Uşak) (1956)” ve Orta Anadolu bölgesi 

“Nevşehir İli ve Yöresi Ağızları (1963)” Prof. Dr. Zeynep Korkmaz tarafından ele 

alınmıştır. Zeynep Korkmaz, yöre ağızlarından derlenmiş metinlerin yer aldığı; 

“Zonguldak-Bartın ve Yöresi Ağızları Üzerine (1964)” adlı makale ile bu bölgenin 

ağız yapısını kendi derlediği metinlere dayanarak fonetik ve morfolojik yönleri ile 

değerlendirmiştir.  

“Trakya Ağızları” üzerinde ilk deneme 1959 yılında J. Eckmann ve M. Mansuroğlu 

tarafından oluşturulmuştur. Doğu-Trakya ağızları üzerine daha geniş çaplı araştırma 

ise S. Olcay’ın “Doğu Trakya Yerli Ağzı (1966)” adlı araştırmasıdır.  
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Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesinde yer alan Erzurum, Kars ve Diyarbakır 

ağızları Şevket Beysanoğlu tarafından hazırlanan “Diyarbakır Ağzı (1966)” adlı 

eserde işlenmiştir. Erzurum ili ağzı üzerine yapılmış olan diğer iki eser Dr. Efrasyab 

Gemalmaz’ın hazırlamış olduğu “Erzurum İli Ağızları (1972)” ve Selahaddin 

Olcay’ın hazırlamış olduğu “Erzurum Ağzı (1966)” adlı çalışmalardır. Doğu 

Anadolu bölgesi Ahmet B. Ercilasun tarafından “Kars İli ve Yöresi Ağızları (1971)” 

isimli iki ciltlik bir doktora tezi ile işlenmiştir. Doğu Anadolu bölgesiyle ilgili son 

araştırma ise S. Olcay, Ahmet B. Ercilasun ve E. Aslan tarafından hazırlanmış olan 

“Arpaçay Köylerinden Derlemeler (1976)” adlı çalışmadır. Urfalı Kemal Edip 

Kürkçüoğlu’nun hazırlamış olduğu “Urfa Ağzı” adlı eser bu ağız bölgesini ses ve 

şekil bilgisi yönünden inceleyen deneme niteliğinde bir eserdir.  

Erzurum Atatürk Üniversitesince Turgut Acar’a hazırlatılmış olan “Artvin ve Yöresi 

Ağızları (1972)” ile Turgut Günay’ın hazırlamış olduğu “Rize İli Ağızları (1972)” 

önemli eserler arasında sayılmaktadır. 1988 yılında Tuncer Gülensoy tarafından 

“Kütahya ve Yöresi Ağızları (1988)” isimli bir eser yayımlanmıştır.  

Daha sonraki yıllarda metin derleme ve fonetik incelemeye dayalı çalışmalar daha da 

artarak devam etmiştir. Bu alanda yapılmış son çalışma Adana, Afyon-Merkez, 

Artvin, Diyarbakır, Elazığ, Edirne, Erzurum, Urfa-Merkez, Kars, Kırşehir, Kütahya, 

Malatya, Muğla, Rize, Sivas, Ordu, Osmaniye, Tokat, Trabzon, Uşak, Zonguldak 

illerine ait bütünsel ağız çalışmalarıdır.  

Kayahan Erimer tarafından “Anadolu ve Rumeli Ağızları Üzerinde Bir Bibliyografya 

Denemesi (1970)” başlığı adı altında yayınlanan eser Anadolu ağızlarını 

bibliyografya yönünden toplayan bir yazıdır (Korkmaz, 1995: 143-166) & (Akar, 

2006: 38-53).  

Ağız çalışmalarını ilk başlatan kurum olan Türk Dil Kurumu 1945 yılında “Türk 

Diyelekleri Çeviriyazı Sistemi (1945)” adlı bir eser yayınlamış, 1946 yılında ise 

Reşit Rahmeti Arat önderliğinde İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi’nce 

hazırlanan “Türk İlmî Transkripsiyon Kılavuzu (1946)” Anadolu Ağızları üzerine 

araştırma yapacak olan bilim adamlarının hizmetine sunulmuştur (Gülensoy, 1979: 

169-189).  

Daha sonra ülkenin dört bir tarafında açılan üniversitelerde, doçentlik, doktora, 

yüksek lisans ve lisans tezleri kapsamında dilbilim alanına hizmet etmek üzere “Ağız 
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(inceleme-metinler-sözlük, ses ve şekil bilgisi vb.)” konu başlıklı pek çok bilimsel 

çalışma yayınlanmıştır. (Gülensoy, 2003: 211). 2003 yılı itibari ile “Türkiye Türkçesi 

Ağızları” üzerine 2203 adet ağız çalışması yayınlandığı tespit edilmiştir (Gülensoy & 

Alkaya, 2003). 

2.4.3 Anadolu ağızlarını sınıflandırma çalışmaları 

Anadolu ağızları üzerine yapılan ilk sınıflandırma çalışması İ. Kúnos’a aittir: 

1. İzmir ile Bursa arasında Zeybekçe. 

2. Kastamonu ağzı. 

3. Karadeniz’in doğu kıyılarına doğru Lazca. 

4. Harputça 

5. Güneydoğu Anadolu’da Mersin’le Konya arasında Karamanlıca. 

6. Kızılırmak havzasında Ankara ağzı. 

7. Anadolu’da dağınık olarak yaşayan yörük ve Türkmenler (Kowalski, 1931: 

991-1011). 

Ahmet Caferoğlu Fundementa’daki makalesinde Anadolu ağızlarını genel 

çizgileriyle 7 gruba ayırmıştır: 

1. Güneybatı ağızları (Bandırma’dan Antalya çevresine kadar olan ağızlar). 

2. Orta Anadolu ağızları (Afyon’dan Elazığ ve Erzurum’a kadar yayılan 

ağızlar). 

3. Doğu ağızları (Elazığ ve Erzurum’dan doğu sınırına kadar, Azeriye çok 

benzemektedir). 

4. Kuzeydoğu Karadeniz ağızları (Samsun’dan Rize’ye kadar). 

5. Rumeli ağızları. 

6. Güneydoğu ağızları (Gaziantep, Adana, Antalya ve çevresi). 

7. Kastamonu ağzı (Karamanlı ve başka birkaç ağzın kökeni (Caferoğlu, 1959:  

239). 

Ahmet Caferoğlu Anadolu’daki şu ağız gruplarının varlığına da işaret etmiştir:  

1. Doğu illeri ağızları (Kars, Elazığ, Van ve civarı, Malatya) bölgesi. 

2. Erzurum, Trabzon, kısmen Rize ağızları bölgesi. 

3. Sivas, kısmen Tokat illeri ağzıları bölgesi. 

4. Amasya, Çorum, Ankara, kısmen Yozgat ağzıları bölgesi. 
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5. Orta Anadolu (Kayseri başta olmak üzere) ağızları bölgesi. 

6. Gaziantep (ve kuzey sınır ağızları) bölgesi. 

7. Batı illeri ağızları (Eskişehir, Balıkesir, Manisa, İzmir, kısmen Afyon, Aydın 

ve Antalya’ya kadar) bölgesi. 

8. Konya ağız bölgesi. 

9. Kastamonu ağız bölgesi (Caferoğlu, 1994: 564-585). 

Zeynep Korkmaz Güneybatı Anadolu ağızlarını 4 ağız bölgesine ayırmıştır: 

1. Manisa ağızları: İzmir ve bazı özellikleriyle Uşak’ı da içine alır. 

2. Dinar ağzı: Kısmen uşak ve Çivril’i de içine alan bu bölge, Orta ve Batı 

Anadolu ağız bölgeleri arasındaki geçişi sağlar. Bazı özellikleri ile Aydın-

Denizli grubuna da girer. 

3. Aydın-Denizli ağızları. 

4. Muğla ağzı (Korkmaz, 1956: 92). 

Leyla Karahan Anadolu ağızlarını “Ana Ağız Grupları” başlığı adı altında üçe 

ayırmıştır: 

1. Doğu Grubu Ağızları: Ağrı, Artvin merkez ile şavşat, Ardanuç ve Yusufeli, 

Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Gümüşhane, Hakkâri, Kars, 

Mardin, Muş, Siirt, Tunceli, Urfa (Birecik ve Halfeti hariç), Van ağızları. 

2. Kuzeydoğu Grubu Ağızları: Hopa, Borçka, Arhavi (Artvin), Rize ve Trabzon 

ağızları. 

Batı Grubu Ağızları: Adana, Adıyaman, Afyon, Amasya, Ankara, Antalya, Aydın, 

Balıkesir, Bartun, Bilecik, Bolu, Budur, Bursa, Çanakkale, Çankırı, Çorum, Denizli, 

Eskişehir, Gaziantep, Giresun, Hatay, Isparta, İçel, İzmir, İzmit, Kahramanmaraş, 

Kastamonu, Kayseri, Kırşehir, Konya, Kütahya, Malatya, Manisa, Muğla, Nevşehir, 

Niğde, Ordu, Sakarya, Samsun, Sinop, Sivas, Tokat, Uşak, Yozgat, Zonguldak 

ağızları (Karahan, 1996: 1-2). 

Ayrıca, G. Hazai, Hasan Tahsin Banguoğlu, Ahmet B. Ercilasun, Tooru Hayashi, 

Turgut Günay, Turgut Acar, Efrasiyap Gemalmaz, Ahmet Buran, Hamza Zülfükar, 

Tuncer Gülensoy, Bernt Brendemoen ve Emin Eren, Anadolu ve Rumeli ağızlarının 

sınıflandırılmasında ölçü olarak kullanılabilecek bazı özelliklere ve bu özellikleri 

taşıyan ağızlara temas etmişlerdir (Karahan, 1996: IX-XVII). 
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2.4.4 Ağız dokümantasyonunun gerekliliği  

Ağız dokümantasyonu; sözlü iletişim aracı konumunda bulunan ağızlara özgü sözel 

ifadelerin, yazıya geçirme, sesli ve görüntülü olarak kayıt etme vb. gibi farklı 

yöntemler kullanılması yolu ile kaydedilerek tek seferlik bir dilsel davranış olmaktan 

çıkarılıp tekrarlanabilir duruma getirilmesi anlamına gelmektedir. Ağız 

dokümantasyonu, yöresel ağız özellikleri ile konuşan ağız konuşurlarının soyut 

dilbilgisi yetilerinin tanımlanabilmesi, dilin kendine özgü yapısının incelenmesi, 

dilde var olan büyük yaratıcı zenginliğin belirlenebilmesi ve böylece idealize edilmiş 

tek biçimli dil anlayışının temelsizliğini ortaya koyması açısından oldukça önemlidir 

(Demir, 2009: 185-186). 

Milletlerin binlerce yıllık kültürlerinin dil verilerini taşıması bakımından önem arz 

eden ağız araştırmaları sırasında gün yüzüne çıkartılan dil verilerinin yardımıyla 

milletlerin tarihî geçmişine ışık tutulabilmekte (Demir, 2006: 1263); bir dilin 

geçirdiği değişim aşamalarını örneklendirme, dili tanıma ve öğrenme imkânı 

sunmaktadır (Karahan, 1997: 291-297). 

Dil çalışmalarının önemli bir basamağını oluşturan Anadolu ağızları üzerine yapılan 

araştırmaların bilim dünyasına sunduğu bilgi ve imkânlar dille sınırlı kalmamaktadır. 

Ağız çalışmaları sonucunda elde edilen malzemeler o yöredeki etnik yapı ve 

hareketliliği anlama, ses, şekil ve söz-dizim düzeyinde meydana gelen değişim ve 

gelişim özelliklerini gözlemleme, bilgi, deneyim ve kültürel unsurları gelecek 

kuşaklara aktarabilme imkânı da sunmaktadır. Dilsel zenginliğinin bir göstergesi 

olan, ders kitapları, resmi yazışmalar, devlet yönetimi vb. gibi belirli alanların 

dışında varlığını sürdüren, sözlü geleneğin sürdürülmesinde ve dil incelemelerinin 

gerçekleştirilmesindeki rolü yadsınamayacak olan yöresel ağız özelliklerinin tam 

olarak ortaya çıkarılması ve yazı diline zarar vermeyecek şekilde korunması 

gerektiği dilbilim kaynak ve otoritelerince vurgulanmıştır (Karpuz & Uysal, 2009: 2-

3, 54-55). 

Standart olarak kabul edilen, ortak konuşma ve yazı dilinin esasını teşkil eden bir 

ağzın (İstanbul Ağzı) dışında varlığını sürdüren, hem şive hem de şivenin üst kümesi 

olan lehçe ve dilin önemli bir alanını oluşturan ağız dokümantasyonunun 

amaçlarından biri de, ortak ağızda tespit edilememiş sesleri, kelimeleri, ekleri ve 

anlamları tespit ederek bu zenginliği ortaya çıkarma ve dile kazandırmadır. Bu 
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tespitler ile standart ağzın özellikleri birleştiğinde ise, dilin ses, söz ve anlam 

zenginliği artmakta, bunlara bağlı olarak da dilin temel kuralları daha sağlıklı bir 

biçimde belirlenerek yazı dilinin eksiksiz gramerinin yazılması ve dilin gelişim-

değişim-aktarım seyrinin gözlemlenmesine yarayan tespitler yapılabilmektedir 

(Öçalan, 2006: 171-172). 

Belli bir bölgede daha çok resmi olmayan durumlarda konuşulan ağızları öğrenmiş 

içselleştirilmiş standart söyleyişe tam hâkim olamayan ağız konuşurları, standart 

varyantın kullanılması beklenen durumlarda da ağız konuşabilmekte, standart dili 

konuşmaya çalışırken kendi ağzından belli özellikleri standart biçime 

aktarabilmektedir. Özellikle yaşlılar tarafından konuşulan temel ağızlar, gelecek 

kuşaklara eskiden olduğu gibi güçlü bir şekilde aktarılamamakta, çeşitli nedenlere 

bağlı olarak tarihin hiçbir döneminde olmadığı kadar hızlı-köklü bir biçimde 

değişmekte ve birincil özelliklerini yitirmektedir. Bu nedenle; geri döndürülemez 

biçimde kaybolmalarından önce mümkün olduğu kadar çok ağzın mümkün olduğu 

kadar çok malzemeyle belgelenmesi büyük önem taşımaktadır (Demir, 2009: 185-

186). 

Anadolu ağızları üzerine yapılan derleme çalışmalarında kullanılan usul ve metot 

gereğince; ağızları tespit edilmek istenilen kişiler daima öz yerli ahali içerisinde 

ikamet eden ve okuma-yazma bilmeyen yaşlı kişilerden seçilmiştir. Yöresel söyleyiş 

özelliklerinin tespitinde herhangi bir eksiklik oluşması endişesi ile derlemeye dâhil 

edilen kişilerin dişlerinin yerinde olmasına ve özellikle telaffuz cihazlarında herhangi 

bir kusurun bulunmamasına büyük bir özen gösterilmiştir. Günlük yaşamlarını 

sürdürürken kendi öz şiveleri ile konuşan köylüler şiveleri kalemle tespit edilmek 

istenildiğinde çekingenlik gösterebilmekte, kendi konuşmalarına edebi ve suni bir 

mahiyet vermek isteyen nâkilin ağzı ister istemez kitap şivesine kaçarak eski 

doğallığını kaybedebilmekte ve İstanbul şivesine doğru bir değişim 

gösterebilmektedir (Caferoğlu, 1940: VIII-IX) & (Caferoğlu, 1944: XIV). 

Ağız çalışmalarında ilk derleme evresinden sonra gelen ikinci evre metinlerin 

sağlıklı bir şekilde çeviriyazı ile yazıya geçirilmesi evresidir. Doğal bir dil olan 

konuşma dili ile bu dili işaretlerle yansıtan çeviriyazı arasında önemli bir belirleyici 

durumunda olan araştırmacı büyük bir sorumluluk altındadır. Oluşturulan çeviriyazı 

alfabesinde mevcut harflere eklenen işaretler açıklayıcı, kullanışlı ve daha önceki 

çalışmalarda yer alan şekiller ile benzer olmalıdır (Sağır, 1999: 126-127). 
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Ağızları belgelemek için farklı nedenler vardır. 1. İnsanoğlu yüz yıllar içerisinde bazen acı 
tecrübelerle kazanmış olduğu bilgi ve deneyimi gelecek kuşaklara öncelikle sözlü olarak 
aktarır… Bir ağzın yok olmasıyla birlikte o ağızla üretilmiş bilgi de yok olmakta, gelecek 
nesillere aktarılmamaktadır. Türkçe konuşanların yüzyıllar içerisinde biriktirmiş oldukları 
bilgi birikiminin kayıt altına alınması için ağızların dokümantasyonu büyük önem 
taşımaktadır. 2. Ağızlar gerek eşzamanlı gerekse artzamanlı dil incelemeleri için çok önemli 
veriler sunar. Ağız verileri, yazılı belge olmadığı durumlarda, bilinmeyen yönlerin 
aydınlatılmasına, yazılı belgelerdeki dil durumunun daha ayrıntılı incelenmesine de katkı 
sağlar. 3. Ağızlar öncelikle yerel konuşma biçimleridir; ancak ders kitapları, hukuk metinleri, 
devlet yönetimi gibi belli alanlar dışında her yerde karsımıza çıkarlar ve kültür hayatında 
önemli bir rol oynarlar. Kültür hayatında oynadıkları rolün incelenmesi ve pekiştirilmesi 
acısından da ağızların dokümantasyonu büyük önem taşır. (Demir, 2008: 7-8).  

2.4.5 Müzikoloji’de ağız kavramı 

Türk Halk Müziği ürünlerinin incelenmesinde öncelikle ‘yerellik, yöresellik’ 

kavramları üzerinde durulmaktadır. Yerel kavramı, mahalli anlamında olup, sözlü 

kültür ürünleri için ‘yöresel’ terimi ile çoğu zaman eş anlamlı olarak 

kullanılmaktadır. Herhangi bir yöreye özgü sözel kültür ürünü o yörenin kültürel 

karakteristiği ile biçimlenerek ‘yerel’ ya da ‘yöresel’ nitelikler kazanmaktadır 

(Altınay, 2008: 5-7).  

Eğitimli veya dikkatli bir kulak tarafından ayıt edilebilen her ulusun halkının genel 

zevkine yönelik sanatsal motifler bulunmaktadır. Yöresel-bölgesel-sanatsal motifler, 

tarz ve tavır farklılıkları halk müziklerinin olağan özellikleri arasında sayılmaktadır 

(Büyükyıldız, 2009: 92). 

Türk Halk Müziği’nde ağız kavramı; büyük ölçüde serbest ritimli kalıp ezgi ve 

okuyuş üsluplarını ifade eden bir çeşit okuyuş üslubu, tek başına hem bir diyalekt 

kullanımı, hem bir kalıp ezgi, hem bir yöresel tavır, hem de kişisel bir üslup ve çoğu 

zaman sözle anlatılamayacak bir icra biçimidir (Şenel, 1997-98: 4) & (Şenel, 2007: 

66).  

Avrupa müzik kültüründe melodi tipi ve seslendirme özelliği anlamında da 

kullanılan, Türkçe’nin gelişme süresince bölge veya yörelere göre çeşitlilik gösteren 

ve gramer yapısını koruduğu halde telaffuz farklılığına uğrayan özelliktir Say (2008: 

212). Genellikle ses icrası için kullanılan ve sözlü ezgilerde türü belirleyen öğedir 

(Eke, 2005: 210) & (Eke, 2003: 352-356).  

 Bir esere dair karakteristik özelliklerin bütünleyicisi olup, dilin kullanım 

özelliklerini vurgulama yönüyle bir müzik terimi olarak müzik terminolojisindeki 

yerini almış olan, yöresel çalış-söyleyiş teknikleri arasında çeşitli ayırt edici 

özelliklerin oluşmasında etkin ve belirleyici rolü olan ve Türk Halk Müziği’nde ağız 
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kavramı etrafında açıklanan bu terim; müzikal tavır içerisindeki teknik detayları 

açıklama (bir eserin icrası esnasında sesin ağız içindeki şekillenişini, hangi harflerin, 

hangi seyir yapısı içinde, hangi pozisyonda çıktığını belirleme), belirli bir bölgedeki 

müzikal alışkanlıkları ve bu alışkanlıklar ile şekillenmiş olan müzikal geleneğin 

adlandırılması için kullanılan teknik bir terimdir (Hacioğlu, 2009:  23-24).  

Dilde şive ve lehçe tavrı anlamına gelen bu kelimenin pek eski bir mecaz manası da ‘şakı 
tavrı’ olarak yurtta yaygındır: Eğin ağzı, Urfa ağzı, Harput ağzı. (Gazmihal, 3).  

Bilvesile, her yöreye, hatta en küçük yerleşim bölgesi olan bazı köylere bile has olan (ağız) 
özellikleri vardır. Mesela Eğin’in köy ve kasabalarından Eğin, Venk ve Kavas ağızları 
gibi… Ses icrasında bu ağız özellikleri ile hançere kullanma teknikleri yörenin karakteristik 
tavır özelliklerini gösterir… (Ataman, 2009: 96-97).  

Yücel Paşmakçı: Üslup, eda, tavır, birbirinin aynı olan bu sözcükler halk müziğimizin ifade 
biçimini anlatır. Bu ifade gerek söz unsuru gerekse müzikal açıdan önem taşır. Yöre yöre 
çalış ve söyleyiş bakımından karakteristik özellikler gösteren halk ezgilerimizin… (Şenel, 
2009: 166).  

Genel dil iskeletini koruyan Türkçe’nin, çeşitli etkiler sonucunda yöre ve bölgelere göre, 
vokal konsonant bakımından telaffuz değişikliğine uğraması, Türk Halk Müziği’nde ağız 
dediğimiz biçimi ortaya çıkarmıştır. (Parlak, 1990: 24).  

2.4.6 Sözel sanatsal bir performans türü olan türkülerde kullanılan dil’in 

özellikleri 

Bağlı bulunduğu toplumun sosyal değerleri ve çeşitli kültür unsurları ile beslenip 

şekillenen folklor mahsulleri, bir milletin ortak yaratıcılığından doğan ve sözlü 

geleneklerle nesilden nesile aktarılan anonim kültür verileridir. Zaman ve mekân 

sınırlarını aşarak yaygınlık kazanan ve karşılıklı etkiler dolayısıyla başka milletlerin 

folklorik özellikleri ile kaynaşan folklor mahsulleri yazılı ve sözlü kaynakları ile 

doğrudan doğruya dile dayanmaktadır. Folklora şekil veren ve millilik vasfı 

kazandıran unsurların başında gelen dil folklor mahsullerinde, folklor mahsulleri de 

dilde varlığını sürdürmektedir. Yazı dilinin sınırlayıcı- dondurucu baskısından uzak 

bir biçimde Standart Türkçeye ve yazı diline paralel bir ilerleme kaydederek varlığını 

sözlü gelenek halinde devam ettiren ve başlı başına bir kültür hazinesi olan halk dili 

folklor özelliklerini taşıyan dil olarak tanımlanmaktadır. Her bir eser için başlı başına 

bir araştırma konusu olabilecek genişlikte olan, Türk halkının ruhunu ve 

yaratıcılığını dile getiren üslup özellikleri halk dilinde varlığını sürdürmektedir 

(Korkmaz, 2005: 282-293). 

Kulaktan kulağa yayılan-kuşaktan kuşağa aktarılan ve sözlü edebiyatın en güzel 

örneklerinden biri olan Türkü; ölçülü (vezinli) ve uyaklı (kafiyeli) dizelerle 

oluşturulan, ezgi ile çalınıp-söylenen, gerçekle hayali, sağ düşünce ile rüyayı sazın 
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dili ile birleştiren şiir türü Büyükyıldız (2009: 132-134); halk tarafından benimsenip 

onun ifadesine bürünen, yöresel dil ve müzik özelliklerini bünyesinde barındıran 

Şenel (1997-98: 1-3); bir milletin esasını teşkil eden büyük kütlenin kendi kendine 

yarattığı öz müzik dili ve halk ruhunun sesle ifadesi Yönetken (1961: 2362-2364) 

olarak tanımlanmıştır. 

Gelenekselliğe, sözlü aktarıma, bölgesel-etnik bir temele dayanan ve küçük gruplar 

arasında sıkça başvurulan bir iletişim biçimi olan Titon (1999: 59-62); halk şiirinin 

müzikle birlikteliği ve ezgisel yapısının kullanışlılığı dolayısıyla yaygınlaşan  Kaynar 

(1996) türkülerin dili çoğunlukla akıcı ve zengin bir konuşma diline dayanmaktadır. 

Çok yalın, sade, samimi ve bir o kadar da renkli halk ağzı türkülerde varlığını 

sürdürmektedir. Bugün yazı dilinden düşmüş binlerce sözcük değişikliğe uğramış 

biçimiyle türkülerde, konuşma dilinde ve Anadolu insanının ağzında kullanımını 

sürdürmektedir (Özbek, 2009: 28-29). 

Türkülerdeki Türkçe de halkın dilidir. Bu arı dilde yabancı sözcükler varsa da onlar daha çok 
büyük kentlerin türkülerinde bulunur. Ya da köylünün, küçük kasabalının Türkçeleştirdiği 
sözcüklerdir. Bu dil genel olarak Anadolu ve Rumeli ahalisinin saf ana dilidir. (Öztelli, 1983: 
21-22). 

Neşet Ertaş: ‘Türkünün bir anlamı var. Türkü, bir yerde halk dilidir. Halkın dilinden çalınmış, 
halkın dilinden söylenmişse, doğru, özü, toprağı, kokusu aynıysa, türküdür. Ama onun öte 
yanındakiyse, ben okula, mektebe gitmedim bilmem, halkın bilmediği kelimelerle söylenen 
şeylere ben türkü diyemiyorum.’ (Akman, 2006: 229).  

Erol Parlak: Neşet Ertaş müziğinde doğumdan ölüme karşılaşılan her olgunun görüldüğü bir 
renk cümbüşü hâkimdir. Dil; gelenekten ve kök duygudan kopmayan, yabancılaşmaya uzak, 
herkesin anlayacağı açıklıkta saf ve temiz bir Türkçe’dir. Neşet Ertaş bir türküyü söz, ezgi ve 
edebi yapısıyla bir bütün olarak ele alıp sağlam bir mantık ve duygu süzgecinden geçirerek 
adeta bir ses mühendisi gibi en ince ayrıntısına kadar irdeleyen, aksayan yönleri gidererek 
uygun doğrularla değiştirebilen… (Akman, 2006: 255-256).  

2.4.7 Sözel sanatsal bir performans türü olan türkülerde dil-müzik ilişkisi 

Türk edebi-sesel-sözel kültürünün sanatsal odağını oluşturan, Türk kültürünün en 

belirleyici unsurları arasında yer alan ve Türk kültürü içinde diğerlerinden farklı bir 

değer taşıyan Türk müzik kültürü Türk sesel-sözel kültürüne dayanmaktadır (Uçan, 

2005: 11). 

Şiir, şarkı ve hikâyelerde geçmişini, bugününü yaşayan ve yarınını da yaşayacak olan 

insanoğlu, bu değerler yolu ile hayatını bir bütün olarak görebilmekte, vatan ve 

millete ait değerleri yine böyle bir bütünlük içerisinde geçmişi, bugünü ve geleceği 

ile algılayarak benimseyebilmektedir. Bu benimseme sürecinin gerçekleşebilmesi 

kültürün temeli ve ölçüsü olan dil ve musikinin bu işlevleri başarabilecek nitelikte 

olmalarıyla mümkün olmaktadır (Ergin, 1988: 148).  
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Evrensel olarak kültürlerin müziklerinin içinde dillerini kullandıkları ya da müziksel 

yapılarının dilbilimsel yapılarına paralellik gösterdiği bilinmektedir. Bir iletişim 

sistemi ve bir tür dil olarak kabul edilen müzikal sistemde müzikal semboller dilsel 

sembollerle eşleştirilebilmektedir (Laskewicz, 0101-MAL, s. 1/9).  

Türküleri etkileyici ve kalıcı kılan anlatım özelliklerinin başında günlük konuşma 

dilinden yararlanılarak gerçekleştirilen doğal söyleyiş özelliği gelmektedir. Günlük 

konuşma dilinde varlığını sürdüren dilbilimsel yapı ve özellikler Türkülerin 

yapısında da varlığını sürdürmektedir (Özbek, 2010: 103-105, 331).  

Türk Halk Müziği’nde “serbest ritimli hece vezinli vokal ezgilerde vurgulu syllabic 

tarz” konuşma diline (dialekte) en yakın tarz olarak tanımlanmıştır (Şenel, 1992: 66-

67).  

Konuşma dili yöresel söyleyiş biçim ve özelliklerinden uzaklaşan Âşıkların dahi 

vokal icra esnasında kimi kelimeleri yöresine özgü telaffuz ettikleri Çınar (2008: 

107); 1960’lı yıllarda gerek okullarda gerekse Türkiye radyolarında kulaktan şarkı 

öğretiminde söz-düzüm metodundan (önce şarkının sözlerinin süreleriyle konuşur 

gibi söyletildiği, daha sonra ise hecelerin ses yüksekliklerinin de (perde) hesaba 

katılmasıyla şarkının benimsetildiği bir teknik) yararlanıldığı Uludemir (1997: 158); 

“Metrik Musiki” olarak adlandırılan müzik türünde, ölçülerin kuvvetli ve zayıf 

zamanlarının, notaların tizlik ve pestliklerinin, ifade veya nüans işaretlerinin güfte 

vurgularının uzun ve kısa hecelerine denk düşürülme tekniğinde uyumu kolaylaştıran 

etmenler arasında sayıldığı Türk Musikisi Dergisi (sayı: 2, s. 2) müzikolojinin 

tespitleri arasında yer almaktadır.  

Şarkı ve şiir sözü yazanların eser oluştururken fonetik-semantik ilişkisi ekseninde 

yapılanan çalışmalarda uygulanan yöntemleri eserlerine titizlikle uygulamaları 

gerektiği, seslerin sözlerin notaları olduğu, insanları etkilemenin-onlarda doğru 

duygular uyandırmanın yolunun eserde yer alacak kelimelerin doğru seçimi ve 

seslendirilişinden geçtiği, kahramanlık duygularını harekete geçiren mehter ekibi ile 

aşk duygularını yaşatan Türk Sanat Müziği ekibinin ürettikleri sözlü müzik arasında 

kelimelere yüklenen ses değerleri açısından çok büyük farkların bulunduğu 

vurgulanmıştır (Coşkun, 2008: 263, 268).   

Kişinin duygu ve düşüncelerini sözle bildirmesi olarak tanımlanan Kavcar & 

Oğuzkan & Sever (1995: 57) konuşmanın söz diziminin, anlamlı cümle 
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unsurlarından, cümle unsurlarının da anlamlı kelime gruplarından meydana geldiği 

Aksan (1997: 13); konuşmanın doğru ve etkili bir biçimde gerçekleştirilebilmesi için 

konuşmayı oluşturan unsurların bilinmesi gerektiği Özbay (2006: 97). Konuşma ve 

dinleme-anlama sürecinin seslerin telaffuzuyla başladığı, akustik aktarımla devam 

ettiği ve algılama-kavramayla sonlandığı Gosy (1992: 4); iletişimde aktarılmak 

istenen anlamla ilgili iki önemli unsurun konu ve seslendirme olduğu Horga (1999: 

91); bir süreç olarak tanımlanan, konuşmacının ezgi üretmesi ve dinleyicinin 

etkilenmesi şeklinde iki aşamalı olarak gerçekleşen konuşma eyleminde ezginin 

büyük rol oynadığı, ezginin oluşabilmesi için tonlama, sınır, durak vurgu ve 

telaffuzun konuşmanın ses yönünü ön plana çıkaran ezgi unsurlarının (ton, durak, 

süre vb. gibi) doğru bir biçimde giydirilmesi gerektiği, bu özellikler yerine 

getirildiğinde konuşma dilinde ana ve ara anlamlı birimler arasındaki ilişkilerinde 

(fonetik-sentaks ilişkisi ekseninde konuşma, yazma okuma ve dinlenme becerileriyle 

ilgili kavranması ve kavratılması gereken beceriler; cümlede ana ve ara anlamlı 

birimleri tespit edebilme, ahenge ve anlama uygun sürede duraklayarak okuyabilme 

ve konuşabilme, onların dünyasına girerek onları çözümleyebilme ve duygu-düşünce 

dünyasını ifade edecek şekilde doğru tonlamalarla okuyabilme, okuma ve konuşma 

esnasında seslerin şiddetini ve sürelerini doğru ayarlayarak doğru telaffuz edebilme, 

kelime ve kelime birlikteliklerinin, dilin inceliklerini kavrayabilme) rahatlıkla 

kurulabileceği vurgulanmıştır (Coşkun, 2008: 241-242, 254-256).    

Barak ağzı uzun havalarda karakteristik özellik gösteren üçlemeli kalıpların, ezgi 

kalıplarına ve günlük konuşmadaki söyleniş biçimlerine uygun olarak eserler içinde 

icra edilen hece akışlarına bağlı olarak oluştuğu bilinmektedir. Ritmik kesitlerin 

motif olarak şekillenmesinde dilin bu kullanılış biçimleri doğrudan etkili olmakta, 

ağız kavramı bahsedilen unsurlar üzerine şekillenmekte ve yörenin dil özellikleri 

birebir bu formun içinde kendini belli etmektedir. Yöresel söyleyiş özellikleri 

(ağızlar), harf karışımları ile müzik akışının birleşimi esnasında hışırtılı karakterde 

çıkarılan sesler, ağız ve dil şeklinin farklılaşması sonucunda ortaya çıkan farklı sesler 

arasında yapılan geçiş prensipleri ve seslerin ağız içinden çıkarken aldığı biçim ile 

şekillenmektedir. Sesler arasındaki geçişlerin sıklık oranı ile bir sesten sonra gelen 

sesin elde ediliş biçimleri birleştiğinde mevcut hançere yapıları oluşmaktadır. Bu 

şekilde elde edilen hançere kalıpları, sesli harf ve hece değişimleri ile 
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çeşitlendirilmekte ve tınısal olarak daha geniş bir yelpazeye taşınmaktadır (Hacioğlu, 

2009: 74-77). 

Halk Türkülerimizin güftelerinde, mahalli lehçelerle alakadar telaffuz farklarını da dikkatle 
göstermeye mecburuz. Çünkü, lisan ile musikinin birleşmelerinde müşterek şivelerin 
ehemmiyeti vardır. Mesela, Anadolu’nun “seviyom” veya “seviyon” sözüne mukabil gelen 
nağmeler, ona göre tertiplidir; yerine, İstanbul şivesiyle “seviyorum” yazılırsa, hece ile nağme 
uygunlukları altüst olur; veya nağmelerde değişiklikler yapmak lazım gelir. Hulâsa, Anadolu 
nağmelerini notaya alırken, klasik her türlü itiyat ve nazariyelerden tecritle, o nağmeleri kendi 
hususiyet ve ilimleri içinde nazar-ı içinde nazar-ı dikkate almak birinci derecede elzemdir. 
(Gazmihal, 2006: 119-120). 

Gelenekte önem taşıyan unsurlardan biri de söz ve musikidir.  Birbirini tamamlayan ve ayrı 
düşünülmesi mümkün olmayan en önemli elemanlardır. Aşık edebiyatı gelenek ve tarzına 
uygun olarak şiir söyleyecek bir aşık, sözü musiki ile birleştirmenin kurallarını da öğrenmek 
zorundadır… Aşıkların söz ve musikiyi kullanma ve ondan yararlanma yöntemleri sıkı sıkıya 
belirlenmiş ve geçmişten geleceğe sözlü bir sanat olarak aktarılmaya çalışılmıştır. Aşık 
sanatında büyük önem taşıyan söz ve musiki, aşıklık geleneğinin vazgeçilmez elemanlarıdır 
ve bu sanatın var olmasını sağlayan unsurların başında gelir. Söz ve musiki beraberliği… 
(Şenel, 1997-98: 3). 

2.4.8 Sözel sanatsal bir performans türü olan türkülerde dil-müzik ritmiyle 

koşullanan sözel ve ezgisel bellek 

Her çeşit halk sanatında olduğu gibi Türk halk müziğinde de sözel ve ezgisel bellek 

müziğin icra (performans karşılığı olarak; müziksel seslendirme) edilmesiyle 

oluşmaktadır. Her kültürde kendine özgü olan icra, icracı ve dinleyicilerce bilinen-

anlaşılan kural ve ilkelere göre gerçekleştirilmekte ve icracılar ile halk grupları bu 

icralara anlam kazandırmaktadır. Halk müziği icracıları icralarını bilinçsizce 

gerçekleştirmemekte, profesyonel müzik eleştirmeni sınıfına pek güvenmemeleri 

sebebiyle çoğunlukla icrayı ve repertuarı değerlendirerek kendi aralarında 

tartışmaktadır. Bu açıdan sözel ve ezgisel bellek kavramı halk müziğinde önemli bir 

rol oynamaktadır (Büyükyıldız, 2009: 71). 

Halk ozanlarının ezberi, şaşılacak derece güçlü olabilir, ancak metin ezberine benzemez. 
Okuryazarların şaşırarak öğrendikleri gibi, ozan tek bir kez dinlediği öykü ve şarkıyı 
aktarmadan önce çoğu kez bir-iki gün beklemeyi tercih eder. Metin ezberinde tekrar 
ertelenirse, hafızanın gücü genellikle azalır. Halk ozanı ise metin ya da metinsel bir çerçeve 
ile ilgilenmez. Dinlemiş olduğu öykünün kendi öykü konu ve kalıp dağarcığına sinmesi, 
öyküyle yakınlık kurması için zaman gereklidir. Şarkıyı anımsayıp tekrar söylerken ozan 
şarkının dize ölçüsünü öbür ozanın anlatı biçiminden okuryazar kültürü anlamında ezberlemiş 
olamaz; çünkü dinlemiş olduğu şarkıyı kendi diline aktarmak için derin derin düşünürken 
şarkının ilk şekli bir daha geri gelmemek üzere yok olmuştur. (Ong, 2007: 78- 81). 

2.4.9 Sözel sanatsal bir performans türü olan türkülerde dil-müzik ayrımı 

İnsanların tabiatüstü güçlerle iletişim kurabilmek için musikiyi kullandıkları 

haberleşme kominikasyon teorisine dayanan bir görüştür. Uzun bir gelişme devresi 

içinde kültür dilinin sesli ve sessiz harflerinin daha belirli bir düzen içinde kullanır 
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hale gelmesi ve konuşmanın melodik vasıf kazanması musikiyi meydana getirmiştir. 

Haberleşme hadisesindeki bu farklılaşma, musiki ve konuşma arasında 

farklılaşmanın görülmesi ile gerçekleşmiştir (Songar, 1992: 293-297).  

Diğer insan faaliyetleri gibi bir kültürün insanlarına özgü öğrenilen bir davranış 

kalıbı ve konuşmaya yakın bir iletişim faaliyeti olan Türkü çağırma biçimi, 

konuşmadan daha biçimsel olarak düzenlenmiş olması ve daha çok tekrara 

dayanması gibi özellikleri ile dilden ayrılmaktadır. Başgöz (2008). Ses ile sözün her 

zaman at başı gitmediği, melodi formu ile metin formu arasında denkliğin her zaman 

sağlanamadığı, genel olarak sözün sesten daha sonra geldiği (melodiden geri kaldığı) 

zaman sözün koşmak yahut da sıçramalar yapmak zorunda kaldığı, bazı türkülerde 

bir hecenin birden fazla sese serpiştirilmesinin bundan ileri geldiği vurgulanmıştır 

(Arseven, TFA, sayı: 136, s. 2301). 

Halk türküsü, yazı dilinin bağlayıcı kurallarından bağımsızdır, öyle ki, bazen dile ayrılıklar 
söz konusu olabilir. Bir türkünün dili, anlaşılacağı üzere, söylendiği yörenin günlük diline 
uyma çabasındadır. Metin incelemesi yapıldığında, söz dağarcığı, sözcük kuruluşu ve 
kombinasyonlarından günlük konuşma dilinin etkisinin ne derece güçlü olduğu 
görülmektedir. (Öztürk, 1995: 20). 

2.4.10 Etnomüzikoloji’de dilbilimsel yaklaşımlar 

Tek başına hiçbir sanat tarzının hiçbir yer ve zamanda var olamadığı bilinmektedir 

Soykan (2002: 258). Dilbilim ve müzikoloji arasında yakın bir ilişki olduğunu öne 

süren ve öncelikle dile-dilbilimsel verilere dayandırılan etno-bilim araştırma 

sonuçlarına göre; diğer müzik disiplinleri arasından fark edilebilir bir biçimde 

sıyrılan, etno-müzikoloji çalışmalarına kolaylıkla adapte edilebilen, kültürel veri 

aktarıcılığı-taşıyıcılığı görevini üstlenmesi sebebiyle etno-bilim alanında yeri 

yadsınamayan dilbilim disiplinler arasında geçişlilik sağlamaktadır (Stone, 2008: 51-

53). 

Ele aldığı bir müzik parçasını, bir seslendirmeyi ya da karşılaştığı bir müziksel 

olguyu ne-neden-nasıl vb. gibi yönlendirici sorulara yanıt arayarak müzik-dışı 

ilişkilendirmelerle anlama/tanımlama/açıklama çabasında olan müziği incelemenin 

temelde herhangi bir şeyi incelemekten faklı olmadığı vurgulanmıştır. İzlenen yol 

bunlardan hangisi olursa olsun temelde incelemenin amaç ve hedefinin; doğrudan ya 

da dolaylı olarak müzik ile ilgili bir sorunun çözümlenmesi ve böyle bir temel 

üzerinde müzik incelemesinin başka inceleme alanlarıyla aynı amaç ve hedefi 

paylaşması olduğu belirtilmiştir (Özer, 1997: 1, 25, 51, 95). 
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Müzik bilgisi ödevi; ‘yaratış oluşumunu laboratuara getirmek, mikroskop altında 

incelemek ve bu oluşumun bilimsel çözümlenmesini yapmak’ olarak tanımlanmıştır. 

Müzik bilgisi ödevi gereğince müziğe uzanım türlü açılardan olabilmektedir. 

Mimaroğlu (2006: 186-187). 17. yüzyılın ve Batı Aydınlanması’nın en önemli 

şahsiyetlerinden biri olan ve insanlık için yeni bir öneri sunmuş olan Galileo, 

‘Doğanın kitabı matematiksel bir dille yazılmıştır. O halde ölçülebileni ölç, 

ölçülemeyeni ise ölçülebilir yap’ deyişiyle müzik bilgisi ödevine dikkat çekmiştir 

(Çetinkaya, 1999: 33). 

Müziğin kendi başına bir dil olup-olmadığı hakkında sonu gelmeyen birçok 

tartışmanın varlığına rağmen, müziğin karakteristiğini anlamaya çalışan 

diyalektologlarca dilbilimsel teorilere başvurulmuş ve bu başvuruların ilki ‘dil olarak 

müzik’ başlığı adı altında kategorize edilmiştir (Dobrian, 1992).  

Bu sınıflandırma ile ‘müzik cümlesini de tıpkı kelimelerle kurulu bir dil gibi ele alıp 

inceleme’, müzikoloji alanında üretilmiş bilgiyi başka alanlarda edinilmiş bilgi ve 

tecrübe ile yeniden ele alma, farklı alanlarda geliştirilen bazı yaklaşım, teori ve 

uygulamaları müzikoloji bilimine de katarak farklı açılımlar yakalama, 

interdisiplinerlik potasında üretilen bilgiyi değerlendirme mümkün hale gelmiştir 

(http://www.turkish-media.com/forum/topic/183198-muzikoloji-ve-disiplinler-arasi-

disiplinler/). 

Dünya müziklerini yazmada, ezgiye mi yoksa seslendirme biçimine mi önem vermek 

gerektiği tartışılır olmasına rağmen, sözlü müziklerdeki rolü anlaşılan dilbilim 

Kaplan (2008: 50-51); ilk dönem folkloristik (halkbilim) çalışmalarında geliştirilen 

kuramları doğrudan doğruya etkilemiş Sokolov (1966: 49-50); tarih boyunca edebî 

formlar müziğe, müzik formları da edebiyata metafor yoluyla aktarılmıştır 

(http://www.bydigi.net/muzik-sohbet/233916-muzik-dil-ve-retorik.html). 

Dünya müziklerini incelemek üzere yola çıkan, disiplinlerarası işbirliği ile başarıya 

ulaşan, müzikoloji, etnoloji, antropoloji, arkeoloji, filoloji, diyalektoloji, müzik 

felsefesi, müzik estetiği, edebiyat, semantik, linguistik, fonetik, vb. gibi disiplinler ile 

dayanışma içinde olan etnomüzikoloji Goldstein (1977:  120); müzik ve dil 

bağlamını araştıran müzikolinguistik ve müziksel anlatımı araştıran müziko-semantik 

ile sıkı bir ilişki içerisinde bulunmaktadır (Kaplan, 2008: 76-77) (Bkz. Şekil 2.9). 

Ağız çalışmaları başlangıçta folklor ve halk bilimi gibi bilim dalları ile aynı zemini 
paylaşmıştır. Ağız çalışması yapan bilim adamları aynı zamanda halk edebiyatı metinlerini 
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ve malzemesini ortaya koymuştur. Zamanla ağız çalışmaları ile halk edebiyatı kendilerine 
özgü araştırma yöntemlerini ve alanlarını belirlemişler ve kendi çizgilerinde ilerlemişlerdir. 
Bugün ağız çalışmaları, özellikle malzemesini takdim yönünden başka bilim dallarının ve 
teknolojinin bulgularına ve uygulamalarına pek tabii olarak başvurmaktadır. (Naskali: 2000: 
17-20). 

İnsan davranışlarını ve geleneklerini çalışarak, objesi olan insanı daha iyi anlamaya ve onun 
hakkında daha derin bir bilgiye kavuşmak amacıyla 19. yy. başlarında ortaya çıkan bağımsız 
bir bilim dalı olan halkbilim (folkloristik) disiplini, işaret edilen amaç ve görevleri yerine 
getirmeye yönelik olarak başta tarih, sosyoloji… etnoloji, dinler tarihi, dilbilimi, coğrafya 
vb. olmak üzere hemen hemen sosyal ve beşeri bilimlerin hepsiyle ilişkilidir. Halkbilimi, bu 
tarz bir disiplinlerarası ve kültürlerarası çalışma sistematiği yerellikten, ulusallığa ve 
ulusallıktan da evrenselliğe geçerek insanlığın ortak kültürüne veya uygarlığına katkıda 
bulunmaktadır… Pratisyen bir halkbilimcinin sahip olması gereken entelektüel araç ve 
gereçler: …alan çalışması yöntem ve tekniklerini iyi bilmesi ve kullanması gereken kişidir. 
…konusuyla ilgili teorileri, folklorun edebiyatla ilişkisini, kültürle olan bağını, sözlü 
geleneğin geçerliliğini kontrol etmesi gerekir. Bunun için de edebiyat, tarih, sosyoloji, 
psikoloji, dilbilimi gibi bilim dallarından yararlanabilmelidir. (Çobanoğlu, 1999: 5-6, 11). 

Halk ezgisi derleme çalışmaları ile alan çalışmaları sadece repertuara ezgi kazandırma 
amacına yönelik olmamalı. Tasvirci, tahlilci olmalı alan çalışmaları. Alan çalışmaları 
ampirik (deneyci) gözlemle tek tek olguları tesbitle yetinmemeli, derlediği malzemeyi çok-
yönlü disiplinlerarası bir bilgi birikimiyle yorumlayabilecek olgunluğa ulaşmalı. (Şenel, 
2000: 54).  

 

Şekil 2.9 : Çağdaş dilbilimin disiplinlerarası doğası.
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3.  FONETİK BİLİMİ VE FONETİK YAZI (ÇEVİRİYAZI, SES YAZISI, 

SESÇİL YAZI, TRANSKRİPSİYON) 

3.1 Fonetik  Bilimi’nin Tarihçesi 

İnsanla birlikte yaşaması ve insan karakterinde olması dolayısıyla canlı bir varlık 

olarak nitelendirilen, insanoğlunun dünya sahnesine çıkmasıyla anlam kazanan, insan 

hayatının her aşamasında etkili olup, varlıkları adlandırma-karakterlerini yansıtma ve 

insanların duygu-düşünce dünyalarını olgunlaştırmada en üst derecede görev yapan 

ses, zaman içinde işlenerek insanlar arasındaki iletişimin ana ve en etkili aracı haline 

gelmiştir. Sesin biçimlenmesini sağlayarak farklı sesler üreten ve onu belirlediği 

amaçlar doğrultusunda bir iletişim aracı olarak kullanan insanoğlu, canlı ve cansız 

varlıkları gözlemlemiş, bu varlıklardaki yansımaları yansımalardaki karakterlere 

uygun olarak sesle süslemiştir (Coşkun, 2008: 17-20). 

M. Ö. 6. yüzyılda Hindistan’da ağızdan ağza yayılan ve Rigweda adı verilen dini 

manzum şarkıların ahenkli bir telaffuzu olduğunu düşünen din adamları, bu manzum 

şarkıların bir harfinin bile kaybolup gitmesini istememiş ve bu amaç doğrultusunda 

Hint Gramercileri bu güzel ahengi muhafaza etmek için seslerin nasıl okunacağını 

gösteren işaretler icat etmişlerdir.  

Avrupa’da ise, resmi devlet dilinin yanı sıra aydın sınıfının sahip olduğu eski ve 

güzel telaffuzu muhafaza edebilmek için gramerciler tarafından bazı işaretler tespit 

edilmiş ve böylece durgun fonetiğin ilk temelleri atılmıştır. Avusturya’lı Wolfgang 

von Kempelen, nefesin üflendiği bir ağız borusu, üflenen nefesin doldurulduğu bir 

torba ve nefesin melodi haline gelerek çıktığı borular olmak üzere üç kısımdan 

oluşan Gayda’yı icat ederek konuşma seslerinin nasıl işlediğini keşfetmiştir. 

Wolfgang von Kempelen, bu mekanizmayı; ses için gerekli olan ham maddeyi 

hazırlayan ciğerler, nefesin geçtiği gırtlak ve nefesin çeşitli engellerle biçimlenerek 

boğumlu ses haline gelip çıktığı ağız ve burun boşluğu olmak üzere insanın konuşma 

seslerini telaffuz ederken kullandığı konuşma organlarının çalışmasına uyarlamıştır.  
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Geliştirdiği bu mekanizma ile konuşan bir makine üreten Kempelen, ürettiği 

makinenin söylediği birkaç kelime ve hatta cümlenin anlaşılabildiğini vurgulamıştır. 

Tüm bu bulguların sonucunda Kempelen, ilk kez, ‘harf’e dayanan yazı dilinin yanı 

sıra, ‘ses’e dayanan konuşma dilinin bilginlerin dikkatini çekmesini sağlamıştır 

(Selen, 1970: 2022) (Bkz. Şekil 3.1., Şekil 3.2.).   

 

 

Şekil 3.1 : Kempelen’ in konuşan makinesi 
(http://www2.ling.su.se/staff/hartmut/kemplne.htm). 

 
 

Şekil 3.2 : Riesz’in konuşma üretim mekanizması 
(http://www2.ling.su.se/staff/hartmut/kemplne.htm). 

1833-1840 yılları arasında Rapp ve Johannes Müller, yazı dili bulunan dil ve dil 

gruplarının yanı sıra, halkın konuştuğu ve yazı diline geçmemiş olan lehçelerin 

(konuşma dili) de incelenmesi gerektiğini ileri sürmüştür. 1856 yılında Brücke ve 

1857 yılında Merkel, insana özgü olan ses ve konuşmayı ilk kez inceleyen bilim 
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adamlarıdır. Fonetik kelimesini linguistik alanına sokan ilk bilim adamları Grützner 

ve Teschmer’dir. Uzun bir süre dil ve konuşma kavramları arasındaki fark 

belirtilmemiş, konuşma dilini incelemek için tabiat bilimleri yerine dilbilim metotları 

kullanılmıştır. İlk kez Rousselot konuşma sesini deneyli fonetik metodu ile inceleme 

yolunu açmış ve deneyli fonetik biliminin temelleri atılmıştır (Selen, 1970: 2022).  

3.1.1 Fonetik bilimi’nin tanımı ve özellikleri 

Bir dilin seslerini boğumlanma noktaları, boğumlanma özellikleri ve dilsel iletişim 

dizgesindeki işlevleri açısından inceleyen, konuşma seslerinin eklemlenmesi 

(articulatory), nakli (transport) ve alınması (receival) ile ilgili bir dilbilim dalı olan 

fonetik, bu üç çalışma alanına karşılık, eklemleme (articulatory), akustik ve işitim 

fonetiği (auditory phonetics) olmak üzere üç branşa ayrılmaktadır. Fonolojik 

bağlamdan bağımsız olarak, seslerin detaylı tanımıyla ve konuşma seslerinin fiziki 

yönüyle ilgilenen fonetik, konuşma seslerinin tam bir transkripsiyonunu vermek için 

kullanılmaktadır. Dil çalışmalarının zorunlu altyapısı olan fonetik Roach (2001: 10); 

hem bir bilim, hem de bir sanat dalıdır (Laver, 1994: 17-18).  

Dillerin telaffuzu ile ilgilenen fonetik bilimi, konuşma seslerinin nasıl meydana 

geldiğini, heceleri, kelimeleri ve cümleleri meydana getirmek için bu seslerin nasıl 

ve ne şekillerde birleştirildiğini, vurgu, entonasyon, ve uzunluk bakımından türlü 

lisanlardaki konuşma seslerinin yazı ile ifade usullerini tayin ve tespit eden bilim 

dalıdır. Fonetik bilimi araştırmalarında başlıca iki metot kullanılmaktadır. Bunlardan 

birincisi akustik yani kulaktan kapma metodu,  ikincisi de experimental (deneysel) 

metot, yani makineler ve fenni vasıtalarla tecrübe üzerine kurulmuş metottur. Fonetik 

araştırmalarda bu iki metot bir arada yürüdüğü takdirde çok iyi neticeler elde 

edilebilmektedir. Yapılmak istenilen araştırmalar bakımından fonetik bilimi: ses 

çıkarma, ses nakletme ve ses alma olmak üzere üçe ayrılmaktadır (Erem & Sevin, 

1947: 79-81).  

Seslerin oluşumunu ve niteliklerini inceleyen; seslerin çıkış yerlerini, çıkış 

biçimlerini, birbirleriyle olan ilgilerini ortaya koyan; dilde zaman içinde oluşan ses 

değişmelerini inceleyen; konuşma organlarının işleyişini, dil seslerinin akustik 

yönden incelenmesini amaçlayan bir bilim dalıdır (Çer, 2010: 14).  

Sosyal ve fen bilimlerin sunduğu imkânlardan yararlanılarak geliştirilen yöntem ve 

tekniklerle, insana özgü sözlü üretimlerin parça (fon, alafon, allomorf vb. gibi) veya 
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parçalarüstü birimleri (vurgu, ton, ezgi, süre, durak vb. gibi) ortaya koya araştırma 

verilerinin bütününe fonetik (ses bilgisi) denilmektedir (Coşkun, 2008: 28-29).  

Fonetik işaretler, dillerin doğru telaffuz biçimlerini öğrenebilmek ve uygulayabilmek 

için kullanılan imlerdir. Alfabe harflerinin ya da yazı dilinde kullanılan herhangi bir 

diğer işaretlerin değil, özellikle konuşma seslerini incelemektedir (Bloch & Trager, 

1942: 10). 

Seslerin akustik analizlerini incelemesi dolayısıyla fizik, dil organlarının nasıl 

işlediklerini irdelediği müddetçe fizyoloji, dile ait bir problemin çözümleme yoluna 

gittiği takdirde de dilbilim ile ilgili olan, hatiplere, öğretmenlere, siyasetçilere ve 

sahne sanatkârlarına yaşayan dillerdeki doğru telaffuzu öğreten fonetik, seslerin 

hangi organlar yardımıyla ve nasıl meydana geldiklerini inceleyen bir bilimdir  

(Üçok, 1951: 1-5). 

Uluslararası terminolojide fonoloji olarak adlandırılan sesbilim temelini oluşturan 

fonetik (ses bilgisi), insanın konuşma organlarının düzenli çalışmasıyla çıkardığı 

boğumlu konuşma seslerini inceleyip bu seslerin çeşitli dillerdeki kullanılışını 

öğreten ve ses ve konuşma organlarının konuşma ve şarkı söyleme esnasında 

durumlarını inceleyen bir disiplindir (Selen, 1970: 16).  

Fonetik, ‘konuşma seslerinin bilimsel açıklamasıyla ilgilenir. Konuşmacının beyninde 
başlayıp ağzında tamamlanan ve ortamda yayıldıktan sonra, dinleyicinin (alıcının) kulağında 
devam edip yine beyninde noktalanan, çok boyutlu ve karmaşık bir iletişim sürecini bütün 
düzeylerde anlamaya ve açıklamaya çalışır. Dahası, belirli bir dile, diller grubuna ya da 
dünyadaki tüm dillere –hatta bunların farklı ‘ağız’larına- ait sesleri tanımak ve sınıflandırmak 
da yine fonetiğin ilgi alanına girmektedir. (Davutoğlu, 2010: 9, 82). 

Hammaddesi ses olan fonetiğin, diğer birçok bilim dalıyla dolaylı veya dolaysız olarak ilişkisi 
mevcuttur, çünkü tabiattaki birçok unsurun mutlaka sesle ilişkisi vardır. Günümüzde 
fonetiğin; anatomi, akustik fizik… modern dil öğretimi, stilistik, dil ve edebiyat, sosyoloji, 
mantık, pedagoji, basın-yayın ve müzikle çok yakın ilişkisi vardır. (Coşkun, 2008: 26). 

3.1.2 Fonetik yazı (çeviriyazı, ses yazısı, sesçil yazı, transkripsiyon) 

Dilde anlatım, yazılı ve sözlü olarak üzere başlıca iki yolda gerçekleştirilmektedir. 

Konuşma sözlü ifadeyi, yazma da yazılı ifadeyi doğurmuştur. Yazılı anlatımda dilin 

ifade aracı yalnızca yazı iken, konuşurken sahip olduğumuz çeşniyi karşılayan 

imkânlar yazıda bulunmamaktadır. Bu bakımdan gelişmiş, yüksek seviyeye erişmiş 

kültür dilleri, konuşmada sahip oldukları anlatım zenginliğini yazıda da sağlamayı 

gaye edinmişlerdir.  
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Dilin yazıya geçirilmesinde uygulanan imlâ sistemleri başlıca ikiye ayrılmaktadır: 

Sese dayanan ses imlâsı veya fonetik imlâ ve köke ve şekle dayanan köken imlâsı 

veya şekilci imlâ. Fonetik imlâda dilin her sesi yazıda genel olarak ayrı bir harfle 

gösterilmektedir. Yani kelimeler nasıl telaffuz ediliyorsa öylece yazıya 

geçirilmektedir. Bu bakımdan fonetik imlâ, söyleyişi aynen veren imlâdır 

(http://edebiyatsanat.com/dil-bilgisi/61-dil-tarihi/421-422-yazi-veimla.html).  

Fonetik, seslerin hangi kurallar doğrultusunda nasıl bir araya geldiklerini ve 

seslendirildiklerini ortaya koyan ve dilin sesle ilgili bütün kurallarını tespit eden bir 

bilimdir. Fonetik imla seslerin yazılışlarıyla ilgilenmektedir (Coşkun, 2008: 215).  

İnsan iletişiminde konuşma dili yazı dilinden daha çok kullanılması sebebiyle 

araştırmalarda konuşma dili verilerine de yer vermek gerektiği, yazı dili verilerinin 

görüleni, konuşma dili verilerinin ise duyulanı ifade ettiği, araştırmalarda konuşma 

dili verilerini ve bu verilerin doğruluk oranını tespit etmenin yazı diline oranla çok 

daha zor olduğu vurgulanmıştır (Coşkun, 2008: 240).  

Sesleri karşılamada kısmen göreceli ses değerlerini temsil eden standart yazı 

alfabelerinin, seslerin tespit edilebilen bütün niteliklerini de dikkate alarak yürütülen 

ağız araştırmaları alanındaki çalışmalarda yetersiz kaldığı bilinmektedir. İhtiyaçları 

karşılama gerekçesiyle oluşturulan yeni işaretler sistemine transkripsiyon alfabesi ve 

ağız çalışmalarında transkripsiyon harflerinin kullanımı ile oluşturulan yazılara da 

çevriyazı denilmektedir.  

Dilbilimde kullanıldığı anlamıyla fonetik yazı, konuşmadaki seslerin sonradan tekrar 

üretebilmesi için özel yazılı sembollerle kaydedilmesi Demiray (2008: 201-202) yazı 

dilindeki değil Anadolu ağızlarındaki söyleyiş özelliklerinin telâffuzdaki ses 

değerlerini dikkate alan özel alfabe işaretleri kullanılarak yazıya geçirilmesi işlemi  

Korkmaz (2003: 59, 296) olarak tanımlanmaktadır. 

Değişik dillerdeki alfabeler aynı harfleri kullansalar da, harflerin temsil ettikleri sesler her 
zaman aynı değildir. Öte yandan, yazı dilinin işaretleri (alfabedeki harfler) konuşma dilindeki 
seslere her zaman yetmez. Bu nedenle, sesleri gösteren ikinci bir notasyon sistemine ihtiyaç 
duyulmuştur. Fonetiğin sağladığı en büyük faydalardan biri, herkesin kullanmayı 
öğrenebileceği ve dünya dillerine ait sesleri temsil eden sembollerden oluşmuş bir 
transkripsiyon (çeviriyazı) üretmiş olmasıdır. Böylece, sözlü dil (konuşma dili) de tıpkı yazı 
dili gibi, görsel olarak temsil edilebilir. Konuşma seslerini gösteren dizge, fonetik 
transkripsiyon ya da fonetik alfabesi olarak adlandırılır. Fonetik transkripsiyonlar, konuşma 
seslerinin analiziyle ilgili araştırmaların en önemli araçlarındandır… Fonetik bilimi, Telaffuz 
biçimi, her dilin ses yapısına/özelliklerine ve konuşulduğu toplumun geleneğine, eğilimlerine 
göre şekillenir, telaffuz geleneğindeki ses özelliklerini göstermeye yarayan araçları sunar; 
…örneğin, belirli bir dile/ağza ait telaffuz geleneğinin yaşamasını sağlamak –veya sadece 
tanımak, anlamak- ve bu dildeki/ağızdaki sesleri, bunların zaman içinde uğradığı değişimleri 
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net olarak tespit ve takip edebilmek, dönem dönem yapılmış fonetik çalışmaların varlığıyla 
mümkündür. (Davutoğlu, 2010: 9, 82, 88, 134-136).  

3.1.3 Sözlü geleneğin yazıya aktarımı 

Konuşma sesi ve harf arasındaki ayrım ilk kez, dil ve konuşma kavramları arasındaki 

fark, linguistiğin araştırma konusu olmaya başladığında yapılmıştır. Harf, göze hitap 

eden, yazı dilinde görevi olan bir unsur ve yazı sisteminin değişmez üyesi olarak 

kabul görürken, konuşmanın en küçük parçası olan ses, konuşma olayında bir kereye 

mahsus duyulan bir birlik, aynı şekilde her zaman söylenemeyen, harf gibi sabit 

olmayan, değişebilen, ölçülebilen, analiz edilebilen bir öğe olarak kabul görmüştür. 

Konuşma sesi ve harf arasındaki ilk ayrım yapılana kadar ölü harflerle uğraşan 

bilginler, konuşma dilinde fiziki ve fizyolojik en küçük unsur olan sesle 

ilgilenmemişlerdir (Selen, 1970: 22-24). 

İnsanoğlunun hemen hemen bütün faaliyetlerine refakat etmiş olan ses, hareketlerin 

göze görünmez olduğu geceleri, uzaktan haber verici bir vasıta olması dolayısıyla 

çabucak mana kazanmış ve dil haline gelmiştir. Kelimelerle, yerlerini tuttukları 

şeyler arasında sıkı bir ilişki kurulduktan sonra, kelimelere karşılık gelen seslere pek 

dikkat edilmemiştir. Aksine konuşma dili, her zaman bir ses sistemi olma özelliğini 

muhafaza etmiş, dilin manasından öte sesine de dikkat etmiş olan büyücüler, 

dindarlar, hatipler ve şairler tarafından ilk çağlardan günümüze kadar kullanılmış, 

işlenmiş ve ondan tesirler elde edilmeye çalışılmıştır. İnsanlar arasında, uzun bir 

müddet tavır ve hareket dili ile ses, yani konuşma dili hâkim olmuştur. Sesin söylenir 

söylenmez kaybolan bir unsur olduğu anlaşılır anlaşımaz, onu hatırlatacak, 

unutulmaz hale getirecek, kafiye, vezin, aliterasyon, asonans, tekerleme, darbımesel, 

sabit şekilli formül ve dualar, ilahiler vb. gibi vasıtalar icad edilmiştir. Kelimeleri 

değişmez bir nizam içinde saklayan bu vasıtalar sayesinde, duygular ve düşünceler 

ağızdan ağıza, nesilden nesile geçme imkânı bulmuş, tesirli ve şekilli söz söyeleyen 

ve bunları aklında tutan insanlar itibar görmüştür (Kaplan, 2010: 134-136).  

İnsanın en büyük icadı olan lisanın kuruluşu hayatın menşei kadar esrarlıdır. Yazıdan 

uzun zaman evvel icat edilmiş olan söz unsularını kelimeleri vücuda getiren sesler 

teşkil etmektedir. İlkyazı keşfedildiği zaman, ses hakkında hiçbir şey bilmediği 

düşünülen insanoğlu zaman ilerledikçe resimle meram ifade etmenin uzunluğunu 

anlamış, fonemlere şekil vermeye başlamış ve bu tespit insan hayatında bir dönüm 

noktası teşkil etmiştir. Böylece lisan mefhum şekillerinden, fonetik şekillere doğru 
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ilk adımını atmıştır. Zaman ilerledikçe bu işaretler birer harf halinde vücut bulup 

yerleşmiş, bu sayede de sesin yetişemediği yerlere fikirleri ulaştırmak ve sesi 

çoğaltıp yaymak için büyük adımlar atılmıştır (Erem & Sevin, 1947: 15). 

Henüz yazı yokken insanlar duygu ve düşüncelerini sözlerle anlatmaya çalışmıştır. 

Bu bakımdan söz yazıdan önce gelmektedir. Daha sonra yazılı işaretler kullanılmaya 

başlanmış, konuşma dilinde işitilen sesler, yazı dilindeki işaretlere dönüştürülerek 

yazıya aktarılmış, böylece dildeki anlatım yazılı ve sözlü olmak üzere iki yoldan 

gerçekleştirilmiştir. Sözlü (oral) terimiyle sadece konuşarak, ağızla dile getirilen 

söylem; sözel (verbal) terimiyle sözle, kelimeyle ifade edilen her çeşit bilgi, açıklama 

vb. söz birim veya dizisi ifade edilmektedir. Bu durumda sözel terimi, gerek yazılı 

gerek sözlü anlatımı içermektedir. Sözlü terimi ise, kelimeyle ifade edilen, ama 

hiçbir zaman yazıya ve konuşmadan başka söz teknolojisine girmeyen anlatım 

türüdür (Özkan, 2009: 5-33). 

Söz, yazısız da varlığını sürdürebildiği halde, sözlü anlatım olmaksızın yazı hiçbir 

zaman var olamamıştır. Yazıdan habersiz olan birincil sözlü kültürlerde yaşayan 

insanlar, pek çok şey öğrenebildikleri ve hatta çoğu oldukça bilge kişiler olabildikleri 

halde, inceleme yapabilecek nitelikte değildirler. Yazı vasıtasıyla incelemelerin 

yapılmasına ulaşıldığında, okuryazarlar ilk olarak dilin kendisini ve kullanım 

biçimlerini incelemişlerdir. Yazının icadından çok daha önce var olan, bilincimizin 

ayrılmaz bir parçası olarak nitelendirebilecek olan konuşma yeteneği, bilincin ilk 

aşamalarından itibaren insanları büyüleyici bir şekilde etkilemiş, konuşma üzerinde 

düşünmelerine ve fikir yürütmelerine neden olmuştur. Sözü mekâna bağlayan bir 

unsur olan yazı, sözün anlamını, düşüncenin yapısını düşünülenden ve umulandan 

çok daha fazla etkilemekte, pekiştirmekte ve değiştirmektedir. Bugün, sözlü kültürler 

sözlü geleneklerin kıymetini bilmekte ve bu geleneklerini yitirdikleri için 

kederlenmektedir (Ong, 2007: 46-48, 205). 

Konuşulan dilin yazılma süreci, bilinçli yaratılmış belirli kuralların yönetimindedir. 

Dilin sözlü niteliği yazının bulunuşuyla yeni bir gelişim boyutu kazanmıştır. Sözlü 

dil, her zamanki dinamizmi içinde varlığını sürdürürken, yazılı dil (her ne kadar 

sözlü dilin üzerine temellendirildiyse de) kendini sözlü dilden ayrı kılıcı birtakım 

özellikler geliştirmiştir (Çotuksökmen, 2002: 54).  
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Konuşma dilinin, nesillere ve fertlere bağlı olarak varlığını devam ettirdiği için 

fertlerle birlikte kaybolduğu, yazı dilinin ise kâğıt üzerinde devam eden gelenekle 

nesiller boyunca sürüp gittiği, yazı dilinin değişik yöntemlerle yazıya geçirilme 

sistemlerinin hepsinin konuşma diline dayandırıldığı Özkırımlı (1994: 22-24); ana 

dilde okumayla yazma arasında nasıl bir ilişki varsa, müziksel okumayla müziksel 

yazma arasında da böyle bir ilişki bulunduğu bilinmektedir (Lavignac, 1942). 

Bir dilin temelini halkın sözlü dilinin oluşturduğu, sözlü dil ister yazıya geçsin ister 

geçmesin temel/asli olma özelliğini hiçbir zaman yitirmediği, sözlü dilin üzerine 

oturtulmaya çalışılan yapay dillerin ne kadar uğraşılırsa uğraşılsın hiçbir zaman sözlü 

dilin yerini alamayacağı, halk dilinin kendi dilinin en büyük koruyucusu ve 

savunucusu olduğu, gerek anonim söz ürünleriyle gerek yetiştirdiği yazar ve 

sanatçılarıyla kendi alanının sınırlarını belirlediği, bir yandan savunmaya geçerken 

öbür yandan da çevre dil ve kültürlerden yararlanabilme olanaklarını araştırdığı, 

genelde tutucu görünen sözlü dilin, başka bir açıdan yaklaşıldığında yeniliklere, 

gelişmelere açık toplumsal kurum kimliğiyle de kendini sunduğu, halkın bütün 

birikimleriyle sözlü dilden, sözlü dilinde bütün içerdikleriyle halktan ibaret olduğu 

(Çotuksöken, 2002: 57); insanın dil yetisiyle dilin kendisini ve ilk ağızdan çıkan sözü 

söz teknolojileriyle nasıl değiştirdiğinin insanlık tarihi için önemli bir dönüm noktası 

sayılması gerektiği, sözlü kültürden nasiplenen kendi kültürümüze anlayış ve 

saygıyla yaklaşım yollarının belirlenmesinin önemi vurgulanmıştır (Özkan, 2009: 5-

3, 97-133). 

Yazı dilini konuşma diline yaklaştırmak, halk dili haline getirmek: İmlâ meselesi teferruatlı 
bir iştir. İmlânın birkaç prensiple bir çırpıda halledilebilecek büyük meselelerinin yanı 
başında tali kaidelere bağlanması lâzım gelen yüzlerce küçük meseleleri ve münferit hal 
suretlerine muhtaç istisnaları vardır. Bunun için mahdut miktarda kaidelerle yazıyı 
şemalaştırmaya çalışmamak, imlâ işini bütün teferruatıyla ihtiva eden bir proje vücuda 
getirmek lâzımdır. (Banguoğlu, 1941: 61, 96). 

Çağlar boyu pek çok ulusun şarkılarını kulaktan kulağa, babadan oğula, ustadan çırağa 
aktararak saklamaya çalıştıkları bilinmektedir. Ancak insan belleğinin belli bir kapasitesi 
bulunmaktadır. Bu kapasite yaşlanmaya bağlı olarak azalır. Ezgilerin değişmeden kuşaktan 
kuşağa aktarılmasındaki güçlüklerin yanı sıra, çağın gereksinimlerine göre de değişime 
uğraması kaçınılmazdır. Dolayısıyla, müziğin kulaktan kulağa aktarımında ne denli önemli 
sorunlarla karşılaşıldığı ortadadır. Müzik yazısı bu gereksinimlerin bir sonucu olarak ortaya 
çıkmıştır. Böylelikle müzik, işitsel olma özelliğinin ötesinde görsel bir anlam kazanarak 
unutulmaktan kurtarılmıştır. (Ülkü & Aydoğan, 2002: 15).  

Tarih boyunca, kullandığı yazılarla, işittiğini, öğrendiğini muhafaza etmiş olan insanoğlu, bu 
yolla kayıt altına aldığı bilgi dağarcığını, zamanı geldiğinde tekrar kullanmıştır. Bu sayede, 
kültürel konumunun en belirgin göstergelerinden biri olarak, toplum kültürüne özgü müzik 
eserleri önem kazanmıştır. Medeniyetler, müzik yazılarını, çoğu zaman konuşma dillerini 
yazıya geçirdikleri alfabenin harflerinden yola çıkarak oluşturmuş, kullandıkları seslere 
karşılık gelen imlerle müzik eserlerini yazıya geçirmişlerdir. Yaşadıkları coğrafyada, kültürel 
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açıdan her zaman etkin olan Türkler, bir taraftan kendi kültürlerinin devamını ve yayılmasını 
sağlarken, diğer taraftan da çevrelerinde ve kendi egemenliklerinde yaşayan farklı kültürlerin 
ürünlerini de birer kültürel zenginlik olarak görmüş ve bunlardan faydalanmasını 
bilmişleridir… …müziğin yazılması gerekliliği kaçınılmaz olmuştur… (Aydın, 2005: 86-87). 

3.2 Uluslararası Fonetik Alfabe (IPA)   

3.2.1 Uluslararası fonetik kurumu ve fonetik alfabe gelişimi hakkında bilgiler 

3.2.1.1 Uluslararası fonetik kurumu (IPA) tarihçesi 

1886 yılında ulusal nitelikli alfabelerden ziyade uluslararası bir alfabe 

oluşturulmasını kendine amaç edinmiş olan bir fonetik kurumunun kurulmasını 

hedefleyen ve bunu ilk öneren kişi Danimarkalı fonetikçi Otto Jespersen’dır. 1886 

yılında Paris’te Dhi Fonetik Ticerz Asociecon (the FTA) adıyla kurulan, pek çok 

ülkedeki dil öğretmenin katılımı ve katkısıyla desteklenen, üye sayısı bir yıldan daha 

kısa bir süre içerisinde 12 ülkede 58’e ulaşan Uluslararası Fonetik Alfabe Kurumu 

(IPA), Paul Passy liderliğinde bir araya gelmiş olan bir grup dil öğretmeninin, 

öğrencilerin yabancı dilleri doğru bir şekilde telaffuz edebilmelerine yardımcı olma 

ve okullarda kullanılacak olan fonetik simgelenim sistemi/rehberi oluşturma temeli 

üzerine kurulmuştur. Uluslararası Fonetik Kurumu’nun adı 1889 yılında 

L’Association Phonetique des Proffesseurs de Langues Vivantes (AP) iken, 1897 

yılında L’Association Phonetique Internationale (API)/İng. International Phonetic 

Association (IPA) olmuştur (IPA, 2009: 193). 

3.2.1.2 Uluslararası fonetik kurumu’nun amacı 

1886 yılında kurulan, dünyanın diğer dillerinde bulunan sesleri anlamaya yönelik 

birçok sembolü geliştirmekle ve bu nota sisteminin kullanımını teşvik etmekle ilgili 

çalışmalar yapmış olan, konuşmanın akustik bir sinyal olduğu gerçeğini vurgulayan, 

Uluslararası Fonetik Alfabe kullanım alanları için pratik bir kaynak olma özelliği 

taşıyan Uluslararası Fonetik Kurumu El Kitapçığı’nı yayınlayan kurum olan 

Uluslararası Fonetik Kurumu’nun (IPA) amacı: sesbilim dalı üzerine yapılan 

çalışmaları teşvik etmek ve bu bilim dalının pratikteki pek çok uygulamasını ortaya 

koymak, dilin seslerini anlamlı ve yazılı bir biçimde göstermek, akademik 

fonetikçilerin organizasyonu olmanın dışında, dil öğretmenlerinin kullanımına açık 

bir forum olarak varlığının sürdürülmesini ve fonetik biliminin gelişiminin yanı sıra 
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bu bilimin öğretimsel uygulamalarda kullanılmasını ve yaygınlaşmasını sağlamaktır 

(IPA, 2009: 194). 

Uluslararası Fonetik Kurumu; 1989 yılında Kiel’de yapılan bir anlaşmada derlenen, 

kurum şurası tarafından onaylanan değişimleri ve düzeltmeleri de içeren Uluslararası 

Fonetik alfabe hakkında bilinmesi gereken tüm bilgileri kapsayan, alfabenin 

anlaşılmasında kolaylık sağlayan öğretici el kitabı ve kendi başına iş gören bir 

materyal olma ve kullanıcının başvurabileceği bir rehber el kitabı özelliği taşıyan, 

IPA’nın anlaşılmasını sağlayacak belli başlı can alıcı noktalara değinen, 1949 

yılından beri gözden geçirilmemiş ve basımı yapılmamış olan IPA ilkelerini yeni bir 

sürümle ortaya koyan, konuşmanın akustik bir sinyal olduğu gerçeğini bildiren, 

bilgisayarlarda IPA kullanımında gerekli olan fonetik semboller için bilgisayar 

kodları içeren geniş amaçlı ve tamamıyla yeni bir kaynak olma özelliği taşıyan 

Uluslararası Fonetik Kurumu El Kitapçığı başlığı adı altında bir de kitapçık 

yayınlamıştır (IPA, 2009: vii-viii).  

Uluslararası Fonetik Birliği tarafından 1888 yılında hazırlanan Uluslararası Fonetik 

Alfabe (IPA); ses değerlerini uluslararası standartta yazıya dökme amacıyla 

oluşturulan ve bu amaç doğrultusunda kullanılan sembolik yazı türüdür Ağaçsapan 

(2002: 19) & Selen (1973: 20-21). Uluslararası Fonetik Alfabe/Uluslararası 

Sesbilgisi Alfabesi (sescil alfabe, sescil abece vb.); seslerin kağıt üzerinde 

gösterebilme, tüm dillerdeki konuşma seslerini örnek bir biçimde kodlayabilme, 

dillerin doğru telaffuz edilmesini sağlayarak tutarsız ve keyfi yazımlarla çok sayıda 

transkripsiyon (yazı çevirimi) sisteminin doğurduğu karışıklıkları önleme, bir 

kelimeyi diğerlerinden ayırmaya yarayan her ses için ayrı bir sembol geliştirme 

amacı ile işaret ve simgelerden oluşturulmuş standart alfabe türüdür.  Uluslararası 

Fonetik Alfabe (IPA) oluşum süreçlerinde temel olarak Latin harfleri kullanılmış, 

başka alfabelerden alınmış harfler ise Latin harflerine uyacak bir biçimde 

değiştirilmiştir  

(http://www.turkcebilgi.com/uluslararası_fonetik_alfabesi/ansiklopedi). 

3.2.1.3 1989 IPA kurum konvansiyon ilkesi: sesbirim/fonem ilkesi 

Uluslararası Fonetik Kurumu (IPA); dillerin fonetik ve fonolojik yapısını kaydetmek, 

telaffuzu öğrenimine yardımcı olmak, yabancı dil öğrenenlere fonetik 

transkripsiyonlar sağlamak ve pratik dilbilimsel ihtiyaçları karşılamak amacıyla 
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oluşturulmuştur. Dünyadaki bütün dillerin olası seslerini gösteren bir dizi sembol 

kurulumundan oluşan IPA; konuşma seslerinin simgelenimini, ses kalitesinin ayrışım 

ve farklılıklarını, her bir sesin nasıl oluşturulduğunu tarif eden bir dizi fonetik sembol 

ve vurgu imi kullanmaktadır (IPA, 2009: 159-160). 

IPA’nın ses birim/fonem ilkesi: sözcükte anlam değişimine sebep olabilecek her bir ses için 
ayrı bir simge oluşturmaktır. Her dil sesbirim envanterine sahip olmasıyla analiz edilebilir. 
Bu envanter bir düzineden yaklaşık yüze kadar değişen sesbirim adetine ulaşabilir… Her bir 
ses için ayrı bir simge bulunmalıdır; bir dildeki herhangi bir ses diğer bir sesin yerine 
kullanıldığında kelimenin anlamını değiştirebilir. …Bir ses birkaç dilde kullanılıyorsa, hepsi 
için aynı simge kullanılmalıdır. Bu aynı zamanda sesin ince nüansları için de geçerlidir... 
(IPA, 2009: 27, 196). 

3.2.1.4 Uluslararası fonetik alfabe’nin fonolojik teorisi 

Simgelenim sistemi aracılığıyla bir dilin fonetik özelliklerini analiz etme, alfabetik 

simge kullanımı ile konuşma kavramını sesler dizgesi olarak ifade etme ve ortak 

kabul gören bir araç olma koşuluyla oluşturulmuş olan Uluslararası Fonetik 

Alfabe’nin 1989 yılında IPA İlkeleri’nin yeniden formüle edilmesi kapsamında kabul 

gören ayırt edici özellik teorisi aşağıdaki gibidir:  

İlke 2: […] seslerinin simgelenimi her bir sesin nasıl yapıldığını belirten bir dizi fonetik 
kategoriyi kullanmaktadır. Bu kategoriler, fonolojik kuralların ve tarihi ses değişimlerinin 
işlediği pek çok doğal ses birimlerini tarif etmektedir. IPA’nın sembolleri bu kategorilerin 
kesiştiği belirli noktaları işaret eden kısa yollardır. IPA tablosu, ana konsepti içerisinde, bir 
yüzyılı aşkın süredir olduğu gibi durmaktadır... (IPA, 2009: 37-38). 
 

3.2.1.5 Uluslararası fonetik alfabe tablosu oluşum süreçleri 

Ses ile harf birbirine karıştırılmaması gereken iki kavram olarak kabul edilmiştir. 

Ses, sözlü anlatım ve anlaşmanın (sesbilgisinin); harf ise yazılı anlatım ve 

anlaşmanın temel taşı olarak kabul edilmiştir. Önce sesle iletişim kuran insanoğlu, 

daha sonra ürettikleri sesleri resim, şekil ve harflerle ifade etme ihtiyacı duymuştur. 

Bu içgüdüsel ihtiyaç doğrultusunda sözlü üretimlerinin kalıcı olmasını sağlamış ve 

birikimlerini gelecek kuşaklara aktarma imkânına sahip olmuştur. Sesleri yazıda 

görünür hale getiren harfler ile dillerdeki bütün sesleri karşılamanın mümkün 

olmadığını kabullenen fonetik uzmanları, dünyadaki bütün sesleri karşılayabilmesi 

için Uluslararası Fonetik Alfabe (IPA) olarak adlandırılan bir alfabe meydana 

getirmişlerdir (Coşkun, 2008: 29, 232).  

IPA simgelenim sisteminin arka planında yer alan, konuşmanın en iyi nasıl analiz 

edilebileceğine dair teori niteliğindeki varsayımlar aşağıdaki gibidir:  
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- Konuşmanın bazı yönleri dilbilimsel olarak konuyla ilgiliyken, (bireysel 

ses niteliği gibi olan) diğer bazı yönleri konu ile ilgili değildir. 

- Konuşma bir dereceye kadar bir dizi farklı sesler veya ‘parçalı ses 

birimler’ hâlinde temsil edilebilir. 

- Parçalı ses birimler pratik olarak iki büyük kategoriye ayrılabilir: ünsüzler 

ve ünlüler. 

- Ünsüz ve ünlülerin fonetik betimlemesi, nasıl üretildikleri ve işitsel 

özellikleri referans alınarak yapılabilir. 

- Parçalı ses birimlere ilave olarak, konuşmanın vurgu ve ton gibi bir takım 

‘parçalar üstü ses birim’ yönlerinin de, parçalı ses birimlerden bağımsız 

olarak temsil edilmesi gerekir (Pekacar & Dilek, 2009: 138). 

Konuşmanın bazı yönleri dilbilimsel açıdan birbiriyle bağlantılıdır; oysa kişisel ses özelliği 
gibi diğer bazı yönleri farklılık gösterir. Konuşma kısmen somut ses ya da parçalar dizgesi 
olarak gösterilebilir. Parçalar kullanımına göre sessiz ve sesli (harfler) olmak üzere ikiye 
ayrılır. Sessiz ve sesli harflerin sesbilimsel gösterimi, nasıl oluşturulduklarına ve işitsel 
özelliklerine göre yapılandırılabilir. Bu parçalara ek olarak, konuşmanın vurgu ve tonlama 
gibi parçalar üstü özellikleri bu parçalardan ayrı ve bağımsız bir şekilde gösterilmelidir. (IPA, 
2009: 3-4). 

3.2.1.6 Uluslararası fonetik alfabe’nin gelişimi 

Bilinen ilk Uluslararası Fonetik Alfabe, Isaac Pitman ve Alexander J. Ellis 

tarafından, farklı dillerde farklı boğumlanma değerleri verilen bir dizi fonetik sembol 

oluşturmak amacıyla oluşturulan 1897 yılı fonetik alfabesinin uyarlamasıdır. 

Sembollerin seçimi mümkün olduğunca basite indirgenmiş, alfabe için Romen 

rakamlarını kullanılmış ve 1887 yılında semboller listesinde bazı küçük değişiklikler 

yapılmıştır. 1888 yılında yapılan ikinci değişiklik yapılmıştır. 1890 yıllarında 

allofonik transkripsiyonlar, prozodik özellikler ve Arapça gibi dillere uyumluluk 

açısından alfabenin pusulasını genişletmek için bir dizi vurgu imi sağlamak amacıyla 

alfabeye daha fazla değişiklikler uygulanmıştır.  

Fonolojik teorinin etkisi, konuşmanın oluşumu ve deneysel metotların kullanımı vb. 

gibi pratik uygulamalar IPA kullanımını yaygınlaştırmıştır. 1989 yılında Kiel’de 

yapılan bir anlaşmada derlenen ve kurum şurası tarafından onaylanan değişimleri ve 

düzeltmeleri de içeren, seslerdeki farklı kombinasyonlarla birlikte meydana gelen 

fonetik özellikleri vurgulayan, sesbilimin simgelenim sistemi gerçeklerini ve 

teorilerini yansıtan, kendi başına iş gören bir materyal niteliğinde olan, konuşmanın 

akustik bir sinyal olduğu gerçeğini bildiren, fonetik semboller için bilgisayar kodları 
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içeren, pek çok kaynaktan derlenen ek semboller içeren, uluslararası platformda 

varlığı ve kullanılabilirliği kanıtlanmış semboller takımına sahip olan, farklı dillerin 

sesletim özellikleriyle ilgilenen dil öğretmenleri ve sesbilimciler, konuşma 

teknolojistleri, patolojistleri, fonolojistler için önemli bir başvuru kaynağı olan IPA; 

dilbilim üzerine yapılan çalışmalarda dili kaydetmek, bir sözlükte telaffuzu 

göstermek, bir dilin fonetik özelliklerini analiz etmek ve göstermek, bir dilin yazı 

sisteminin esasını oluşturmak ve konuşma analizinde akustik şablonları göstermek, 

parçasal anlamda birbirine bağlı nota sistemi ve fiziksel konuşma olayı arasındaki 

ilişkiden doğan problemleri tartışmak için kullanılmaktadır (IPA, 2009: 3-4). 

Dünya dillerinde ortak sesler olduğu gibi, birbirlerinden farklı seslerde vardır. Sesleri üreten 
konuşma cihazıyla işitmeyi sağlayan mekanizma, dünyadaki bütün insanlarda aynıdır. 
Dünyada 5000 ile 8000 arasında dil olmasına rağmen, bu dillerdeki sesleri temsil edecek 
sembol sayısı çok olmayıp, ortalama 200 ile 300 arasındadır. Diller, insanların üretebildikleri 
bu seslerden seçimlerini yaparlar. Bazı sesler öyle geneldir ki, hemen hemen bütün dillerde 
bulunur. Yapılan çalışmalarla dünya dillerindeki bütün sesler tespit edilmiş ve bu sesleri 
temsil kabiliyetine sahip bir uluslar arası fonetik alfabesi (The International Phonetic 
Alphabet) geliştirilmiştir. (Ashby & Maidment, 2005: 2). 

3.2.2 Uluslararası fonetik alfabe kullanımı 

Çetin Pekacar & Figen Güner Dilek IPA’nın altı temel bölümden oluştuğunu 

vurgulamıştır: 

1. Akciğersi Ünsüzler (Pulmonic consonants); 

2. Akciğersi olmayan ünsüzler (Non-Pulmonic consonants); 

3. Ünlüler (Vowels); 

4. Parçalarüstü ses birimler (Supresegmentals); 

5. Ayırt ediciler (Diacritics); 

6. Diğer semboller (Other symbols) (Pekacar & Dilek, 2009: 580-581). 

3.2.2.1 Sessiz harf-sesli harf ayrımı 

Konuşma, ardı ardına darlaşan ya da genişleyen vokal izlenimleri ve konuşma 

esnasında havanın meydana getirdiği oluşumu içermektedir. Sesli harfler, hecenin 

çekirdeğini ya da kökünü oluşturduğu için; sessiz harfler de heceleri çerçeveleyen bir 

özelliğe sahip olduğu için sözcük içerisinde ayrı bir öneme sahiptir. IPA tablosunda, 

sessiz ve sesli harflerin tanımlanması için kullanılan farklı tekniklerin sunulduğu ayrı 

ayrı bölümler bulunmaktadır (IPA, 2009: 6). 
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3.2.2.2 Sessiz harfler 

Sesbilimciler vokal dizgenin anlamlı yerlerinde darlaştırma ya da kısıtlama özelliği 

gösteren sessiz harfleri sözcükteki boğumlanma yerine bakarak 

sınıflandırmaktadırlar. Örneğin, sözcükteki boğumlanma yerinin fonetiksel tanımı 

vokal dizgenin ortalarında bir ses diliminde yoğunlaşan ten sözcüğündeki [t] sessizi 

dilin üst kenarı ve ön dişlerin arkasındaki diş eti arasında bir miktar hava 

sıkıştırılması sonucunda oluşmaktadır. Bu sesi çıkarmak için yapılan ağız, dil 

hareketi onun alveolar bir ses olduğunu ortaya koymaktadır aslında. IPA 

Tablosu’nda, sessiz harf sembolleri ve boğumlanma yerleri gösterilmiştir (IPA, 2009: 

7-9). 

3.2.2.3 Pulmonik olmayan sessiz harfler 

Pulmonik sessizler, sessiz harflerin akciğerden gelen havayla oluşturulduğunu ortaya 

koymaktadır. Bazı diller sessiz harflerin oluşumunda ciğerlerden gelen havaya 

güvense de pek çok dil, sessiz harflerini oluşturmak için diğer iki hava akım 

mekanizmalarından birini ya da ikisini kullanmaktadır.  

3.2.2.4 İşaretler 

İşaretler olarak bilinen velarik hava akım sesleri, hava basıncı esnasında 

değiştirilebilen kapalı bir boşluk oluşumunu içermektedir; fakat bu kez arka kapanma 

glotis ile değil havanın ağızda dolması gibi dilin arka kısmının yumuşak damağa 

temasıyla mümkün olmaktadır. İngiliz konuşmacılarının daha çok bir şeyi 

onaylamama ya da reddetme gibi durumlarda kullandığı tut-tut ya da tsk-tsk sesleri 

bu şekilde çıkarılmaktadır (IPA, 2009: 9-10). 

3.2.2.5 Sesli harfler 

Sesli harfler, hece köklerinde bulunan ve vokal dizgede sessiz harflerden daha az bir 

darlaşmaya maruz kaldıkları için sessizlerde olduğu gibi boğumlanma yerinin 

kolayca gösterilemediği sesler olarak nitelendirilmektedir (IPA, 2009: 10-13). 

3.2.2.6 Parçalarüstü bölümler 

IPA içerisinde parçalarüstü bölümler (suprasegmentler) için ayrı bir semboller takımı 

oluşturulmuştur. Konuşmanın pek çok özelliği; ses seviyesi, sesin yüksekliği, ses 
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perdesindeki değişim, tonlama olarak adlandırılan ses değişimleri vb. özellikleri 

tanımlamak için suprasegmentler oluşturulmuştur (IPA, 2009: 13). 

3.2.2.7 Vurgu imleri 

Vurgu imleri küçük harf şeklinde semboller veya sesli ya da sessiz harf sembollerine 

eklenen onların anlamlarını farklı yollardan değiştiren diğer işaretlerdir. Bir sembol 

ve ona eklenen herhangi bir vurgu imi ya da imleri tek bir sembol olarak 

addedilmektedir (IPA, 2009: 15). 

3.2.2.8 Diğer semboller 

Ana sessiz harf tablosunun yer ve usul şablonuna kolayca uymayan pek çok sessiz 

harf sembollerini içermektedir. Aynı anda iki boğumlanma noktası içeren tüm sessiz 

harfler, bağlantı çizgisi [ ͡   ] ile birleştirerek yazılmaktadır. [k ͡p] gibi (IPA, 2009: 17). 

3.2.2.9 Uluslar arası fonetik alfabe uzantıları/ext-ıpa grafiği 

Uluslararası Klinik Fonetik ve Dilbilim İdari Komitesi tarafından, dilbilimsel 

olmayan konuşma olaylarını ve olağan dışı patolojik konuşma yönlerini 

transkripsiyon edebilmek için oluşturulan genişletilmiş IPA sembollerini içeren bir 

bölümdür. Konuşma patolojisi alanında yapılan klinik araştırma ve alıştırmalar, 

özellikle bireyden kaynaklı fonetik özelliklere bağlı olarak gelişen kişisel ses 

çıkarma özelliklerini, farklılıklarını ve tercihlerini, konuşmanın duygusal 

değişkenlerini, kazara oluşan ve akıcı olmayan yanlış boğumlanmaları tanımlamak 

amacıyla var olan IPA simgelenim sistemine ilaveten ek bir fonetik simgelenim 

sistemine gereksinim duyulduğunu ortaya koymuştur. Uluslararası Fonetik Kurumu 

Klinik Sesbilim ve Dilbilim Grubu, tüm bu ihtiyaçları karşılamak amacıyla 

dilbilimsel olmayan konuşma olaylarının olağan dışı patolojik konuşma 

özelliklerinin transkripsiyonunu yapabilmek ve konuşma fenomenlerini 

tanımlayabilmek amacıyla IPA’nın uzantıları adlı ek bir dizge daha oluşturmuştur 

(IPA, 2009: 186-188). 

3.2.2.10 Uluslar arası fonetik alfabe sembollerinin bilgisayar kodlaması 

1989 Uluslararası Fonetik Kurumu Kiel Konvansiyonu’nda Kurum alfabesinin 

düzenlemesiyle başlayan bilgisayar kodlarının fonetik sembollere dönüştürme süreci, 

fonetik sembollerin bilgisayar gösterimleriyle uğraşan fonetikçileri bir araya getirme 
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ve fonetik sembollerinin nasıl kullanılacağı konusunu aydınlatma temeli üzerine 

kurulmuştur (IPA, 2009: 161). 

3.2.3 Türk dili ağız araştırmaları’nda uluslararası fonetik alfabe kullanımı 

Türkiye’de IPA harflerine yer veren ilk araştırma; Efrasiyap Gemalmaz’a ait olan 

“Erzurum İli Ağızları (1978)” adını taşıyan araştırmadır. Kullanılan işaretlerin IPA 

(1945 sürümü) ve Fundementa’daki karşılıkları tablolar halinde gösterilmiştir 

Gemalmaz (1995: 68-69). IPA’nın kullanıldığı ikinci araştırma, Hayasi Tooru’ya ait 

olan ve “Bolu Ağzı” üzerine yapılan araştırmadır (Tooru, 1988: 5).  

M. Kirchner tarafından hazırlanan “Phonologie des Kasachien” adlı eserde 

transkripsiyon işaretlerinin listesi sunulmuş ve seslerin tanıtıldığı giriş bölümünde de 

işaretlerin IPA karşılıkları parantez içinde gösterilmiştir (Kirchner, 1992: 2-3).  

IPA, 1998 yılında yayınlanan “The Turkic Languages” adlı yayında “Çeviriyazı ve 

İşaretleri Üzerine Notlar” başlıklı bölümde bazı ünsüz karşılıklarının gösteriminde de 

kullanılmıştır (Johanson & Csato, 1998: xviii-xix).  

IPA’nın kullanıldığı bir başka araştırma, “Trabzon İli Ağızları”nın konu edildiği 

Brendemoen’a ait olan iki ciltlik eserdir (Brendemoen, 2001 V I: 11-12 & V II: 44-

45).  

Türkiye’de ağız metinlerinin IPA kullanarak yazıya geçirildiği ilk çalışma, M. 

Stamova’ya ait olan “Gagavuz Türkçesi ve Ağızlarının Karşılaştırmalı Ses Bilgisi” 

adlı yayımlanmış doktora tezidir Stamova (2001). İkinci çalışma, Mine Kılıç 

tarafından hazırlanan “Kahramanmaraş Merkez Ağzı” adlı yayımlanmış lisans tezidir 

Kılıç (2001: 2). Üçüncü çalışma, Gülsün Killi tarafından hazırlanan “Hakas 

Türkçesi’nin Ağızları” adlı yayınlanmış doktora tezidir Killi (2002). Dördüncü 

çalışma ise, Elvina Abduvaliyeva’ya ait “Kırım Türkçesinin Ağızlarının Bugünkü 

Durumu” adlı yayınlanmış yüksek lisans tezidir (Abduvaliyeva, 2004).  

Türkiye’de ağız metinlerinin IPA kullanarak yazıya geçirildiği son ağız araştırması 

ise, Faruk Yıldırım’a ait “Adana ve Osmaniye İlleri Ağızları” adını taşıyan eserdir 

Yıldırım (2006: xii, 2). Daha detaylı bilgi için bkz (Pekacar & Güner Dilek, 2009: 

576-578). 
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3.2.4 Müzikte uluslararası fonetik alfabe kullanımı 

Dilin birçok lehçe içerdiği, bu içeriğin her dilde ve dolayısıyla her dilin müziğinde 

mevcut olduğu, bu farklı söyleyiş özelliklerinin doğru telaffuzuna ancak ve ancak 

hatırlatıcı etkisiyle ezgisel bellek gelişimine katkı sağlayan IPA kullanımı ve 

telaffuzu ile ulaşılabileceği, ünlülerin sesletimsel özelliklerine dayanarak şarkı 

söyleme biçiminin icracıya kişisel diyalektiğini bulma, güzel-doğru ses çıkarma vb. 

gibi noktalarda büyük kolaylıklar sağladığı vurgulanmıştır 

(http://www.elizabethparcells.com/interviews/Diction%2520and%2520Phonetics.ht

m). 

IPA’nın müzik içerisinde kullanımının adaptasyon sürecinde müzisyenlerin pratik 

davranışlarını ve performanslarını ne ölçüde direkt olarak yönlendirdiği, IPA 

şekillerinin müzisyenlerce algılanabilirlik-anlaşılabilirlik düzeyi-detaylılığı altında 

yatan sebepler araştırılmıştır 

(Clark, http://www.cmpcp.ac.uk/Music%20and%20Shape%20Clark.pdf).  

1888 yılında oluşturulan ve 1951 yılında gözden geçirilen IPA, her bir ses için bir işarete 
sahiptir. Bu alfabeyi her bir şarkıcının öğrenmesi çok zor olabilir, fakat bir rehber 
önderliğinde bu alfabenin şarkıcılara öğretilmesi bir gerekliliktir. (Kurt, 1967: 4). 

3.2.5 Ulusal ve uluslararası devlet konservatuarlarında dil-müzik ilişkisi 

ekseninde okutulan ders program içerikleri 

Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde yer alan 23 devlet konservatuarının mevcut 

ders programları incelenmiştir. Devlet konservatuarlarının ders programları 

içersinde; “Fonetik/Transkripsiyon/Dil ve Müzik Kavramları Arasındaki İlişki” 

başlıklı derslerin bulunduğu tespit edilen dört devlet konservatuarı; İstanbul Teknik 

Üniversitesi Türk Musikisi Devlet Konservatuarı, Hacettepe Üniversitesi Ankara 

Devlet Konservatuarı, Çukurova Üniversitesi Devlet Konservatuarı ve Erciyes 

Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü’dür. 

Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuarı Müzikoloji Bölümü Müzikoloji 

Anabilim Dalı Yeni Lisans Eğitim-Öğretim Programı’nda “VI. Yarıyıl: MZL 330 

Transkripsiyon (Türk müzik yazıları: Şifreler, günümüz nota sistemine aktarım, 

arşivleme) “ve “VIII. Yarıyıl: MZL 430 Dil ve Müzikte Temel Kavramların 

Karşılaştırılması: Dil ve müzikte ortak temel öğe ve sistem karşılaştırması)” isimli iki 

ders konulmuştur  
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(www.konser.hacettepe.edu.tr/Muzikoloji_yeni_lisans_programi.doc). 

Çukurova Üniversitesi Devlet Konservayuarı Sahne Sanatları Bölümü Opera-Şan 

Anasanat Dalı 2009-2010 Eğitim-Öğretim Yılı Kredi Çizelgesi’nde: “YM OP 009 

Fonetik” dersi bulunmaktadır  

(http://www.cudevletkonservatuvari.com/turkce/anasayfa.htm). 

Erciyes Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü Müzik Bilimleri Anabilim Dalı 

Doktora Ders Programı: “MÜZ 604 Müzikolojide Yeni Yönelimler” dersi 

kapsamında; müzikoloji disiplini içindeki yeni alanların tanıtılması ve bu alanlardaki 

araştırmaların incelenmesi, disiplinlerarası araştırma eğilimlerinin yöntem ve içerik 

açılarından tartışılması amaçlanmıştır  

(http://gse.erciyes.edu.tr/enstitu/syllabus/muzik_dok/tr/Tr_Dr_MUZ624.pdf). 

Konservatuarlarda “armoni, form bilgisi, nota yazım bilgisi, solfej-partisyon bilgisi, Türk 
halk müziği, diksiyon ve fonetik, şan ve eşlik” vb. gibi dersler okutulduğu 
(http://www.msxlabs.org/forum/soru-cevap/220232konservatuarlar-hakkinda-bilgi-verir 
misiniz.html) & (http://www.ilgazetesi.com.tr/2010/09/28/mkm%e2%80%99de-konservatuar 
elemeleri-sona-erdi/055581/); Arapların IX. Yüzyıldan beri sözsüz müzik eserlerinin teorik 
uygulamaları için fonetik notasyon sistemi kullandıkları akademik çevrelerce kabul 
edilmiştir. (Akbaş, 2007: I. Bölüm).  

Prof. Dr. Hamza Zülfikar, “Prof. Dr. Hasan Tahsin Banguoğlu ve Türkçecilik Akımı 

İçindeki Yeri” başlıklı yazısında; Türk dil bilgini Prof. Dr. H. T. Banguoğlu’nun 

Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi’ndeki görevinin yanı sıra, bir 

müddet Devlet Konservatuarı’nda “Türk Dili Fonetiği” adıyla dersler verdiğini  

(http://dergiler.ankara.edu.tr/dergiler/12/850/10769.pdf); Prof. Dr. Zeynep Korkmaz, 

araştırmalarına temel olan malzemenin Ankara Devlet Konservatuarı arşivinde 

bulunan ve 1938 yılı yazında Dr. Hasan Tahsin Banguoğlu tarafından plağa alınan 

metinlerden meydana geldiğini Korkmaz (1956: V) vurgulamıştır. 

Ankara Devlet Konservatuarı’na paralel bir gelişme ile İstanbul Teknik Üniversitesi 

Türk Musikisi Devlet Konservatuarı 2007 Akademik yılında Erol Aktı tarafından 

sunulan “Derleme Yöntemleri” ders notlarında “Türk İlmi Transkripsiyon 

Kılavuzu”nda yer alan “Türk Dil Kurumu Çeviriyazı İşaretleri” listesine yer 

verilmiştir (Aktı, 2007: 17-42). 

İstanbul Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Ders Bilgi Formu: 

“MZJ601SE: Sistematik Müzikoloji” İçerik: Sistematik müzikolojinin çalışma 

alanları: Müzik ve disiplinlerarası çalışmalar: Müzik ve estetik.    Müzik ve felsefe. 
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Müzik ve sosyoloji. Müzik ve terapi… Müzik ve edebiyat. Müzik ve dil… Ders 

Planı: 9. Hafta: Müzik ve Dil, Müzik ve Literatür. olarak belirlenmiştir 

(http://www.sbe.itu.edu.tr/belgeler/programlar/mzj601e.pdf).  

İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Musikisi Devlet Konservatuarı 2010-2011 Güz 

Dönemi Sonrası Müzikoloji Ders Programı’na: “MUZ 332 Transkripsiyon” isimli 

yeni bir ders konmuştur  

(http://www.sis.itu.edu.tr/tr/dersplan/plan/MUZ/201110.html). 

Bachus Konservatuarı: “Diksiyon”: Uluslararası Fonetik Alfabe’nin şarkıcılarda 

doğru ses, rezonans ve telaffuz oluşumuna büyük kolaylıklar sağladığı 

(http://www.bachusconservatory.com/classes.shtml); 

LaGrange Koloji: “MUSI 2239 Şarkıcılar İçin Diksiyon: Bölüm 1”: İngilizce ve 

İtalyanca şarkıların doğru telaffuzlarını transkripsiyon edebilmek için IPA 

kullanıldığı (http://www.lagrange.edu/academics/music/courses.htm); 

Yeni İngiltere Konservatuarı: Uluslararası Fonetik Alfabe (IPA) öğreticilerinin ‘VC 

121-Fonetik’ dersi kapsamında; IPA kural ve yöntemlerinin şarkı içerisine aktarım 

süreçleri üzerinde durdukları (necmusic.edu/study-nec/departments-majors/course-

offerings-5); 

Güney Alberta Güzel Sanatlar Fakültesi’nde katılımcıların vokal çalışmalarını 

geliştirmek üzere IPA kullanıldığı 

(http://www.uleth.ca/finearts/music/conservatory/save-southern-alberta-vocal-

experience); 

Boston Konservatuarı:Diksiyon ve IPA’nın tüm dillerde şarkı telaffuz biçimi için 

temeloluşturduğu(http://www.bostonconservatory.edu/s/940/TwoColnrot.aspx%3Fpg

id%3D518%26gid%3D1);  

San Francisco Konservatuarı: San Francisco Konservatuarı Salon Resitali’nde IPA 

üzerinde detaylı bir biçimde durulduğu  

(http://www.sfcm.edu/prep_adultdivisions/adult_courses.aspx) vurgulanmıştır. 

Oyunculuk mesleğinde fonetik eğitimi, müzikteki solfej eğitimini andırır. Öğrenciler yazıda 
harflerle/notalarla temsil edilmiş sesleri tanırlar. Müzisyen adayı yalnızca yedi notayı değil, 
aynı zamanda diyez ve bemolleri; oyuncu adayı sadece yirmi dokuz sesi değil, onların 
alofonlarını da öğrenir. Böylece, konuştuğu dilin söyleyişine dair farkındalık ve ustalık 
kazanır ki oynayacağı role göre dilin seslerini nasıl besteleyeceğini/çalacağını bilsin. Bu 
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nedenle ilk Devlet Konservatuarı’nın kuruluşundan bu yana oyunculuk bölümlerimizde 
detaylı fonetik eğitimi sunulur.  …fonetik araştırmalarının disiplinler-arası yöntemlerle ele 
alınması ve bunun sağlayacağı sinerjiden yararlanılması gereklidir. Fonetik araştırmaları, 
genellikle birbirine bağımlı iki yaklaşımla yürür. Hem konuşma seslerini inceleyebilecek 
bilimsel yöntem ve araçlara hem de eğitimli bir kulağa sahip olmak gerekmektedir… 
(Davutoğlu, 2010: v, 4, 134-136). 

3.2.6 Ses ve şekil bilgisi özelliklerinin yansıtıldığı ve yansıtılmadığı tezler 

Yöresel ağız özellikleri “inceleme-metinler-sözlük” bölümleri adı altında ses ve şekil 

bilgisi özellikleri metinlere aktarılan birkaç bitirme çalışması ve tez alfabetik olarak 

aşağıda sıralanmıştır;  

- Akdemir, M., 1992. Arguvan Ağzı Serbest Ezgilerin İncelemesi, Bitirme 

Çalışması, İ.T.Ü. T.M.D.K., İstanbul.  

- Aydemir, Özgür Kasım., 2003. Halk Türkülerinin Dili Üzerine Yapısal Bir 

İnceleme, Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili Ve 

Edebiyatı Anabilim Dalı Yüksek Lisans Tezi, Denizli. 

- Bakal, T., 1991. Trabzon (Düzköy) Ağzı Üzerine Bir İnceleme, Bitirtme 

Çalışması, İ.T.Ü. T.M.D.K., İstanbul.  

- Çiçek, Umut., 2009. TRT Türk Halk Müziği Repertuarında Bulunan 

Azerbaycan Sözlü Ezgilerinin Sözel Olarak İncelenmesi, Haliç Üniversitesi 

Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Musikisi Anasanat Dalı Yüksek Lisans Tezi, 

İstanbul. 

- Çiftçi, S., 1998. Arguvan ve Çamşıh Fokloruna Genel Bir Bakış, Bitirme 

Çalışması, İ.T.Ü. T.M.D.K., İstanbul. 

- Doğanışık, N., 7.yy. Azeri Ağzına ve Musikisine Genel Bakış, Bitirme 

Çalışması, İ.T.Ü.  T.M.D.K., İstanbul.  

- Güleren, Figen., 1997. Elazığ ve Harput Şivesinin Anonim Halk Edebiyatı 

Örneklerine Göre Gramer Fonetik ve Morfolojik Açıdan İncelenmesi, Bitirme 

Çalışması, İ.T.Ü. T.M.D.K., İstanbul. 

- Saatçi, Yonca., 2008. Hemşin Horonlarında Atma Türküler, İstanbul Teknik 

Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi, İstanbul.  

Ayrıca Kazım Gürkan tarafından 1994 yılında İ.T.Ü. T.M.D.K. Bitirme Çalışması 

olarak hazırlanmış olan “Türkiye Sınırları İçerisindeki Fonetik Farklılıklarla İlgili 

Çalışmalar” isimli eserde  “İl taksimatına göre Türk Dil Kurumu Çeviriyazı 

İşaretleri” listesi verilmiştir. 
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Yöresel ağız özellikleri “inceleme-metinler-sözlük” bölümleri adı altında ses ve şekil 

bilgisi özellikleri metinlere yansıtılmayan birkaç bitirme çalışması alfabetik olarak 

aşağıda sıralanmıştır; 

- Alıcı, Ö., 1997. Tokat Yöresine Ait On Halk Türküsünün Edebi ve Müzikal 

Açıdan Analizi, Bitirme Çalışması, İ.T.Ü. T.M.D.K., İstanbul. 

- Arı, M. H., 2002. Eğin Ağzı Ezgilerinin Müzikal Analizi ve Edebi Açıdan 

İncelenmesi, Bitirme Çalışması, İ.T.Ü. T.M.D.K., İstanbul.  

- Doğru, F., 1989. Çayıralan İlçe Merkezi Kadın Ağzı Havaları, Bitirme 

Çalışması, İ.T.Ü.  T.M.D.K., İstanbul. 

- Karabulut, G., 2000. Çamşıh Ağzı Türküler, Bitirme Çalışması, İ.T.Ü. 

T.M.D.K., İstanbul. 

- Kaya, Ç., 2002. Arguvan Ağzının İncelenmesi ve Mevcut Hikayeli Türkülerin 

Tespiti, Bitirme Çalışması, İ.T.Ü. T.M.D.K., İstanbul. 

- Kaya, A, 2003, Tokat Yöresi Kadın Ağzı Havalarının İncelenmesi, Bitirme 

Çalışması, İ.T.Ü. T.M.D.K., İstanbul. 

İstanbul Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Müziği Programı’nda 

“Ağzılar” konu başlıklı 4 Yüksek Lisans Tezi incelenmiştir. Yöresel ağız özellikleri 

“inceleme-metinler-sözlük” bölümleri adı altında ses ve şekil bilgisi özellikleri 

metinlere ve Notasyon Sistemine aktarılan dört yüksek lisans tezi alfabetik olarak 

aşağıda sıralanmıştır;  

- Hacioğlu, M. E., 2009. Gaziantep Yöresi Türkmenleri Barak Ağzı Uzun 

Havalarının Müzikal Analizi, Yüksek Lisans Tezi, İ.T.Ü. Sosyal Bilimler 

Enstitüsü, İstanbul. 

- Özçelik, V., 2005. TRT Repertuarında Yer Alan Doğu Karadeniz Yöresi 

Türkülerinin Foklorik Kelimeler Açısından Değerlendirilmesi, Yüksek Lisans 

Tezi, İ.T.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul. 

- Parlak, E., 1990. Bozlaklar, Yüksek Lisans Tezi, İ.T.Ü. Sosyal Bilimler 

Enstitüsü, İstanbul. s. 111-117. 

- Terzi, F., 1992. Çayıralan İlçe Merkezi Kadın Ağzı Havaları, Yüksek Lisans 

Tezi, İ.T.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul. 

Ayrıca İstanbul Üniversitesi, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Marmara 

Üniversitesi, Selçuk Üniversitesi Sosyal ve Fen Bilimleri Enstitüleri Yüksek Lisans 
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ve Doktora Programları’nda dil-müzik ilişkisi ekseninde yapılanan müzikal 

özelliklerin fonetik notasyon sistemine aktarım süreçlerine katkı sağlama amacıyla 

hazırlanan beş adet tez alfabetik olarak aşağıda sıralanmıştır;  

- Davutoğlu, Aslı Yılmaz., 2010. Standart Türkçedeki Ünlülerin Akustik 

Analizi Ve Fonetik Altyapı, Sanatta Yeterlilik Tezi, İstanbul Üniversitesi 

Sosyal Bilimler Enstitüsü Sahne Sanatları Anasanat Dalı Tiyatro Sanat Dalı, 

İstanbul. 

- Halvaşi, Bülent., 1999. Ulusal Şarkı Söyleme Geleneğinin Oluşturulmasında 

Türk Dili ve Fonetiğinin Etkileri, Müzik Eğitimi Doktora Tezi, Marmara 

Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul. 

- Özbek, Mehmet Avni., 2010. Urfa Türkülerinin Dil Ve Anlatım Özellikleri, 

İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili Ve Edebiyatı 

Anabilim Dalı Yeni Türk Dili Bilim Dalı Doktora Tezi, İstanbul. 

- Sarıcı, Doğan., 2000. Türk Halk Ezgilerinin Doğru Notaya Alınması Üzerine 
Bir Çalışma, Selçuk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi, 
Konya. 

- Ünal, Şebnem., 1996. Dil-Müzik İlişkisi Bağlamında Diksiyon Ve Fonetik, 

Yüksek Lisans Tezi, Mimar Sinan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü 

Sahne Sanatları Anasanat Dalı Opera Programı, İstanbul.  

3.2.7 Ses ve şekil bilgisi özelliklerinin yansıtıldığı müzikal eserler 

Araştırmalar sonucu elde edilen bilgiler ışığında ses ve şekil bilgisi özelliklerinin 

yansıtıldığı müzikal eserlerden birkaçı aşağıdaki gibi sıralanabilir: 

- Bartok, B., 1991. Küçük Asya’dan Türk Halk Musikisi, çev. Bülent Aksoy, 

Pan Yayıncılık, İstanbul. (s. 33, 138). 

- Saygın, A. Adnan., Halk Türküleri (Yedi Karadeniz Türküsü ve Bir Horon), 

İstanbul Konservatuarı Folklor Külliyatı, On Beşinci Defter, Arşiv Neşriyatı: 

1, Hüsnü Onaran Basımevi, İstanbul. 

- Akman, H. 2006. Gönül Dağında Bir Garip Neşet Ertaş Kitabı, Türkiye İş 

bankası Kültür Yayınları, İstanbul. (s. 257-302).  

- Şenel, Süleyman., 1997. Kastamanolu Aşık Yorgansız Hakkı Çavuş, 

Kastamonu Kalkınma Vakfı ve Kastamonu Kalkınma Vakfı Yakacak 

Pazarlama Limited Şirketi, İstanbul. (s. 200-201).  
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- Şenel, Süleyman., 1994. Trabzon Bölgesi Halk Musikisine Giriş, Anadolu 

Sanat Yayınları, İstanbul. (s. 247-251). 

- Duygulu, M., 1995. Gaziantep Türküleri, Sistem Ofset Basım, İstanbul. (s. 

28). 

- Duygulu, M., 2006. Türkiye’de Çingene Müziği, (Batı Romanlarında Müzik 

Kültürü) Pan Yayıncılık, İstanbul. (s. 75-77, 222-271). 

- Sadi Yaver Ataman “Memleket Havaları I Memleket Havaları I Esnaf 

Türküleri” (Ataman, 1954: 16-17).  

- Doruk, Yaşar., 1977. Urfa’dan Derlenmiş Türküler ve Oyun Havaları, Milli 

Eğitim ve Kültür Bakanlığı Milli Folklor Araştırma Dairesi Yayınları: 26, 

Halk Müziği ve Oyunları Dizisi: 5, Başbakanlık Basımevi, Ankara. (s. 58).  

- Yaldızkaya, Ö. Faruk., 2006. Emirdağ Türküleri, Analiz Matbaacılık, İzmir. 

(s. 42). 

- Tura, Yalçın., 2001. Kantemiroğlu//Musikiyi Harflerle Tesbit ve İcra İlminin 

Kitabı, I. Cilt, İnceleme-Edvar (Tıpkıbasım-Çeviriyazı-Çeviri-Notlar), Yapı 

Kredi Kültür Sanat Yayıncılık, İstanbul. (s. LXIV-3). 

- Aktı, Erol., 2007. İ.T.Ü. T.M.D.K. Derleme Yöntemleri Ders Notları. (s. 17-

42). 

- Çıplak, Abdurrahman., 2010. Arguvan Atma Yöresi Ezgileri I, Çobandere 

(Şotik) Köyü Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği, Arguvan/Malatya. 

(s. 11-91)… 
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3.2.8 Uluslararası fonetik alfabe tabloları 

IPA  1993 ve 2005 sürümleri (Bkz. Çizelge 3.1., Şekil 3.3. ve Çizelge 3.2.). 

Çizelge 3.1 : IPA versiyonları/sürümleri IPA (1993). 
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Şekil 3.3 : IPA, 2009: ix/(http://www.omniglot.com/writing/ipa.htm). 
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Çizelge 3.2 : Uluslararası fonetik alfabe 
(http://www.langsci.ucl.ac.uk/ipa/IPA_chart_(C)2005.pdf). 
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3.2.9 Türkçe sessiz harf tablosu 

IPA Türkçe sessiz harf tablosu (Bkz. Çizelge 3.3., Çizelge 3.4.). 

Çizelge 3.3 : IPA, 1999: (154-155&http://classweb.gmu.edu/accent/nl-
ipa/turkishipa.html). 

 

3.2.10 Türkçe sesli harf tablosu 

Çizelge 3.4 :  IPA, 1999: 154-155 (http://classweb.gmu.edu/accent/nl-
ipa/turkishipa.html). 
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3.2.11 Latin alfabesi’ndeki 29 harfin IPA karşılıkları ve ses tanımları 

Latin alfabesi’ndeki 29 harfin IPA karşılıkları ve  ses tanımları (Bkz. Çizelge 3.5.). 

Çizelge 3.5 : Türk Dil Kurumunca 1997 yılında düzenlenen bilimsel toplantıda kabul 
edilen çeviriyazı işaretlerinin (Ercilasun, 1999: 43-48) IPA karşılıklarını gösterir 

tablo (Pekacar & Güner Dilek, 2009: 584-588). 

 
STT 

 
IPA 

 
IPA TANIMLARI 

a ɑ Açık, arka, düz (postorsal). 
e ɛ Yarı açık, ön, düz. 
ı ɯ Kapalı, arka, düz. 
i i Kapalı, ön, düz. 
o ɔ Yarı açık, arka, yuvarlak. 
ö ӕ Yarı açık, ön, yuvarlak. 
u u Kapalı, arka, yuvarlak. 
ü y Kapalı, ön, yuvarlak. 
b b Tonlu, çift dudak, patlamalı. 
c ʤ͡ Tonlu, ön damak-diş eti yarı kapantılı. 
ç ʧ͡ Tonsuz, ön damak-diş eti yarı kapantılı. 
d d Tonlu, diş eti, patlamalı. 
f f Tonsuz, diş-dudak, sızıcı. 
g Ɉ Tonlu, ön damak, patlamalı. 
ğ ɣ Tonlu, arka damak, sızıcı. 
h h Tonsuz, gırtlak, sızıcı. 
j ᶾ  Tonlu, diş eti-ön damak, sızıcı. 
k c Tonsuz, ön damak, patlamalı. 
l l  Tonlu, diş eti, yanal akıcı. 

m m Tonlu, çift dudak, genizli. 
n n Tonlu, diş eti, genizli. 
p p Tonsuz, çift dudak, patlamalı. 
r ſ Tonlu, diş eti, tek vuruşlu (hafif titrek). 
s s Tonsuz, diş eti, sızıcı. 
ş ʃ Tonsuz, diş eti-ön damak, sızıcı. 
t t Tonsuz, diş eti, patlamalı. 
v v Tonlu, diş-dudak, sızıcı. 
y j Tonlu, ön damak, akıcı, yarı ünlü. 
z z Tonlu, diş eti, sızıcı. 
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3.2.12 Türk dil kurumu çeviriyazı işaretleri’nin IPA karşılıkları 

Türk dil kurumu çeviriyazı işaretleri’nin IPA karşılıkları (Bkz. Çizelge 3.6., Çizelge 

3.7. ve Çizelge 3.8.). 

Çizelge 3.6 : Ünlüler 

 
TDK 

 
TDK TANIMLARI 

 
IPA 

 
IPA TANIMLARI 

 
̄ Ünlüler üzerinde uzunluk işareti. ː Uzun (Diakritik). 
ā  ɑː Uzun a. 
˘ Ünlüler üzerinde kısalık işareti. ˘ Çok kısa (Diakritik). 
ĭ  ɯ̆ Çok kısa ı. 
ˊ Kalın ünlüler üzerinde yarı inceltme 

işareti. 
˖ Dil ağzın önünde 

(Diakritik). 
  a͎ Açık, daha ön, düz. 
á a-e arası ünlü. a Açık, ön, düz (predorsal). 
í ı-i arası ünlü. ᵼ̇ Kapalı, orta, düz. 
ó o-ö arası ünlü. ɞ Yarı açık, orta, yuvarlak. 

ú u-ü arası ünlü. ᵾ Kapalı, orta, yuvarlak. 
· Geniş ünlüler üzerinde yarı daralma 

işareti. 
˔ 
 

Dil yükseltilmiş 
(Diakritik). 

  
 

e̝ Yarı kapalı (kapalıya 
yakın), ön, düz. 

  
 

˕ Dil alçaltılmış (Diakritik). 

  
 

e̞ Yarı kapalı (açığa yakın), 
ön, düz. 

ȧ a-ı arası ünlü. ɤ Yarı kapalı, arka, düz. 
ė e-i arası ünlü. e Yarı kapalı, ön, düz. 
ȯ 
 

 
o-u arası ünlü. 

o Yarı kapalı, arka, 
yuvarlak. 

ӧ* ö-ü arası ünlü. ø Yarı kapalı, ön, yuvarlak. 
ͦ Düz ünlüler üzerinde yarı 

yuvarlaklaşma işareti. 
˒ Yarı yuvarlak, yuvarlağa 

yakın (Diakritik). 
  ˓ Yarı düze yuvarlak, düze 

yakın (Diakritik) 
å a-o arası ünlü. ɑ̹ Açık, arka, daha yuvarlak. 
eͦ e-ö arası ünlü. ɛ̹ Yarı açık, ön, daha 

yuvarlak. 
ıͦ ı-u arası ünlü. ɯ̹ Kapalı, arka, daha 

yuvarlak. 
İ
ͦ ̊*  ˒i Kapalı, ön, daha yuvarlak. 
å Açık a. æ Yarı açık (açığa yakın), 

ön, düz. 
˜ Ünlüler üzerinde genizlilik işareti. ˜ Genizsileşmiş (Diakritik). 
ẽ Genizli e. ẽ Genizsileşmiş e. 
͜ Diftong. ͜ Diftong (durakyok). 
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Çizelge 3.7 : Ünsüzler 

 
TDK 

 
TDK TANIMLARI 

 
IPA 

 
IPA TANIMLARI 

. k’nin altında, g’nin üstünde arka damak 
işareti. 

� Arka damaksılaşmış 
(diakritik). 

ġ Arka damak g’si: ġadın, ġelb. � Tonlu, arka damak, 
patlamalı. 

ḳ Arka damak k’sı: ḳadın, ḳoyun, zevḳ. k Tonsuz, arka damak, 
patlamalı. 

g ̠̠̠̱*̲ Orta damak g’si: góz. Ɉ� Tonlu, arka damaksılaşmış  
ön damak, patlamalı. 

ḵ Orta damak k’si: ḵóz, ḵúldi. c� Tonsuz, arka damaksılaşmış 
ön damak, patlamalı. 

ǥ 
 

Boğaz g’si: galdı, goyun. � Tonlu, küçük dil, patlamalı. 

 Boğaz k’sı. 
 

q Tonsuz, küçük dil, patlamalı. 

[ ͨ]  ˽ Dil ucu (diakritik). 
ͨg 
 

g-c arası ünsüz: ͨgeldi, ͨgöz. Ɉ˓ Tonlu, ön damak, dil ucu, 
sızıcı. 

ḫ Sızıcı h: baḫdı, ḫoş. χ Tonsuz, küçük dil, sızıcı. 
ḥ Nefesli h: maḥalle, ḥaydar. ḫ Tonsuz, yutak, sızıcı. 
ñ Damak n’si: deñiz, geldiñ. � Tonlu, ön damak, genizli. 

 
 

 
 

ŋ Tonlu, arka damak, genizli. 

ṟ Peltek r. 
 

� Tonlu, dil ucu kıvrık, tek 
vuruşlu (Hafif tirek). 

  ˌ Hecesel (diakritik). 
6 Titrekliği uzatılan r. ɾ̩ Tonlu, diş eti, tek vuruşlu 

(hafif titrek), hecesel. 
5 Peltek s. θ Tonsuz, dil ucu, dişler 

arası, sızıcı 
w 
 

Çift dudak v’si. β Tonlu çift dudak,  
sızıcı. 

ẕ Peltek z. ð Tonlu, dil ucu, dişler arası, 
sızıcı. 

͑ Gırtlak patlayıcısı: ͑asker, ͑acı.  
Ɂ 

Tonsuz, gırtlak, patlamalı 

ʹ 
 

Ünsüzler üzerinde telaffuz noktasını daha 
öne kaydığını gösteren işaret. 

 

	 

Ön damaksılaşmış 
(Diakritik). 

 
 

 t	 Tonsuz, diş eti, patlamalı, ön 
damaksılaşmış. 

 
ǵ 

Ön damak g’si (yalnız kalın ünlülerle hece 
kurduğu zaman): ǵah, ǵavur. 

 
ᶡ 

Tonlu, ön damak, patlamalı. 

 
ḱ 
 

Ön damak k’si (yalnız kalın ünlülerde hece 
kurduğu zaman): ḱatip, paḱ. 

 
c 

Tonsuz, ön damak, 
Patlalamalı. 

 
ĺ 

Ön damak l’si (yalnız kalın ünlülerle hece 
kurduğu zaman): ĺale, haĺ, aĺkoĺ. 

 
l 

Tonlu, diş eti, yanal akıcı. 

 
ć 

Normalden daha önde telaffuz edilen ve 
hafifçe sızıcı olan c: ćeviz, gelećek. 

 
dz ͡ 

Tonlu, dil ucu-diş, yarı 
kapantılı. 

 
ḉ 

Normalden daha önde telaffuz edilen ve 
hafifçe sızıcı olan ç: ḉay, ḉivi. 

 
ts ͡ 

 
Tonsuz, diş, dil ucu, yarı 
kapantılı. 

 
hˈ 

Sızıcı h’nin ön damaksıl karşılığı: geldihˈ, 
görehˈ. 

 
ç 

Tonsuz, ön damak, sızıcı. 
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Çizelge 3.8 : Büyük harf 

Büyük 
Harf 

Yarı tonluluk işareti. ̬ Tonlulaşmış/Yarı 
tonlu (Diakritik). 

Ç Ç-c arası ünsüz. ʧ͡ Tonlulaşmış, ön 
damak-diş eti yarı 
kapantılı. 

F f-v arası ünsüz. f̬ Tonlulaşmış, diş-
dudak, sızıcı. 

K k-g arası ünsüz. c̬ Tonlulaşmış, ön 
damak, patlamalı. 

P p-b arası ünsüz. p ̬ Tonlulaşmış, diş eti, 
sızıcı. 

S s-z arası ünsüz. s ̬ Tonlulaşmış, diş eti, 
sızıcı 

Ş ş-j arası ünsüz. ʃ̬ Tonlulaşmış, diş eti-ön 
damak, sızıcı. 

T t-d arası ünsüz. t ̬ Tonlulaşmış, diş eti, 
patlamalı 

(  ̲  ) Süreksiz ünsüzler altında yarı 
sızıcılık. 

  

ḇ b-v arası ünsüz. bβ ͡ Tonlu, çift dudak, çift 
üretimli yarı sızıcı 

c̱ c-j arası ünsüz. dʒᶾ ͡ Tonlu, diş eti-ön 
damak, yarı sızıcı 

( ˳ ) Ünsüzler altında belirsizlik 
(düşmek üzere oluş) işareti. 

˺ İşitimsiz (Diakritik) 

 al˳dı, iy˳ne. b ˺ n ˺  
‘ Vurgu işareti (Standart Türkçe’den 

farklı veya daha şiddetli vurgulanan 
hecelerden önce konur). 

ˈ Birincil vurgu 

  ˌ İkincil vurgu 
   fo�nəˈtıʃən 
˼ Vurgu ton (hecedeki ünlü üzerine 

konur ve uzunluk da ifade eder). 
/*  

˺ Alçalan ton (ünlü üzerine konur ve 
uzunluk da ifade eder). 

/*  

̮ Ulama işareti. ̮ Ulama (durak yok) 
͗ Hemze ve kesme: me ͗ mur, gi ͗ 

medi. 
. Hece durağı kesme 

 şi ͗ ir. ʃi.iɾ [şi’ir] şiir 
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3.2.13 Uluslararası fonetik alfabe ile transkripsiyon edilmiş türkü sözü örneği 

IPA ile transkripsiyon edilmiş türkü sözü örneği (Bkz. Çizelge 3.9.). 

Çizelge 3.9 : Dostlar beni hatırlasın: Aşık Veysel Şatıroğlu  (1894–1973) 
(http://en.wikipedia.org/wiki/Turkish_language#Language_reform). 

Latin Alfabesi İle Yazılımı IPA İle Transkripsiyon Edilişi 

Ben giderim adım kalır ben ɟid̪eɾim ad̪ɯm kaɫɯɾ 

Dostlar beni hatırlasın d̪ost̪ɫaɾ beni hatɯɾɫasɯn 

Düğün olur bayram gelir d̪yjyn oɫuɾ bajɾam ɟeliɾ 

Dostlar beni hatırlasın d̪ostɫaɾ beni hatɯɾɫasɯn 

  
Can kafeste durmaz uçar dʒan kafest̪e d̪uɾmaz utʃaɾ 

Dünya bir han konan göçer d̪ynja biɾ han konan ɟøtʃeɾ 

Ay dolanır yıllar geçer aj d̪oɫanɯɾ jɯɫːaɾ ɟetʃeɾ 

Dostlar beni hatırlasın d̪ostɫaɾ beni hatɯɾɫasɯn 

  

Can bedenden ayrılacak dʒan bed̪end̪en ajɾɯɫadʒak 

Tütmez baca yanmaz ocak t̪yt̪mez badʒa janmaz odʒak 

Selam olsun kucak kucak selaːm oɫsun kudʒak kudʒak 

Dostlar beni hatırlasın d̪ostɫaɾ beni hatɯɾɫasɯn 

  
Açar solar türlü çiçek atʃaɾ solaɾ t̪yɾly tʃitʃec 

Kimler gülmüş kim gülecek cimleɾ ɟylmyʃ cim ɟyledʒec 

Murat yalan ölüm gerçek muɾat jaɫan ølym ɟeɾtʃec 

Dostlar beni hatırlasın d̪ostɫaɾ beni hatɯɾɫasɯn 

  
Gün ikindi akşam olur ɟyn icindi akʃam oɫuɾ 

Gör ki başa neler gelir ɟøɾ ci baʃa neleɾ ɟeliɾ 

Veysel gider adı kalır βejsel ɟideɾ ad̪ɯ kaɫɯɾ 

Dostlar beni hatırlasın d̪ostɫaɾ beni hatɯɾɫasɯn 
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3.3 Türk İlmi Transkripsiyon Alfabesi  

3.3.1 Türk ilmi transkripsiyon alfabesi’nin çıkış nedenleri 

Milletlerin öğretim ve yayın hayatında kullandıkları ve resmen kabul ettikleri yazı 

sistemi resmi alfabe adını almaktadır. Resmi alfabelerde şekil kalabalığını ortadan 

kaldırmak için çoğu zaman birbirine yakın seslerin birleştirilmesi suretiyle harf sayısı 

en az seviyeye indirilerek kolaylık sağlanmaya çalışılmıştır. Dil uzmanları, dilin 

bütün seslerini göstermek için, resmi alfabede bulunmayan ilave işaretleri de içine 

alan zenginleştirilmiş ilmi alfabe, çeviri yazı alfabesi veya transkripsiyon alfabesi 

kullanmaktadır. Transkripsiyon alfabesi, bütün sesleri gösterme imkânı tanıdığı için 

özellikle çevriyazıda ve ağız araştırmalarına ait metinlerde kullanılmaktadır. İlmî 

yazıların bazılarında ise transkripsiyon yerine transliterasyona (transliterasyon: 

yabancı yazıların okunuşları dikkate alınmadan harf harf aktarılması, harf çevirisi 

kullanımı) başvurulmaktadır. Fonetik transkripsiyonun amacı; duyulabilen ve 

tanımlanabilen konuşma seslerini mümkün olan en kesin ve net bir biçimde yazarak 

kayıt altına alabilmektir (Bloch & Trager, 1942: 36-37). 

Bir dilin seslerini yazıya geçirmek için kullanılan işaretlerin tümüne birden alfabe, 

bir dildeki seslerin o dilde kullanılan her biri belirli işaretlere bağlı harflerle gösteren 

yazı türüne ise alfabe yazısı denilmekte ve bu yazı türü kısmen göreceli ses 

değerlerine dayanmaktadır. Ayrıca belirli alfabe sistemlerine dayandırılarak 

geliştirilmiş milli alfabeler ve transkripsiyon alfabeleri de (Latin alfabesi temelinde 

Türk milli alfabesi, Türk transkripsiyon alfabesi vb.) bulunmaktadır (Korkmaz, 2003: 

16). 

Türkiye Cumhuriyeti Harf İnkılâbı ve 1.11.1928 gün ve 1353 sayılı kanun ile kabul ve 

tespit edilen Lâtin kökenli Türk alfabesi 29 harften meydana gelmektedir. Bazı 

diyalektologlar, alfabemizdeki 29 harfe (8 ünlü+21 ünsüz) ek olarak, yazı dilinde 

kullanılmayan fakat Türk dilinin ses sistemi içerisinde ifade edilebilen bazı 

seslerin varlığına da dikkat çekmişlerdir. Ortak Türk Alfabesi’nin oluşturulması 

için kabul edilen ve günümüz Türkiye Türkçesi’nin resmi alfabesinde 

bulunmayan sesler, Anadolu ve Rumeli Ağızlarında kullanılmaktadır. Anadolu ve 

Rumeli Ağızlarıyla ilgili yapılan derleme ve dil araştırmalarında “Fonetik 

Transkripsiyon Alfabesi” kullanılırken, Türkçenin tarihi dönemlerinde ortaya 

konulan yazma ve basma eserlerin günümüz Türkçesine aktarımında ise “İlmi 
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Türk Transkripsiyon Sistemi” kullanılmıştır. Bu transkripsiyon 

sistemlerinde, milli alfabemizden farklı olarak, ses ve harf farklılıklarını 

gösteren ve milli ve modern alfabelerde kullanılmayan farklı transkripsiyon 

işaretleri kullanılmaktadır (İlhan, 2001: 73-75). 

Ağız çalışmalarını ilk başlatan kurum olan Türk Dil Kurumu, 1945 yılında “Türk 

Diyelekleri Çeviriyazı Sistemi” TDK (1945: 4-16) adlı bir eser yayınlamış, 1946 

yılında ise, Reşit Rahmeti Arat önderliğinde, İstanbul Üniversitesi Edebiyat 

Fakültesi’nce hazırlanan “Türk İlmî Transkripsiyon Kılavuzu” Arat (1946: 1-25) 

bilim adamlarının hizmetine sunulmuştur (Gülensoy, 1979: 169-189).  

Türk Diyelekleri Çeviriyazı Sistemi; Türk diyalektleri için belli ve özel bir çeviriyazı 

kararlaştırmak, daha önce hazırlanan hemen hemen bütün sistemlerin Türk 

diyalektleri fonetiğine uygunluk ve şekil bakımından yakınlık derecelerini ölçmek 

amacıyla 1945 yılında Türk Dil Kurumu tarafından hazırlanmıştır (TDK, 1945: 4-

16). 

“Türk İlmi Transkripsiyon Kılavuzu”; muhtelif milletlerin yazıya geçmemiş türlü 

şivelerinin telaffuz şekillerini kısmen veya tamamen olduğu gibi tespit etmek, milli 

alfabe harflerinden farklı harflerle yazılmış kitap ve metinlerin milli yazıya tam ve 

doğru bir surette nakletmek amacıyla, umumi milli alfabe haricinde bir takım işaretli 

alfabeler de kullanılmıştır. Bu alfabelerin doğrudan doğruya münferit şahısların 

telaffuzlarında veya mahalli ağızlarda rastlanan muhtelif sesleri yazıya nakletmeye 

yarayan nev’ine, “Fonetik Transkripsiyon Alfabesi” ve yabancı bir yazının 

işaretlerini milli alfabedeki harflere nakletmeğe yarayan nev’ine ise, “Metin 

Transkripsiyonu Alfabesi” adı verilmiştir. 

Türkçenin sesleri tanıtılırken çoğu zaman sesle ve harf kavramları birbirine 

karıştırılmakta ve Türkçede toplam 29 sesin var olduğu iddia edilmektedir. Ayrıca 

sesin kulağa, harfin ise göze hitap ettiği açık olduğu halde sesli harf, sessiz harf, 

tonlu harf, tonsuz harf gibi mantık dışı tabirler kullanılmaktadır. Oysa modern 

dilbilim çalışmaları her dilde sonsuz denecek sayıda ve birbirinden çok ince farklar 

ile ayrılmış sesler bulunduğunu ve en gelişmiş sesçil alfabelerin bile konuşma dilinin 

birebir yansıtamadığı artık ispatlamıştır (Efendioğlu & İşcan, 2010: 123-124, 141). 

Türkiye Cumhuriyeti’nin resmi alfabesinde 29 harf bulunmasına rağmen, Türkiye 

Türkçesi’nde 29 tane ses bulunmadığı, Türkiye Türkçesindeki ses sayısı ile 
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alfabedeki harf sayısının eşit olmadığı Karadoğan (2002: 58); alfabedeki harf sayısı 

ağızların ses varlığını karşılamaya yetmediği için bu sesleri yazıda göstermek üzere 

birtakım işaretler kullanıldığı Karahan (2000: 23-24) dilbilim ve müzikolojinin 

tespitleri arasında yer almaktadır. 

Mark Aranoff ve Janie Rees-Miller, ünlü ve ünsüz sayısı ile ilgili olarak, 370 dilin 

sesbirim dökümü üzerine yapmış olduğu bir çalışmaya göre, ünlü sayılarının dillere 

göre 3 ile 46 arasında değiştiğini ve dünya dillerinin önemli bir bölümünün /a, e, i, o, 

u/ sesbirimlerinden oluşan belli ünlü setine sahip olduğunu Aranoff ve Rees-Miller 

(2003: 183); Peter Ladefoged ise dünya dillerindeki toplam farklı ünlü sayısının 200 

civarında, ünsüz sayısının ise 600’den fazla olduğunu Ladefoged (2001: xix) 

vurgulamıştır. 

Mukim Sağır, 50 ünlü ve 90 ünsüz = 140 ses Sağır (1997); Doğan Aksan, 18 ünlü ve 

31 ünsüz = 49 ses Aksan (1978: 14-15); Tahsin Banguoğlu, 9 ünlü ve 32 ünsüz = 41 

ses Banguoğlu (2007); Volkan Coşkun, 21 ünlü ve 23 ünsüz = 44 ses Coşkun (2008: 

40, 78); Ömer Demircan, 9 ünlü ve 25 ünsüz = 34 ses Demircan (2009: 40-56); İclal 

Ergenç, 16 ünlü ve 27 ünsüz = 43 ses Ergenç (1989: 21-26) – 15 ünlü ve 27 ünsüz = 

42 ses Ergenç (2002: 46-47); Efrasiyap Gemalmaz, 5 ünlü ve 9 ünsüz = 14 ses 

Gemalmaz (1980: 18); Efrasiyap Gemalmaz, 19 ünlü ve 42 ünsüz = 61 ses 

Gemalmaz (1999: 4-9); Çiller Hatipoğlu, 8 ünlü ve 23 ünsüz = 31 ses Hatipoğlu 

(2002: 22); İ. Güven Kaya, 8 ünlü ve 24 ünsüz = 32 ses Kaya (2005: 97); A. Sumru 

Özsoy, 25 ünlü ve 36 ünsüz = 61 ses Özsoy (2004: 13-53); ve Aslı Yılmaz 

Davutoğlu, 14 ünlü ve 34 ünsüz = 48 ses Davutoğlu (2010: 21); Turgut Erem ve 

Nureddin Sevin, 29 ünsüz ve 24 ünlü = 53 ses Erem&Sevin (1947: 90-92); İ. N. 

Dilmen, 36 ünlü Dilmen (1936: 12) varlığından söz etmiştir. 

Türk İlmi Transkripsiyon Kılavuzu: …Türk Dil Kurumu’nun Lengüistik Kolu tanınmış 
Türkologları Türk Diyelekleri Çeviriyazı Sistemi’ni meydana getirdi.  Bu eser çeşitli 
sistemlerin hepsini birleştirmek gayretinin meyvasıdır. Ve biz onunla Türkoloji çalışmaları 
için teknik bakımdan yeni bir çığır açılacağı kanaatindeyiz. Bu sistem, yalnız mevcut metinler 
için bir çeviriyazı (transcription) ve çevribetik (transliteration) esası değildir. Bunda, 
Türkiye’de ve Türkiye dışında konuşulan bütün Türk Diyelekleri üzerinde yapılacak 
araştırmalarda ses tonunu (notation phonetique) içinde imkânlar belirtilmiştir. Sistemde değer 
işaretleri geniş tutulmuş ve bütün ses çeşitlemesi ihtimalleri göz önünde bulundurulmuş 
olduğundan tablomuzda ayrı ayrı gösterilmeyen veya ilerde rastlanılabilinecek olan herhangi 
bir ses farkı için de tutun (notation) imkanları verilmiş oluyor… Bu çeviriyazı sırf ve 
tamamen bilimsel araştırma ve incelemeler içindir. Devletçe kabul edilmiş imla kılavuzu ile 
hiçbir ilgisi yoktur… (TDK Genel Sekreteri ve Lengüistik Kolbaşısı & Arat, 1946: 1-25). 

Sesçil yazı dizgelerinde sesbirimler genellikle yazı birimlerle karşılanır. Latin tabanlı Türk 
alfabesi Uluslararası Fonetik Derneğinin (1886) kurulmasından sonra ölçünleştirilen 
Uluslararası Fonetik Alfabe’nin (IPA) açtığı çığırda, sesbirim-yazı birim karışıklığını esas 
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almaya çalışmıştır. Geleneksel yazımlarda ise özellikle ünlü sesbirimler ve diftonglar yalnızca 
ölçünlü alfabenin harfleriyle gösterilemez. Ancak, bir dildeki ses sayısını belirtirken alfabeler 
dikkate alındığından, kolayca, herhangi bir dilde ünlüleri gösteren yazı birimlerin sayısı kadar 
ünlü bulunduğu yanılgısına düşülür… Alfabelerdeki ünlüleri gösteren harflerin sayısı kadar 
ünlü bulunduğu varsayımının temel nedenleri, yazı birimlerle gösterilmeyen ünlü 
sesbirimlerin bilinmemesi, ayrımlarının yapılmaması ve dikkate alınmaması, bir başka 
deyişle, ortografik ünlüler ile fonetik ve fonolojik ünlüler arasındaki farktır. Yazımda 
karışıklık yaratmaması amacıyla, ancak belirli fonetik çevrelerde, belirli koşullar altında 
kullanılan sesbirimlere alfabede yer verilmemesi nedeniyle sesçil yazım dizgeleri de 
sesbirimleri her zaman bütünüyle işaretlemeyebilir. (Eker, 2010: 308). 

Standart Türkçede en aşağı bir hesapla 29’u konson ve 24’ü vokal olmak üzere 52 ayrı ses 
vardır; 29 harflik bugünkü alfabemizin bütün bu seslerin hakiki kıymetlerini göstermesine 
şüphesiz imkan yoktur… Bu itibarla Türkçemizin seslerini ve şivesini hakkı ile ifade 
edebilmek için her sesi bir işaretle gösterebilecek tamamı ile fonetik bir alfabeye ihtiyaç 
vardır… Tıpkı milletlerarası musiki seslerini tespit için icat edilen beş çizgili porte üzerinde 
üç ayrı anahtarla her milletin müzik bilenlerince okunan ve çalınan nota gibi, uzun senelerin 
tecrübe ve emeği sonunda dünya fonetik bilginlerinin el birliği ile bütün dünya dillerinin 
seslerini ifade edebilecek zenginlikte hazırlanan milletlerarası fonetik işaretleri bize ve bütün 
dünyaya en sahih sesi en değişmez bir katilikte ve kolayca gösterebilecek vasif 
mahiyetindedir. Evet tıpkı müzik notası gibi değişmez ve milletlerarası kıymetlere dayanan bu 
işaretlerle diğer dillerde olduğu gibi Türkçenin de bir telaffuz lugatı yazılacak olursa… 
…milletlerarası fonetik kurumu (IPA)in alfabesi içerisinde Türkçemizin Standart seslerini 
göstermeye yarayanlar… (Erem & Sevin, 1947: 90-92). 

3.3.2 Türk dil kurumu çeviriyazı işaretleri  

3.3.3 Ses bilgisi 

Ağız çalışmalarını ilk başlatan kurum olan Türk Dil Kurumu 1945 yılında “Türk 

Diyelekleri Çeviriyazı Sistemi TDK (1945: 3-16)” adlı bir eser yayınlamış, 1946 

yılında ise Reşit Rahmeti Arat önderliğinde İstanbul Üniversitesi Edebiyat 

Fakültesi’nce hazırlanan “Türk İlmî Transkripsiyon Kılavuzu Arat (1946: 1-25, 33-

57)” Anadolu Ağızları üzerine araştırma yapacak olan bilim adamlarının hizmetine 

sunulmuştur (Gülensoy, 1979: 169-189).  

3.3.3.1 Anadolu ve rumeli ağızları metinlerinde kullanılan tdk çeviriyazı 

işaretleri 

Bir dilin fonetik haritasının çıkarılabilmesi için ağızlardaki ana seslerin değişik 

telaffuzlarının tespit edilmesi gerektiğini vurgulayan H. İbrahim Delice, ağızlarda 

varlığını sürdüren tüm söyleyiş nüanslarını kapsayacağı düşüncesi ile tespit edilen ve 

birbirinden farklı tanımlanan seslerin ortak bir listesini hazırlamıştır (Delice, 1995: 

119-131). 

3.3.3.2 Ağız araştırmalarında kullanılacak transkripsiyon işaretleri 

Ahmet B. Ercilasun, Ağız araştırmaları Bilim ve Uygulama Kolu olarak 1985 yılında 

Türk Dil Kurumu üyelerince yapılan toplantılarda benimsenen, konu ile ilgili 
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uzmanların çoğuna ulaştırılan ve dilbilimciler tarafından yönetilen tezlerde 

uygulatılmaya çalışılan transkripsiyon sistemini “Türk Dil Kurumu Ağız 

Araştırmaları Transkripsiyon Sistemi” başlığı adı altında sunmuştur (Ercilasun, 1999: 

43-48). 

3.3.3.3 Türk fonetik transkripsiyonu 

Tuncer Gülensoy 1979 yılına kadar yayınlanan eser ve araştırmalardaki (yalnızca 

Ahmet Caferoğlu, Zeynep Korkmaz, Sadettin Buluç ve Selahattin Olcay’ın eserleri) 

transkripsiyon işaretlerini sırası ile sunmuştur (Gülensoy, 1979: 170-189).  

Ayrıca Tuncer Gülensoy, Anadolu ağızlarının Avrupa topraklarındaki bir uzantısı 

durumunda olan Rumeli (Türk) ağızlarını bir bütün olarak ele almak amacıyla 

“Rumeli Ağızlarının Ses Bilgisi Üzerine Bir Deneme” isimli bir eserde yayınlamıştır 

(Gülensoy, 1987: 87-132).  

Turgut Erem ve Nureddin Sevin,” Milletlerarası Fonetik İşaretleriyle Konuşma 

Dilimiz” isimli eserinde konuşma dilimizin standart seslerinin IPA karşılıkları 

üzerinde durmuştur (Erem & Sevin, 1947: 82-189). 

Türk şiveleri arasında işgal etiği mevkiye ve ehemmiyetine rağmen en az araştırılanı ve tetkik 
sahasına celbedileni, şüphesiz Anadolu şivesi ve onun muhtelif ağızlarıdır. Zaman zaman 
muhtelif Anadolu ağızlarına ait Avrupa alimleri tarafından toplanan malzeme, ancak bugünkü 
Anadolu’nun muayyen vilayetlerine, bazen ise küçük bir mıntıkaya münhasır kalarak, bütün 
Anadolu ağızları sahasını ihateden pek uzak kalmıştır. Hele, garbi ve cenubu garbi Anadolu 
ve Şark vilayetlerimiz, hala bugüne kadar dialektoloji bakımından kimse tarafından 
araştırılmamış ve bu yüzden bu sahalara ait ciddi denilebilecek hiçbir mevada ve malzemeye 
malik değiliz. Bundan dolayıdır ki, Anadolu ağızlarına ait şive ve ağız hususiyetleri 
mukayesesi tespit edilmek istenirken bu sahalar adeta tetkik sahasından hariç tutulmuştur… 
Yerli ağızların gösterdikleri farkları, kabil olduğu kadar bütün incelikleri ile tasvir edebilmek 
için yeni bazı işaretler kabülüne mecbur oldum. (Caferoğlu, 1940: XII-XIII, VII) & 
(Caferoğlu, ADÜM II, 1941: VII-X). 

Yerli ağızların tespitinde kullandığım… işaretler umumiyetle ağızlardan derlenen ve toplanan 
malzeme işlerinde kullanılan transkripsiyon harflerinden başka bir şey değildir. Bununla 
beraber mevcut harf sistemlerinden hiç birisinin, yerli bölge konuşmalarındaki ince özellikleri 
ifade edemeyeceği dikkat nazarına alınırsa, benim burada kullandıklarımın da bu işte kafi 
gelmediği kendiliğinden anlaşılır. İş böyle iken ya milli kültür ve dil tarihi için ihmali kabil 
olmayan bu işten tamamı ile el çekmeli, yahut da elde mevcut ve noksanları inkar edilemez 
transkripsiyon işaretleri vasıtası ile bu kültür hareketini başarmalıdır. İkinci şıkkı terviç 
edenlerden olduğum içindir ki, çeşitli Anadolu bölge ağızlarının, hiç olmazsa en karakteristik 
söyleyişlerini, transkripsiyon işaretleri vasıtası ile, bu yolda çalışan bilginlerin inceleme ve 
araştırmalarına sunmayı yerinde buldum… Eserde kullanılan transkripsiyon işaretleri yahut 
harfleri, milli harf sistemimize çok ta aykırı olmamak şatı ile bazılarının üzerine veya altına 
eklenen ufak tefek işaretlerle elde edilmiştir. Kullanılması gereken işaretlerin sayısı ise, şüphe 
yoktur ki, tespiti istenilen ağzın taşıdığı söyleyiş inceliklerinin karakterine ve ses değerine 
göre bağlı kalmıştır. (Caferoğlu, STİAT, 1944: XXIII-XXVII) & (Caferoğlu, 1943: XI-XIII) 
& (Caferoğlu, 1946: XXV). 
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3.3.3.4 Ağız çalışmalarında çeviriyazı 

Anadolu ağızlarının belirlenen “ünlü-ünsüz varlığı, nitelikleri, bugüne kadarki işaret 

karşılıkları ve önerilen işaret biçimleri” ile ilgili çeviriyazı işaretleri tablosu  

aşağıdaki gibidir (Sağır, 1999: 126-138) (Bkz. Çizelge 3.10., Çizelge 3.11., Çizelge 

3.13., Çizelge 3.14., Çizelge 3.15., Şekil 3.4., Şekil 3.5.). 

Çizelge 3.10 : Anadolu ağızlarının bugünkü ünlü varlığı ve kullanılan çeviriyazı 
karşılıkları 

 
Ünlüler Nitelikleri Bugüne Kadarki 

İşaret Karşılıkları 
Önerilen İşaret 

“a-e” arası “a-e” 
ünlüsü. 

Düz-geniş, yarı 
kalın, orta damak 
ünlüsü. 

a, á, a, â á 

“a-ı” arası “a” 
ünlüsü. 

“a”ya yakın bir 
yerde boğumlanan, 
daralmış, yarı 
geniş, bulanık “a” 
ünlüsüdür. 

â, a, á, ä, a ̭ a̭ (altında, yönü 
yukarı ok ucu 
işareti) 

( ̭ ) 

“a-o” arası “a” 
ünlüsü. 

Yuvarlakça ve daha 
geniş, “a-o” 
kaynaşması ile 
oluşan “a” 
ünlüsüdür. 

å 
(Üstünde ortası boş 

nokta) 

å 
(Üstünde ortası boş 

nokta) 

Boğuk “a” ünlüsü. Dilin, dudakların 
etkisiz kaldığı 
durumda 
oynaklanan boğuk 
“a” ünlüsüdür. 

ᵄ  
(Ters “a”) 

ᵄ  
(Ters “a”) 

İnce “a” ünlüsü. İnce palâtal “a”dır. ạ ạ 
Kalın “a” ünlüsü Genişçe, patlayıcı 

ötümsüz kalın “k” 
ve sızıcı ötümlü 
“ğ” yanında 
söylenen daha kalın 
“a”dır. 

a a 
(bold) 

Berrak “a” ünlüsü Anadolu 
ağızlarında 
rastlanmayan, 
berrak “a” 
ünlüsüdür. 

A A 

Kapalı “e” 
ünlüsü. 

Türkçede temel 
ünlülerin dışındaki 
dokuzuncu ünlü. 

ä, E, è, e, ẹ, e, é ẹ 
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Açık “e” ünlüsü. Normal “e”den, çene açısının 
nispeten genişlemesiyle 
ayrılan açık “e” ünlüsüdür. 

ₑ e͔ 

Normalden kapalı 
“i” ünlüsü. 

“y” ünsüzüne yakın, daha 
kapalı, vurgulu “i” ünlüsüdür. 

i̭ (altında düz 
şapka işareti) 

i͕ (altında sağ ok 
işareti) 

“o-u” arası “o” 
ünlüsü. 

Yuvarlak, yarı geniş “o” 
ünlüsü. 

e (ortasında 
yatay çizgi), ò, o 
(italik), oͧ (üzeri 
u harfi) 

ө (ortasında 
yatay çizgi) 

“o-ö” arası “o” 
ünlüsü. 

Yarı kalın ön damak 
ünlüsüdür. 

ó, ö͔ (altında sola 
ok işareti), o, ó́ 
(üstte sağa yatık 
çift çizgi) 

o͔ (altında sola 
ok işareti) 

“o-ö” arası art 
damak “o” ünlüsü. 

Artdamak bölgesinde 
oynaklanmasıyla ön damak 
ünsüzünden ayrılmaktadır.  

o ̂ o ̂ 

Zayıflamış “o” 
ünlüsü. 

Düşme eğilimi, zayıf “ö” 
ünlüsüdür. 

o ȯ 

“o-ö” arası “ö” 
ünlüsü. 

Daha fazla “ö” etkisi bırakan, 
ünsüzlerin kalınlaştırıcı 
etkisini de hissttiren yarı kalın 
“ö” ünlüsüdür. 

ö͔ (altında sola 
ok işareti) 

ö͔ (altında sola 
ok işareti) 

Yarı kapalı “ö” 
ünlüsü. 

Ön çıkaklı, ünlü ya da 
ünsüzlerin daraltıcı etkisinde 
kalan yarı kapalı “ö” 
ünlüsüdür. 

ö, ö ̭ (altında 
şapka işareti) 

ӫ (ortasında 
yatay çizgi) 

“ü”ye kaçan “ö” 
ünlüsü. 

Zayıflamış “ö” ünlüsüdür. o͛ (üç noktalı 
“ö”), öͧ (üzerinde 
“ü” harfi) 

o͛ (üç noktalı 
“ö”) 

“u-ü” arası “u” 
ünlüsü. 

Yarı kalın “u” ünlüsüdür. ú, ụ, u, u ̇, u͔ 
(solaok işareti)  

u͔ (sola ok 
işareti) 

“u-ı” arası “u” 
ünlüsü. 

Yarı yuvarlak ünlülerin 
düzleşmesi olayı ile ilgili 
olarak oluşan “u” ünlüsüdür. 

u ̊ u ̊ 

“u-i” arası “u” 
ünlüsü. 

Tam düzleşmemiş “i”ye 
yönelik bir “u” sesidir. 

u͔ (altında yönü 
sola dönük ok 

işareti) 

u͔ (altında sola 
dönük ok 
işareti) 

“o-u” arası “u” 
ünlüsü 

“o”ya yönelik, yarı kapalı “u” 
ünlüsüdür. 

u͔(altında sola 
dönük ok 
işareti), û 

ù 

Kapalı, ön çıkaklı 
“ü” ünlüsü. 

“i”nin oynaklanmasındaki dil 
durumu ile “ü”nün 
oynaklanmasındaki dudak 
durmunun ortay çıkardığı ön 
ünlüdür. 

ü, Y ü 
(italik) 

“u-ü” arası “ü” 
ünlüsü. 

“ü”ye oranla daha fazla boğaz 
gerisinde söylenen”u”ya kaçan 
bir ünlüdür. 

ü͔ (altında sola 
ok işareti) 

ü͔ (altında sola 
ok işareti) 

“ü-ö” arası “ü” 
ünlüsü. 

“ö”ye yönelik bir “ü” 
ünlüsüdür. 

ü͔ (altında sola 
ok işareti), ṷ̈ 
(altıda şapka 
işareti) 

ụ ̈ 

Toplam: 63 
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Çizelge 3.11 : Ağız araştırmalarında ünlü-ünsüzlerde kullanılan genelleme nitelikli 
işaretler 

İşaret Tanımı Görevi Yer Öneri 
- Ünlülerin tam üzerinde 

satıra paralel yatay çizgi. 
Ünlülerdeki uzunluğu 
belirtmektedir. 

TDÇS 
KİA 

- 

ˊ Ünlüler üzerinde sağa 
yatık çizgi 

Ünlülerdeki vurgulu yarı 
uzunluğu belirtmektedir. 

DTYA 
GBAA 
GDİAT 
STİAT 

ˊ 

ˋ Ünlünün tam üzerinde 
sola yatık çizgi. 

Ünlülerdeki yarı 
uzunluğu belirtmektedir. 

TDÇS ˋ 

˘ Ünlünün tam üzerinde 
uçları yukarı yay işareti. 

Kısalık işaretidir. KYA 
EYA 

˘ 

̌ Ünlünün tam altında 
yönü aşağıya ok ucu 
işareti. 

Ünlülerdeki niteliğini 
belirtmektedir. 

TDÇS ̌ 

̂ Ünlünün tam altında 
yönü yukarı ok ucu 
işareti. 

Ünlülerdeki kapalılık 
özelliğini belirtmektedir. 

TDÇS ̂ 

̣ Ünlünün tam üzerinde 
nokta işareti. 

Ünlülerdeki zayıflama 
işareti. 

TDÇS ̣ 

˚ Ünlünün tam üzerinde 
ortası boş nokta işareti. 

Ünlülerdeki hafif 
dudaksıllaşma işaretidir. 

TDÇS 
T. Ans. 

KİA 

˚ 

˜ Ünlünün tam üstünde 
dalgalı çizgi işareti. 

Ünlülerdeki hafif 
genzelleşme işaretidir. 

TDÇS 
T. Ans. 
A. Cafer 

˝ 

̑ Ünlülerin tam altında 
uçları aşağı yay işareti. 

Ünlülerin sessizleşme 
işaretidir. 

TDÇS ̑ 

͜ Yan yana iki ünlüyü 
altlarından bağlama 
işareti. 

Eşit, ikiz ünlüyü 
belirtmektedir. 

GBAA ͜ 

ᵃ,ᶥ Satır hizasının üstünde 
daha küçük punto ünlü 
işareti. 

Çok silik veya hafif 
söylenilen ünlüleri 
belirtmektedir. 

TDÇS ᵃ,ᶥ 

= Ünlüler eşit işareti. Çok uzunluk işareti.  = 

Toplam: 13 
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Çizelge 3.12 : Ünsüzlerde kullanılan işaretler 

̥ Ünsüzün tam altında, 
ortasında boş nokta 
işareti. 

Ünsüzlerdeki 
sertleşmeyi, ton 
kaybını belirtmektedir. 

TDÇS 
GBAA 

̥ 

́ Ünsüzün sağ üstünde sağa 
yatık çizgi. 

Ünsüzlerin 
boğumlanma noktasına 
sert çarptığını 
belirtmektedir. 

TDÇS ́ 

̇  ̓ . Ünsüzün tam üstünde 
sağa yatık çizgi. 

Ünsüzlerin 
boğumlanma noktasına 
sert çarptığını 
belirtmektedir. 

TDÇS ̇  ̓ . 

̬ Ünsüzün tam altında yönü 
aşağı ok işareti. 

Ünsüzlerde yumuşama 
işaretidir. 

TDÇS ̬ 

İtalik 
punto 

Normal punto içinde 
italik dizilmiş harf. 

Ünsüzün hafifçe 
söylendiğini belirtir. 

TDÇS İtalik 

̄  ̓ - Ünsüzün tam üstünde 
italik dizilmiş harf. 

Ünsüzlerdeki 
sızıcılaşmayı belirtir. 

TDÇS 
KİA 

̄  ̓ - 

˓, ̍ Ünsüzlerin sağ üstünde 
ters virgül ya da kesme 
işareti. 

Ünsüzlerdeki soluklu 
olma durumunu 
belirtmektedir. 

TDÇS ˓, ̍ 

Toplam: 7 

 

Ünlü ve ünsüzlerde kullanılan işaretler 

Çizelge 3.13 : A. Ses-ses ilişkilerinde kullanılan işaretler 

͜ İki ünlü ya da iki ünsüzü 
alttan bağlayan, kesik 
uçları yukarı doğru yay 
işareti. 

Ünlülerde ikiz ünlüleri, 
ünsüzlerde ise katışık 
sürtkenleri 
belirtmektedir. 

TDÇS ͜ 

     ᵏ ᵐ 
ͧ  ͮ 

Satır hizasının üstünde 
ya da altında küçük 
puntolu ünlü ya da 
ünsüz. 

Sesin yarım telaffuz 
edildiğini 
belirtmektedir. 

AAT 
ADÜM 

  ᵏ ᵐ 
   ͧ  ͮ 

> Ünlü ya da ünsüzün 
altında yönü sağa ok 
işareti. 

Boğumlanma 
noktasının önde 
olduğunu 
belirtmektedir. 

TDÇS > 

<< Ünlü ya da ünsüzün tam 
altında yönü sola doğru 
iç içe geçmiş iki ok 
işareti. 

Boğumlanma 
noktasının arkada 
olduğunu 
belirtmektedir. 

TDÇS << 

̃ Ünlü ya da ünsüz 
üzerinde yatay dalgalı 
çizgi. 

Bulunduğu sesin 
genzelliğini 
belirtmektedir. 

ADÜM ̃ 
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Çizelge 3.14 :  B. Hece-hece ilişkilerinde kullanılan işaretler 

˒ , ̍ Hece bitiminde sağ üstte 
virgül ya da kesme 
işareti. 

Kelimenin sert bir 
kesme ya da duraklama 
ile telaffuz edileceğini 
belirtir. 

TDÇS 
GDİAT 
STİAT 
AAT 

˒ , ̍ 

ˈ Vurgulu hecenin önünde 
ve satır  hizasının 
üstünde dik kesme 
işareti. 

İşaret baş vurguyu 
belirtmektedir. 

TDÇS ˈ 

ˈ Vurgulu hecenin önünde 
ve satır  hizasının 
üstünde dik kesme 
işareti. 

Küçük vurguyu 
belirtmektedir. 

TDÇS ̍ 

 Vurgulu hecenin ünlüsü 
üzerinde sola doğru 
yatık, üst yanı geniş 
işaret. 

Kelimelerdeki adi 
vurguyu belirtmektedir. 

A. Caf. ˴ 

 Vurgulu hecenin ünlüsü 
üzerinde, sola doğru 
yatık, üst yanı geniş 
işaret. 

Tam vurguyla birlikte 
yarım uzunluğu da 
belirtmektedir. 

ADÜM *** 

 Vurgulu hecenin ünlüsü 
üzerinde, sağa doğru yarı 
yatık, 

Alalâde vurguyu 
belirtir. 

ADÜM ˊ 

 Tonlu hecenin altında 
satır altında ince ucu 
satıra dik damla işareti. 

Alçak tonu belirten 
işarettir. 

GBAA *** 

 Tonlu hecenin altında 
satır altında ince ucu 
satıra yönelik damla 
işareti. 

Yüksek ton özelliğini 
belirtmektedir. 

GBAA ' 

) Hece bitiminde parantez 
kapama işareti. 

Hece sınırını 
belirtmektedir. 

TDÇS ) 

Çizelge 3.15 : C. Kelime-kelime ilişkilerinde kullanılan işaretler 

͜ Yan yana iki kelimenin 

birincideki bitiş sesinden 

ikincinin başlangıç sesine 

uzanan uzunca yay işareti. 

Birbirinden ayrı iki 

kelimenin bir arada bir 

kelime gibi telaffuz 

edildiğini belirtir. 

TDÇS 

STİAT 

GDİAT 

ADÜM 

͜ 

 

á, a̭, å, a (ters “a”), ạ, a (bold), A, ẹ, e͔, e (italik),è, ė, é, ǝ (ters “e”), ë, ê, ḙ, e̊, ı ́, ı̊, i 

(italik), ị, i͔, ı̊, i (bold), i͕, e, o͔, ô, ȯ, ö͔, ë, o͛, u͕, ů, u͔, ù, ú, ü (italik), ü͔, ü ̣  

Şekil 3.4 : Ünlüler: 41 ünlü 
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b, ḇ, b (bold), c̠, ć, ć,̣ c,̣ d́, ḏ, ḍ, ʣ͜, F, ǵ, g̈, ǧ, ġ, ǥ, g,̣ ǥ̆, ğ,̣ ğ, ḥ, ḫ, h ́, ȷ̊, q, k ́, ḵ, ḳ, k 

(bold), ҟ, ĺ, ḷ, ƚ, l (bold), l (ortasında yönü aşağı ok ucu işareti), ń, n̥, ŋ̃, ñ,̣ ñ, ń̃, P, ŕ, r̥, 

r, ṣ, s̠, t̬, ṭ, t͔, t̠, T, t ́, ṿ, w, ẏ, ӱ, yh, ż, ẓ, z̠ 

Şekil 3.5 : Ünsüzler: 63 ünsüz 

3.3.3.5 Anadolu ağızlarında ünlüler 

Mukim Sağır, Türkçe’nin ağızlarında tespit edilen ünlüleri ve bu ünlülerin nitelikleri 

ile ortak tanımları etrafında toplanan karşılaştırmalı örneklerini aşağıdaki gibi 

sunmuştur (Sağır, 1995: 377-390) (Bkz. Çizelge 3.16., Çizelge 3.17.). 

Çizelge 3.16 : Anadolu ağızlarındaki ünlüler (Sağır; 1995: 388). 
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Çizelge 3.17 : Anadolu ağızlarında belirlenen belli başlı ünlüler ve ayırıcı nitelikleri  

Paragraf Ünlü ve Ayırıcı Özellikleri 

11) “a” ünlüsü 

111)  Yarı kalın, orta damak “a” ünlüsü. 

112)  Yarı geniş, daralmış, a’ya yakın “a” ünlüsü. 

113) Yarı yuvarlak, genişçe “a” ünlüsü. 

114) Boğuk, dil ve dudak etkisinden uzak “a” ünlüsü. 

115)  Kalın “a” ünlüsü. 

116)  Arı, berrak “a” ünlüsü. 

12) “e” ünlüsü 

121)  Kapalı “e” ünlüsü. 

122) Açık “e” ünlüsü. 

123) Normalden açık “a” sesine kaçan “e” ünlüsü. 

124) Normalden açık “a” sesine kaçmayan “e” ünlüsü. 

125) Düz-ön, yarı kapalı “e” ünlüsü. 

126) Düz-orta, yarı kapalı “e” ünlüsü. 

127) Yarı açık “e” ünlüsü. 

128) Tam kapanmamış, yarı açık “e” ünlüsü. 

129) Çok kapalı “e” ünlüsü. 

1210) Yarı yuvarlak, geniş, ince “e” ünlüsü. 

13) “ı” ünlüsü 

131) “ı-i” arası “ı” ünlüsü. 

132)  “ı”-u” arası yarı yuvarlak “ı” ünlüsü. 

133)  “ı”-u” arası yuvarlak “ı” ünlüsü. 

14) “i” ünlüsü 

141) Normal “i” ünlüsüne en yakın “i” ünlüsü. 

142)  Kapalı “i” ünlüsü. 

143)  “ı-i” arası “i” ünlüsü. 

144)  “i”-ü” arası “i” ünlüsü. 

145)  Açık “i” ünlüsü. 

146)  Yarı açık “i” ünlüsü. 

147)  Normalden daha kapalı, vurgulu “i” ünlüsü. 

15) “o” ünlüsü 

151)  “o-ö” arası öndamak “ö” ünlüsü. 

152) “o-ö” arası artdamak “ö” ünlüsü. 

153)  “o-u” arası “o” ünlüsü. 

16) “ö” ünlüsü 
161)  “ö-o” arası “ö” ünlüsü. 
162)  Yarı kapalı, ön çıkaklı “ö” ünlüsü. 
163)  “ö-ü” arası, zayıflamış “ö” ünlüsü. 
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17) “u” ünlüsü 
171)  “u-ü” arası “u” ünlüsü. 
172)  “u-ı” arası “u” ünlüsü. 
173) “u-i” arası “u” ünlüsü 

174) “u-o” arası “u” ünlüsü. 

175)  “u-ö” arası “u” ünlüsü.  
18) “ü” ünlüsü 
181)  Kapalı, ön çıkaklı “ü” ünlüsü. 

182)  “u-ü” arası “ü” ünlüsü. 
183)  “ü-ö” arası “ü” ünlüsü. 

 

3.3.3.6 Anadolu ağızlarında ünsüzler 

Mukim Sağır, Türkçe’nin temel ünsüzleri ile Anadolu ağızlarında tespit edilen diğer 

ünsüz varlığını ise şu şekilde sunmuştur (Sağır, 1995: 391-409) (Bkz. Çizelge 3.18.). 

Çizelge 3.18 : Türkçe’nin temel ünsüzleri ile anadolu ağızlarında tespit edilen diğer 
ünsüzler 

İşaret Açıklama 
Ünsüz:  Ünsüzler engelli seslerdir. Boğumlanmaları sırasında soluk, 

konuşma organlarının herhangi bir yerinde engele rastlar. Bu 
engel ya dudaklarda, ya dil ile dişler arasında ya da benzeri 
yerlerde olur. Özgür olmayan bu sesler ancak bir ünlü ile hece 
oluştururlar. Ses yolunun genel olarak daralma ve kapanıp 
açılma durumlarında ağız boşluğunun çeşitli noktalarında 
boğumlanan sesler olmaları bakımından ünlülerden ayrılırlar. 
Tonluluk-tonsuzlukları, boğumlanma yerleri ile organların 
temas dereceleri de yine ünsüzleri nitelendiren, tanımlayan 
hususlardır. 

21) “b” ünsüzü: Katı, patlamalı, tonlu bir çift dudak ünsüzüdür. İki dudağın 
birbirine değdiği durumunda ve dudaklarda oluşan bir 
ünsüzdür. Söylenirken iki dudağın sıkıca kapanması, ardından 
da soluğun bir patlama ile çıkarılması bu sesin belirgin 
özelliğidir. Tonlu bu “b” ünsüzünün çıkarılmasında tüm 
konuşma organları “p” ünsüzünün çıkarıldığı durumda olup, 
yalnız ses tellerlinin titreşmesiyle “p” ünsüzünden 
ayrılmaktadır. Türkçe’de yalnız ön seslerde bulunan, son 
seslerde sertleşerek tonsuz “p” ünsüzüne dönüşen bir sestir. 
Dudak kapanma ses birimi olarak da tanımlanır. Bu çift 
dudak, yumuşak, patlayıcı ünsüze ağızlarda bolca 
rastlanmaktadır: baş, bacı. 

211) “b” ile “p” arası “b” ünsüzü: 
(P) 

Bu yarı tonlu “b-p” arası ünsüz, patlamasını kaybetmiş 
olduğu için b’ye yakın bir “p” olarak görülür. Katı-patlamalı-
tonlu bir çift dudak ünsüzü olan “p” ile yine katı-patlamalı 
fakat tonsuz çift dudak ünsüzü olan “p” aynı anda art arda 
boğumlanabilmektedir. “p” ünsüzüne yönelik ancak b’ye 
yakın bir sesle duyulan bu ünsüze ağızlarda sıkça 
rastlanmaktadır: sarP, haleP, tağiPte (takipte). Bu ünsüz 
normal kullanılışının yanında p > b değişiminin sonunda da 
ortaya çıkmakta, bazen de tonsuzlaşmaya doğru eğilim 
göstererek “P” şeklinde de söylenebilmektedir: tePsi. 

212) “b” ile “v” arası “b” ünsüzü: Sızıcılaşma yönündeki ünsüz değişmesinin bir merhalesi 
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(b, b) olarak, yarı sızıcılaşmış şekilde b > v arasında telaffuz 
olunmaktadır: ne bilim. Bazı kelimelerin ikinci hecelerindeki 
b’ler v’ye yönelik bir kayma gösterirler: babam > bavam. 
Kelimelerin hem asıl, hem de v’li şekillerini bir arada görmek 
mümkündür. 

213) Çift dudak v’si değerindeki 
“b” ünsüzü:  

Çift dudak v’si değerinde, daha çok normal “b” ile söylenen 
“baba” kelimesinin ikinci ünsüzünde zayıf bir “v” olarak 
kullanıldığı belirtilen bir ünsüzdür. Ağızlarda çok yer alan 
“W” ünsüzünden ayrılan yönü W’nin daha çok yuvarlak 
ünlülerle, b’nin ise düz ünlülerle hece oluşturduğu şeklinde 
açıklanmaktadır. 

22) “c” ünsüzü:  Katı, patlamalı, tonlu bir diş eti-damak ünsüzüdür. Patlamalı, 
sızmalı, karışık bir ünsüz olarak tanımlanmakta, Türkçe 
kelimelerin ön ve iç seslerinde duramadığı, ön seste 
bulunduğu kelimelerin de yabancı kelimeler olduğu 
bilinmektedir. “i” ünlüsünün oynaklanma yerinde oluşarak 
tam kapanmasıyla bu ünlüden ayrılır. Dudaklar d’de olduğu 
gibi açık; dil ucu alt çene boşluğunda sırt-ön tarafı ile sert 
damakta kapanma oluşturmaktadır. Damak perdesi burun 
deliğini kaparken, ses telleri titrememektedir. Hemen daima 
ön dil ünlüleri ile gelmesi, bazı yabancı kökenli kelimelerde 
de arka dil ünlüleri ile bir arada bulunması sesin belirgin 
özelliğidir. Sert damak, ön, tonlu, patlayıcı bu ünsüze 
ağızlardan bol örnek verilmektedir: can, camuş. Anadolu 
ağızlarında “j” ile “z”ye yönelen iki çeşit “c” ünsüzü tespit 
edilmiştir. 

221) “c” ile “j” arasında telaffuz 
edilen “c” ünsüzü: (c) 

Sızıcılaşma yönündeki ünsüz değişmesinin ara merhalesi 
durumunda olan, yarı sızıcılaşmış bir ünsüzdür. “c” ile “j” 
arasında söylenmektedir: söyliyecem, öldürecehler. 

222) “z” niteliği kazanan “c” 
ünsüzü: (cˊ)  

Katı, yarı-sızıcı, tonlu “cˊ” ünsüzü diş eti bölgesine kayarak 
sızıcı-tonlu “z” ünsüzünün niteliklerini kazanmaktadır. 

23) “ç” ünsüzü:  Katı, patlamalı, tonsuz, diş eti-damak ünsüzüdür. Tonsuz bu 
karışık ünsüz Türkçe’de ön ve iç seslerde bulunmaktadır. 
Anadolu ağızlarında biri “c-ç” arası, diğeri de s’ye yönelik iki 
değişik “ç” ünsüzü belirtilmektedir. 

231) “c” ile “ç” arası “ç” ünsüzü: 
(Ç, c)  

Yarı tonlu bir ünsüzdür. Katı, patlamalı, tonlu diş eti ünsüzü 
“c” ile yine katı, patlamalı, tonsuz diş eti ünsüzü “ç” arasında 
boğumlanan, bir bakıma “c” ile başlayıp “ç” ile tamamlanan 
müşterek boğumlanmalı bir ünsüzdür. Boğumlanma noktası 
gittikçe zorlanan yarı-yumuşak bir ünsüz olarak 
tanımlanmaktadır: hızmetci, aşcı. 

232) “s” niteliği kazanan “ç” 
ünsüzü: (ç) 

Katı, yarı sızıcı, tonsuz diş eti ünsüzüdür. “ç” ünsüzü diş eti 
bölgesine kayarak “s” ünsüzünün niteliklerine yakın bir ses 
değeri kazanmaktadır. 

24) “d” ünsüzü:  Katı, patlamalı, tonlu bir asıl diş ünsüzüdür. Boğumlanması 
sırasında dudaklar açık, dil ucu kapanma oluştururken dil sırtı 
da düzleşmekte, ses telleri de titremektedir. Kelime ve hece 
sonunda kendinden sonra bir akıcı sesbirim gelmediği 
takdirde “t” karakteri kazanarak titremesizleşmektedir. 
Ağızlarda iki tür “d” ünsüzü ile karşılaşılmaktadır. 

241) “d” ile “t” arası “d” ünsüzü: 
(d) 

Katı, patlamalı, tonlu asıl diş ünsüzü olan “d” ile katı, 
patlamalı, tonsuz asıl diş ünsüzü olan “t” arasında 
boğumlanan, t’ye yönelik, “d” ünsüzüdür. Daha çok ikiz “tt” 
ünsüzlerinin yarı tonsuz, tonsuzluğunu kısmen yitirmiş bir 
boğumlanma noktasında oluşmaktadır: tt > td > dd; 
hızmedcim, evlad. 

25) “f” ünsüzü:  Katı, sızmalı, tonsuz bir diş-dudak ünsüzüdür. Bazı Anadolu 
ağızlarında öift heceli yabancı kelimelerin sonunda v’nin 
tonsuzlaşması ile oluştuğu görülür: pilof, manaf. 
Boğumlanması sırasında üst dişlerin alt dudağa saplanırcasına 
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yapışmasına bağlı olarak bu ünsüze sürtünücü ünsüz adı da 
verilir. Bu ünsüz Türkçe kelimelerin ön sesinde bulunmaz. 
Anadolu ağızlarında yarı tonlu ve v’ye yönelik tek şekline 
rastlanmaktadır. 
 

251) “f” ile “v” arası “f” ünsüzü: 
(F)  

Tunceli yöresi ağızlarında tespit edilen ve tanımlanan “fv” 
arası, yarı tonlu “f” ünsüzüdür. 

26) “g” ünsüzü:  Katı, patlamalı, tonlu bir ön veya art damak ünsüzüdür. Dil 
sırtının arka tarafı ile art damak arasında art ünsüz, dil sırtının 
önü ile ön damak arasında da ön ünsüz boğumlanmaktadır. 
Ağızlarda belirlenen ön ve art damak “g” ünsüzleri şunlardır: 

A. Ön damak “g” ünsüzleri:   
261) Ön boğumlanmalı, diş eti-ön 
damak “g” ünsüzü: (g, gˊ)  

Katı, yarı sızıcı, tonlu, ön boğumlanmalı, diş eti-ön damak 
ünsüzüdür. Ön damaklılığı sesin ayırıcı özelliğidir. 

262) “g” ile “k” arası ön damak 
“g” ünsüzü: (g)  

Sert damak ünsüzlerinden patlayıcı, tonlu “g” bazı 
durumlarda sert damak patlayıcı tonsuz k’ye eğilim gösterirse 
de tam bir tonsuzlaşmaya uğramaktadır. Bu durumda da  
kulağa “k-g” arası bir ses gelmektedir: gelinniK. 

263) İki ünlü arasında 
yumuşamayan “g” ünsüzü:  

Sert damak, arka, tonlu, patlayıcı bu ünsüz yazı diline göre 
ayrıcalık göstererek iki ünlü arasına girse dahi 
yumuşamamaktadır: eşege, degenek, ciger. Bu ses Urfa 
ağzında da yine ince ünlülerle yumuşamadan 
kullanılmaktadır: ekmeğe > ekmege. 

B. Art damak “g” ünsüzleri:  
264) İnce ünlülerle hece oluşturan 
art damak “g” ünsüzü: (g, g) 

Türkiye Türkçesi aydın konuşmasında kalın ünlülerle hece 
oluşturan “gı” ünsüzü ile aşağı yukarı aynı boğumlanmayı 
gösteren bir ünsüzdür. Büyük bir genellikle ince ünlülerle 
hece kurar ve ikiz olmadığı durumlarda hece başında görülür: 
gezete, gelem (kalem). Art damak ile orta damak arasında, 
fakat art damağa daha yakın bir yerde, hafif patlama ile 
oluşur. “gı” ünsüzünden düz-geniş-ince ünlüler ile hece 
kurması bakımından ayrılmaktadır. “gı” ünsüzünden daha 
önce boğumlanmakta; yabancı kökenli kelimelerde görülen k 
< g değişmesi yönünde ve ince ünlülü heceler içinde telaffuz 
edilmektedir: hagigaten, giymiy, gesab. 
 

265) Kalın ünlülerle hece oluşturan 
art damak “g” ünsüzü: (ğ, g, g) 

Ön damakta, art damağa biraz yakın bir noktada hafif bir 
patlama ile oluşan bir ünsüzdür. Ön seslerde genellikle “k” 
ünsüzünden değişmiş olarak görülür: kan > gan, kat > gat. 
Garşu, gaşuh, Gars; gatma, gızlar, gormediˊm örneklerinde de 
görüldüğü gibi çoğunlukla kalın ünlülerle, bilhassa da “a” 
ünlüsü ile kullanılan bir art damak ünsüzüdür. Gısgaç, 
tegavut, gurbet örnekleri de bu tonlu art damak patlayıcısına 
verilen örneklerdir. Kalın ya da yarı kalın ünlülerle hece 
oluşturan ön boğumlanmalı bir ünsüz olduğu da belirtilir. Bu 
ses Urfa ağzında ağızda kullanılmayan “ğ” yerine yine kalın 
ünlülü hecelerde yer almaktadır: armagan > armağan. 

266) Gırtlak ünsüzü “g”: (g) Katı, patlamalı, tonlu bir gırtlak ünsüzüdür. Gırtlakta 
boğumlanması, kalın ünlülerle hece oluşturması ünsüzün en 
belirgin özelliğidir: gıyamet, meşaggatinen. 

267) “ġ” ile “k” arası art damak 
“g” ünsüzü: (K) 

Yumuşak damak ünsüzlerinden sızıcı, tonlu “g” bazı 
durumlarda yumuşak damak tonsuzu k’ya bir eğilim 
gösterirse de tam bir tonsuzlaşmaya uğramaktadır. Bu 
durumda kulağa “g-k” arası bir ses gelir: kırK_elli, Alla_ş 
Kına. 

27) “ğ” ünsüzü: Katı, sızmalı, tonlu bir ön veya art damak ünsüzü olarak iki ayrı 
boğumlanmaya sahip bir ünsüzdür. Boğumlanmanın birinde “y”, 
diğerinde aydın konuşmasındaki “bağ, bağlamak” kelimelerindeki 
“ğ” değerindedir. Yiğit, düğün örneklerinde “y” değerinde yer 
almaktadır. Ağızlarda iki değişik “ğ” ünsüzü ile karşılaşılmaktadır. 
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271) Hırıltılı “ğ” ünsüzü: (ğ) Art damağın gırtlağa yakın bölgesinde boğumlanan hırıltılı 
“ğ” ünsüzüdür. Ön damak bölgesinde boğumlanan “ğ” 
ünsüzünden gırtlağa kayması ile ayılır: bağır- < bağır-, ağ < 
ağ 

272) Yumuşak “g”  sesinden 
ayrılan “ğ” ünsüzü: (ğ) 

Yazı dilinde kullanılan yumuşak “g” sesinden ayrılan, küçük 
dil, tonlu, sızıcı bir ünsüzdür. Titreşimi ve duyulma oranı 
yüksektir. İnce sıradan kelimelerde bile yumuşak “ğ” sesinde 
olduğu gibi “y” sesine yaklaşan bir özelliğe girmez, ancak 
“g” olarak kalır. Kalın sıradan ünlülerle kurulmuş kelimelerde 
bu özelliğini sıkıca korur: bağle-, soğan, tağ örneklerinde 
görüldüğü üzere bu ses kalın ünlülerle kullanılmaktadır. Bu 
sesten sonra ince sıradan ünlüler gelebilmektedir. Fakat 
kendinden önce ince sıradan ünlü bulunmamaktadır. Yazı 
dilindeki “ğ” (yumuşak g) sesinde olduğu gibi ünlüleşme 
görülmez ve telaffuzunda daha bariz bir durum vardır. 

28) “h” ünsüzü:  Katı, sızmalı, tonsuz bir gırtlak veya art damak ünsüzüdür. 
Anadolu ağızlarında çokça yer alan bir sesbirimdir. İkisi 
Arapçadaki (خ) ve (ح) olmak üzere altı çeşit h’den söz 
edilebilir:  

281) Sızıcı, tonsuz, art damak 
ünsüzü: (ḥ) 

Arapçadaki Õ karşılığındadır. Tonsuz, sızıcı, boğaz boşluğu 
sesidir: ḥelva, ḥayvan, ḥekim. Bu ses daha çok ince ünlülerle 
hece oluşturmakta -k-k > -h-h değişmesi sırasında art damak 
ünsüzü h’den sonra, kelime sonunda olmak üzere kalın 
ünlülerle de kullanılmaktadır: goyduḥ, çıhduḥ, sahḥat.  

282) Sızıcı, tonsuz, art damak, 
hırıltılı “h” ünsüzü: (h, h) 

Sızıcı, sert, tonsuz gırtlak sızıcıdır. Boğaz derinliğinden 
gelen, sert ve hırıltılı bir sestir. Ahşam, bahmah, sohmah. Bu 
tonsuz artdamak sızıcısı, “g” ünsüzünün sızıcısıdır. Hece 
başlarında nispeten tonlu, hece sonlarında tonsuzdur. İnce 
ünlülerle de hece kurar: hekat, Hecer (Hacer), sarıh (sarık). 
Doğu Anadolu ağızlarında k > h değişmesine bağlı olarak 
çokça görülen Arapçadaki “خ” sesi karşılığında bir ünsüzdür. 
Boğumlanma yeri kalın ünlülü kuruluşlarda art damak olup, 
ince ünlülü kuruluşlarda da orta damağa doğru kaymaktadır: 
olduh, bozuh. Bu gırtlak titreme ünsüzünün telaffuzunda 
dudaklar açık, dil geriye çekik, dil sırtının arka kısmı 
yumuşak damağa doğru kabarıktır. Sesin çıkışında ses telleri 
titreyerek kuvvetli bir hırıltı oluşturur. Kelime başı hariç, 
kelime ortasında ve sonunda “k” sesi bu sese dönüşür: kohı, 
tohmah, torpah. Hırıltılı olması sesin en ayırıcı özelliğidir. 
Urfa ağzından; ahmah (akmak), ohımah (okumak); Kars 
ağzından; rızıh, ortalıh, ancah; Van Gölü çevresi ağızlarından; 
bahmah, hırsız örnekleri sesi açıklamak için verilen 
örneklerdir. Ka’nın sızıcılaşması sonucunda ortaya çıktığı 
hususu birçok araştırıcının birleştiği konudur.  

283) Hırıltılı, sızıcı ve tonsuz ön 
damak ünsüzü “h”: (hˊ) 

Türhˊ, büyühˊ, çiçehˊ örnekleri bu hırıltılı, sızıcı, tonsuz ön 
damak ünsüzünü açıklayan örneklerdir. Hafif söyeleyen y’den 
sonra oluştuğu, tek > tehˊ örnekleri verilerek de ince ünlülü 
kuruluşlarda k’den değişme olduğu ve ön seslerde 
bulunmadığı belirtilir. Azerbaycan ve Doğu illerimiz 
ağızlarında karşılaşılan bu sesin “yh” değerinde çift 
boğumlanmalı bir ses olduğu görülür. 

29) “j” ünsüzü: Bu katı, sızmalı, tonlu diş eti ünsüzü Anadolu ağızlarına özgü 
bir değişiklik göstermemekte, ağızlarda da aydın 
konuşmasında olduğu gibi seslendirilmektedir. Ağızlarda 
belirlenememekle birlikte yabancıların Türkoloji 
çalışmalarında geniş bir yer tutan bir “j” ünsüzüne yer vermek 
mümkündür. 

291) Yarım sert “j” ünsüzü: (j) Bu yarı sert “j” ünsüzüne ağızlarda rastlanmamakta, ancak 
Türkoloji çalışmalarında çokça yer aldığı görülmektedir. 
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2100) “k” ünsüzü:  Katı, patlamalı, tonsuz ön veya art damak ünsüzüdür. İki 
boğumlanma yeri ve ses değişmelerine eğilimli özelliği ile 
Anadolu ağızlarında birçok “ke” ve “ka” ünsüzü ile 
karşılaşılmaktadır. 

A. Ön damak “k” ünsüzleri:   
2101) Kalın, ya da yarı kalın 
ünlülerle hece oluşturan ince “k” 
ünsüzü: (k, K, Q, q) 

Kalın ya da yarı kalın ünlülerle hece kuran, ön boğumlanmalı 
“k” ünsüzüdür. K’or, kor, dükkan; qor < kör, Koroğlu > 
Köroğlu örnekleriverilerek, ses kalın ünlülü köklerdeki 
yumuşak “k” olarak tanımlanmaktadır. Doğu illeriyle 
Azerbaycan ağızlarında görülen bu ses Sivas ve Tokat illeri 
ağızlarında yerini K’ya bırakmıştır. Bu sesin patlamasını 
kaybetmiş g’ye yakın duyulan bir ön damak k’si (emplosif) 
olduğu da belirtilir. 

2102) Biraz sert “k” ünsüzü: (k) Genel yazı dilinde ince ünlülerle yer alan, fakat biraz sert 
çıkan ünsüzdür. 

2103) Yarı sızıcı, diş eti ön damak 
ünsüzü “k”: (k) 

Katı, yarı sızıcı, tonsuz, ön boğumlanmalı, diş eti-ön damak 
ünsüzüdür. 
 

B. Art damak “k” ünsüzleri:  
2104) Katı, patlamalı, tonsuz, 
normal art damak “k” ünsüzü: 

Ağızlarda görülen, Arapçadaki (ڗ) karşılığındaki katı-
patlamalı-tonsuz bir art damak ünsüzüdür. Yerli ağızlarda (g, 
h, g, ğ) ünsüzlerine dönüştüğü belirtilen bu ünsüze, kor, kutik 
örnekleri verilirken, bu art damak k’sının ince ya da yarı kalın 
ünlülerle hece kurduğuna da kedeh (kadeh), kene (lamba 
şisesi), Fayik, bişdukden (piştikten) örnekleri verilmektedir. 

2105) Daha kalın ve daha arkada 
boğumlanan “k” ünsüzü: (K, k) 

Art damak ünsüzü k’nın çıkış bölgesinden daha geride 
boğumlanan, tonsuz, patlayıcı bir gırtlak ünsüzüdür: kapı, 
kaldı. Daha kalın ve daha arkada boğumlanması sesin ayırıcı 
özelliğidir. 

2106) Yarı tonlu, “k-g” arası kalın 
“k” ünsüzü: 

Katı, patlayıcı, yarı-tonlu “k-g” arası ünsüzdür: k > g 
tonlulaşması sonunda oluşan ve daha çok ön seste görülen ses 
çeşididir: karakol, kaktım. Yarı tonlu, kısmen tonlulaşarak 
“g” ünsüzüne yaklaşan bir ses olduğu belirtilerek gidek, direk 
örnekleri verilmektedir. 

211) “l” ünsüzü:  Sızmalı, tonlu ön veya art avurt ünsüzüdür. Ön ünlülerle ince, 
art ünlülerle kalın olarak çıkarılan, tonsuz ünsüzlerden önce 
ve kelime sonunda yarı tonsuzlaşan bir sestir. 

2111) Kalın ünlülü kelimelerde 
ince telaffuz edilen “l” ünsüzü: (l, 
l) 

Lalın ünlülü kelimelerde ince telaffuz edilen “l” ünsüzüdür. 
Bu tonsuz, kalın köklerde daha çok görülen yumuşak ünsüze; 
ola, ahlı, oğlum, intikal örnekleri verilmektedir. Kalın ünlülü 
kelimelerde bulunması ve yumuşak olarak nitelendirilmesi 
sesin ayırıcı özelliğidir. 

2112) Tonsuz diş ünsüzü “l”: (l) Tonsuz bir diş ünsüzüdür. Ünsüz düşmesinden önceki 
merhaleyi gösteren, gevşek boğumlanmalı, zayıf telaffuz 
olunan bir sestir: bilmem, alt. 

2113) Diş eti ünsüzü “l” (l) Diş yuvasında boğumlanan (alveolare) bir ünsüzdür. 
2114) Tonsuz diş eti ünsüzü “l”: (l) Tonsuzluğu ünsüzün ayırıcı özelliğidir. 
2115) Kalın ya da yarı kalın 
ünlülerle hece oluşturan ön 
boğumlanmalı “l” ünsüzü: (l, l)  

Kalın ünlülü hecelerde dilin avurtlara doğru genişçe 
yayılması ile oluşan, aynı kelimede ince ünlülü hece içinde 
kalırsa normal “l” olduğu belirtilen bir sestir: ağladi, oldi, 
galir. Ön boğumlanmalı olduğu da belirtilir. 

2116) Art boğumlanmalı “l” 
ünsüzü: (l) 

İnce ya da yarı kalın ünlülerle hece kuran, art boğumlanmalı 
bir ünsüzdür. 

212) “m” ünsüzü:  Ağızlarda aydın konuşmasından farklı bir çift dudak, burun 
sesbirimi “m” ile karşılaşılmaktadır. 

213) “n” ünsüzü: Patlamalı, tonlu, asıl diş ünsüzü “n” ile, patlamalı, tonlu fakat 
geniz ünsüzü n’yi ayrı ayrı incelemek gerekir. 

A. Diş eti ünsüzü “n”  
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Diş eti ünsüzü “n”:  Bu ünsüzün boğumlanmasında kapanma ağız kanalında, 
tınlamada daha çok burunda gerçekleşir. Kapanmanın ağız 
kanalında olması ünsüzün ayırıcı özelliğidir. İnce ünlüler ile 
diş etinde, kalın ünlüleri ile diş etinin gerisinde 
boğumlanmaktadır.  

2132) Tonsuz “n” ünsüzü: (n)  Diş etinde boğumlanan tonsuz “n” ünsüzüdür. 
B. Geniz ünsüzü “n”: Anadolu ağızlarında bolca görülen bu ünsüzde boğumlanma 

dil sırtının yumuşak damakta kapanması ile oluşur. 
Genizsiliği sesin ayırıcı özelliğidir. Art, orta, ön damak 
bölgelerinde boğumlanmasına göre, hem normal diş 
ünsüzünden ayrılmakta, hem de ağızlarda birçok genzel sesin 
oluşmasına ortam hazırlamaktadır. Anadolu ağızlarında tespit 
edilen geniz ünlüleri şunlardır: 

2133) Genzel art damak n’si: (n) Çok genizden gelen, aşağı yukarı bütün Anadolu ağızlarında 
rastlanılacağına işaret edilen bir sestir: geldin, donuz, 
annatıyo. Akıcı, patlayıcı, tonlu bir geniz ünsüzü olup, daha 
çok kalın ünlülü hecelerle bulunduğuna da; baban, ananı, adın 
örnekleri verilmektedir. Kelime köklerinde olduğu gibi, ilgi 
hali 2. şahıs iyelik eki ve fiillerin çekimlerindeki 2. Şahıs 
eklerinde Eski Türkçe’deki gibi kullanılmaktadır: bin, 
Garadeniz, donuz, yanına, Tanrı, sana, bunun örnekleri 
verilirken de sesin ön ve arka boğumlanmalı şekillerinin 
varlığı bilinir. 

2134) Genzel orta damak n’si: (n) Tonsuz, zayıf, genizsi ön damak ünsüzüdür. Man, talın 
örnekleri ile de yine ön damakta, ancak tonlu şekliyle 
kullanıldığı görülür. 

2136) Ön boğumlanmalı “n” 
ünsüzü : (n) 

Kalın ya da yarı kalın ünlülerle hece oluşturan ön 
boğumlanmalı “n” ünsüzüdür. 

214) “P” ünsüzü: Katı, patlamalı, tonsuz bir çift dudak ünsüzüdür. 
Boğumlanması sırasında kapanma iki dudak arasında olur, alt 
çene biraz aşağı sarkar, dil ses çıkarma işlemine katılmaz ve 
ses telleri titreşmez. Anadolu ağızlarında aydın 
konuşmasındakinden farklı bir çeşit “p” ile karşılaşılmaktadır. 

21) “b” ünsüzüne yönelik “p” 
ünsüzü: (P)  

b’ye yönelik, daha önemlisi patlamasını kaybetmiş, emplosif 
“p” ünsüzüdür. b’ye yakın bir sesle duyulur. 

215) “r” ünsüzü: Sızmalı, tonlu diş eti ünsüzüdür. Pek çok türü bulunan, 
değişik niteliği nedeniyle ayrı bir çıkış biçimine sahip, 
çarpmalı bir ünsüzdür. Aydın konuşmasında boğumlanma 
yeri genelde diş etidir. Tonlu bu ses çıkarılırken dil ucu diş 
etlerine hafifçe çarpar. Dil sırtı geriye doğru kabarıp kenarları 
sert damağa yaklaşır. Dil ucunun birkaç vuruşla yuvarlandığı 
durumunda çıkan bir “r” ile, yine dil ucunun titreşime 
geçmeden tek vuruşu ile yuvarlanmayan türünden söz 
edilebilir. Dünya sesbirim sisteminde de sert damak, diş eti, 
diş, gırtlak, dudak hatta burun “r” ses birimlerine de yer 
verilmektedir. Anadolu ağızlarında iki değişik “r” 
görülmektedir. 

2151) Yumuşak, ince “r” ünsüzü: 
(rˊ)  

Kalın ünlülü köklerdeki yumuşak, ince “rˊ” ünsüzüdür. yarˊ, 
varˊ örnekleri verilerek ünsüz açıklanmaktadır. 

2152) Tonsuz “r” ünsüzü: (r) İnce, yumuşak “r” ünsüzünden tonsuzluğu ile ayrılan ve çok 
az rastlanan bir ünsüzdür. 

2153) Sızmalı, tonlu, asıl diş 
ünsüzü “r”: (rˈ)  

Ağızlarda önce zayıflamaya sonra da düşmeye eğilimli, 
sızmalı, tonlu, diş eti ünsüzüdür. Gevşek boğumlanmalı, zayıf 
bir ünsüzdür. 

216) “s” ünsüzü: Katı, sızmalı, tonsuz diş eti ünsüzüdür. Soluk dil ucunun üst 
dişlerin ardında oluşturduğu engeli sürtünerek aşarken, ses 
tellerinin titreşmediği durumunda bu “s” ünsüzü boğumlanır. 
Ağızlarda iki değişik “s” ünsüzü belirlenmiştir. 

2161) “c, ç” ses değerine yakın “s” 
ünsüzü: (s)  

Katı, yarı sızıcı, tonsuz, diş-diş eti ünsüzüdür. Peltek “s” 
olarak da nitelendirilen bu ses “s” ünsüzünün diş eti bölgesine 
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kayarak “c, ç” ses değerine yakın bir ses değeri kazandığı 
şeklidir. 

2162) “s” ile “z” arası “s” ünsüzü: 
(s)  

Benzeşme nitelikli, “s” ile “z” arasında boğumlanan, yarı 
tonlu, sızıcı bir ünsüzdür: tahmassan, aremassın, salatalıh. 

217) “ş” ünsüzü:  Katı, sızmalı, tonsuz, diş eti-damak ünsüzüdür. 
Boğumlanması sırasında dilin iki kıyısı damağa ve çanak 
dişlere değer, önü de biraz arkaya çekilir, diş etlerinin geri 
kısmına sert damağın önüne doğru uzatılır. Dudaklar hafifçe 
öne doğru çıkar, soluk akımı genişçe bir geçitten sızarak 
geçer. Bir fısıltı boşluğu oluşturduğundan bu ses fısıltı 
sesbirimi olarak da isimlendirilir. Anadolu ağızlarında aydın 
konuşmasındakinden farklı bir “ş” tespit edilememiştir. 

218) “t” ünsüzü:  Katı, patlamalı, diş eti ünsüzüdür. Tonsuzdur ve oluşumu 
sırasında ses telleri titreşmez. Dudaklar açıkken dil genel 
olarak düz, damak perdesi kapanma durumunda 
boğumlanmaktadır. Anadolu ağızlarında beş çeşit “t” ünsüzü 
tespit edilmiştir: 

2181) “t” ile “d” arası yarı tonlu 
“t” ünsüzü: (T, t, t) 

Kısmen tonlulaşarak “d” ünsüzüne yaklaşan bir ünsüzdür: 
armut, otuz. Bu katı, patlayıcı, yarı tonlu ünsüz t > d 
tonlulaşmasının bazı örneklerde yarı ölçüde kalması 
sonucunda oluşan ve daha çok ön seste görülen bir şeklidir: 
taş. 

2182) “t” ile “d” arası tonsuz “t” 
ünsüzü: (t) 

“t” ile “d” arasında, patlayıcı, tonsuz bir ünsüzdür. Kuvvetli 
bir nefes baskısı altında söylenmektedir: tapan, attı. 

2183) Patlayıcı, tonlu “t” ünsüzü: 
(t) 

Diş- diş eti bölgesinde boğumlanan, tonlu, patlayıcı “t” 
ünsüzüdür: tatli, taru, taş. 

2184) Patlayıcılığını kısmen 
yitirmiş d’ye yönelik “t” ünsüzü: 
(T, t) 

Patlamasını kaybettiği için d’ye yakın duyulan “t” ünsüzüdür. 
Patlayıcı, tonlu, diş ve diş yuvası ünsüzü d’nin kullanılış 
sahası yaygın olmakla birlikte, tonsuzlaşmaya yönelerek “T” 
gibi kullanıldığı da görülür: kaş Tane, damaT. D’den önce 
oluştuğu dolayısıyla da d’ye yönelik bir ünsüz olduğu; atdi, 
yatdıh; getti > getdi, attı > atdı örnekleri ile de 
açıklanmaktadır. Benzeşme nitelikli bir ünsüzdür. 

2185) Patlaması tamamen 
kaybolmuş “t” ünsüzü: (T) 

Patlamasını tamamen kaybetmiş, emplosif “t” ünsüzüdür.  

2186) Ön boğumlanmalı “t” 
ünsüzü: (tˊ)  

Kalın ünlülerle hece oluşturan, ön boğumlanmalı “t” 
ünsüzüdür.  

219) “v” ünsüzü:  Katı, sızmalı, tonlu bir diş-dudak ünsüzüdür. Sürtünücü bir 
sestir. “v” ünsüzü düz ünlülerle kullanıldığında üst dişler alt 
dudağın iç yanına değer; yuvarlak ünlülerle kullanıldığında 
ise değmez, bir “w” çift dudak yarı ünlüsü gibi çıkarılır. 
Böylece “v” sesbiriminin iki çevresel üyesi bulunmaktadır: v, 
w. “v” ünsüzü iki ünlü arasında genellikle düşer. v’nin 
arasında kaldığı ünlülerden biri yuvarlak, öteki düz ünlü ise, 
ya birer bağımsız hece oluşur, ya da v’nin düşmesi nedeniyle 
yan yana kalan ünlüler, ünlü kayması oluşturur: tavuk > tauk. 
Ünsüzün kullanılış özelliğine göre biri diş-dudak, diğeri de 
çift dudak ünsüzü olmak üzere, ağızlarda iki değişik “v” 
ünsüzüyle karşılaşılmaktadır: 

2191) f’ye yönelik “v” ünsüzü: (v) Yöre ağızlarında genel olarak f’ye yaklaşacak şekilde telaffuz 
olunan “v” ünsüzüdür. 

2192) Çift dudak v’si: (v, W) Çift dudakta boğumlanan, katı, sızıcı, tonlu “v” ünsüzüdür. 
Çift dudak bölgesinde boğumlanan, patlayıcı “f” ünsüzünün 
sızıcılaşması ile doğan bu ünsüze yalnızca; fawrika < fabrika 
örneğinde karşılaşıldığı belirtilir. Daha çok yuvarlak ünlülerle 
hece oluşturduğuna da; gawurga, gawuh, tawuh örnekleri 
verilir. 

220) “y” ünsüzü:  Katı, sızmalı, tonlu bir damak ünsüzüdür. Çıkış yeri damak 
olan bu sürtünücü ses, Türkçede yarı ünlü olarak tanımlanan 
ses örneğidir. Başta ve ortada tonlu, sonda yarı tonsuzlaşmış 
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bir şekilde bulunur. Anadolu ağızlarında üç çeşit “y” ile 
karşılaşılmaktadır: 

2201) Zayıf, ince “y” ünsüzü: (yˈ)  Akıcı, sızıcı, tonlu “y” ünsüzü önce yayılmaya sonra da 
düşmeğe eğilimli bir ünsüzdür. Bu nedenle zayıflamış olarak 
birçok kelimede yer almaktadır: büleyˈin, geliyˈim, 
şeyˈlerimi. Değişik örneklerde çok az oranda incelmeye 
uğradığı da sesin ayırıcı özelliğidir. 

2202) Biraz sert telaffuz olunan 
“y” ünsüzü:  

Sızıcı, sert damak ünsüzü yˈnin biraz sert telaffuz edilen şekli 
de bulunmaktadır. 

2203) “k” ünsüzünden dönüşmüş 
“y” ile başlayıp “h” ile biten “yh” 
ünsüzü: (bkz. 283)  

“yh” sesi “k” sesinden dönüşmüş, belli kelimelerde görülen 
bir sestir. Aşağı yukarı bütün Doğu Anadolu ağızlarında 
benzer örneklerde izlenebilmektedir: eyhmeh, göyh. Ön seste 
kullanılmaz. “y” ile başlayan ve ön damakta oluşan hırıltılı, 
sızıcı “h” olarak da tanımlanmaktadır. 

221) “z” ünsüzü:  Katı, sızmalı, tonlu, diş eti ünsüzüdür. Boğumlanması 
sırasında dudaklar açık, damak perdesi kapanma durumunda 
ve ses telleri titremektedir. Tonlu bu “z” ünsüzünün son 
seslerde ön sestekilerine göre bir tonsuzlaşma eğilimi vardır. 
Ağızlarda üç ayrı “z” ünsüzü ile karşılaşılmaktadır: 

2211) “z” ile “s” arasındaki “z” 
ünsüzü: (z) 

Benzeşme nitelikli “z” ile “s” arasında s’ye yönelik ve yakın 
bir ünsüzdür. –zs- > -zs- > -ss- benzeşme aşamalarının orta 
yerinde oluşmaktadır: vermezse, olmazsa, bizse. 

2212) Biraz sert “z” ünsüzü:  Ağız bölgesinde biraz sert olarak telaffuz edilen ünsüzdür. 

2213) Yarı sızıcı “z” ünsüzü: (z) Katı, yarı sızıcı, tonlu, diş-diş eti ünsüzüdür. Peltek “z” olarak 
tanımlanır. 

 

3.3.4 Şekil bilgisi: ses olayları (şekil/form bilgisi) ile ilgili dilbilimsel kurallar 

Ses olayları, bir dil veya lehçesindeki monemleri oluşturan fonemlerin ses olarak 

gerçekleştirilmeleri sırasında morfemlerin bünyesinde uğradıkları genel veya özel, 

kalıcı veya geçici, bireysel veya toplumsal başkalaşımlar olarak tanımlanmaktadır. 

Dillerdeki seslerin oluşturulmasında olduğu kadar ses değişmelerinde de etkili olan 

ve kişilerde zamanla şartlı bir reflekse dönüşme eğilimi gösteren bu faaliyet 

incelendiğinde, konuşma olayının doğa olayları ve insan davranışları ile benzerlikler 

gösterdiği, hatta bunların bir parçası olduğu görülmüştür (Gemalmaz, 1999: 3) &  

(Başkan, 1967: 74). 

Dünyadaki her dilin kendine has sesleri, ses yapısı ve ses özellikleri bulunmaktadır. 

Kullanıldıkça ve geliştikçe her dilin bünyesinde bir takım ses olayları (ses düşmesi, 

ses türemesi, ses değişmesi, ses benzeşmesi vs.) oluşmaktadır. Dünyanın en köklü 

dillerinden olan ve kendine has sesleri, ses yapısı, ses özellikleri bulunan, mevcut 

kelimelerinin birçoğunu ses ve söyleyiş yönüyle değiştiren Türk dili de geçmişten 

günümüze içinde barındırdığı çeşitli ses olaylarıyla dikkat çekmiştir. Bu ses 

değişimlerini dildeki ekonomi yasasının (en az çaba yasası) oluşturduğu, bir dilin 

seslerini, ses özelliklerini ve ses olaylarını incelerken çok dikkatli olup hiçbir detayı 
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atlamamak gerektiği diyalektologlarca vurgulanmıştır (Efendioğlu & İşcan, 2010: 

121, 133, 140).  

Müzikolojide, fonetik (Ses bilgisi), morfoloji (Şekil Bilgisi), etimoloji (Türeme 

bilgisi), semantik (Mana bilgisi), sentaks (Cümle bilgisi) vb. gibi dalların birlikte 

yürüdüğü, bunlardan yoksun kalan bir kişinin müzikoloji bilimi ile uğraşmış 

sayılamayacağı da müzikologlarca vurgulanmıştır (Önaldı, 1980: 521-527). 

Ses değişimleri sırasında en az çaba yasası uyarınca iki değişik eklemleme yerine bir 

tek eklemleme ile yetinilmekte ya da güç bir eklemleme yerine daha elverişli bir 

eklemleme tercih edilmektedir (Saussure, 1978: 16).  

Belli bir dili temsil eden fonemlerden bir veya birkaçı dili konuşan fertler, ağızlar, 

lehçeler vb. gibi özellikler ekseninde belirli ve kolayca kavranır kaidelere uygun 

olarak değişmekte, dil unsurları arasındaki her türlü birleşme bu fonolojik düzeni 

bozmamak şartıyla lehçe ve ağızların öngördüğü fonetik kaidelere uymaktadır 

(Gemalmaz, 1980: 18-19). 

Efrasiyap Gemalmaz, öncelik sırasına bağlı olarak oluşan Türkçe için ayırıcı ses 

özelliklerini aşağıdaki gibi sıralamıştır:  

1) Kelime vurgusuna pek önem vermemiş; 

2) Vurgusuz orta hecelerin dar vokallerini düşürmüş, geniş 

vokallerini daraltmış; 

3) Tonlu konsonantlar bakımından zenginleştikçe uzun 

vokallerini normalleştirmeye yönelmiş; 

4) Eklerin vokallerini üzerlerine geldikleri kelimelerin 

vokalleriyle önce kalınlık-incelik, sonra düzlük-yuvarlaklık 

ve daha sonra da darlık-genişlik bakımından benzeştirerek 

çeşitli vokal uyumları geliştirmiş; 

5) İki vokal arasında kalan konsonantları tonlulaştırma ve 

sızıcılaştırma, hatta akıcılaştırma yolunda adımlar atmış; 

6) Kelime ve hece sonlarındaki konsonantların zamanla varsa 

sızıcı ve akıcılarını tercih etmiş; 

7) Hatta uygun düştükçe karşılaşılan konsonantlardan sızıcı 

özellikle akıcı olanlarını patlayıcı ve katı konsonantlardan 

önce getirmek için göçüşmelere yer vermiştir. 
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8) Dilini kullanırken insanı baskısı altında tutan; Mümkün 

olduğu kadar az enerji ve madde kullanarak, birim zamanda 

mümkün olduğu kadar çok ve eksiksiz mesaj kodlayıp 

iletmek bütün doğal ve yapay dillerin eğilimidir 

(Gemalmaz, 1992: 171-172). 

İ. N. Dilmen, hep bir asıldan kaynaşmış sesler olan vokallerin kelimenin manasını 

değiştirmeden birbiri ile pek kolaylıkla değişebildiğini vurgulamış ve konson 

değişim sebeplerini ise aşağıdaki gibi sıralamıştır:  

1) Biri ötekinden çıkan iki konson birbiri yerine geçebilir. Bunu bilhassa yan 

yana aynı konsonun iki kere bulunduğu kelime şekillerinde görürüz.  

2)  Bir kategori dâhilinde olan konsonlardan biri öteki yerine geçebilir. Buna 

kategorik değişme adını verebiliriz.  

3) İki kategori arasında bir müşterek bulunur, yani kategorinin birer konsonu 

birbirine müsavi olursa, bu iki kategori konsonları da birbiri yerine 

geçebilir.  

4) Bir mürekkep konson sesinin tahallülünden husule gelen konsonlar da 

birbiri yerine geçebilir.  

5) Bir kelimenin etimolojik analizinde ikisi de aynı semantik fonksiyonu ifa 

eden iki konson bulunur ve bunlardan birine ayrı bir rol atfedilmezse bu 

konsonlardan birinin okunmaz olduğuna hüküm olunur (Dilmen, 1936: 

17-31). 

Her dilde seslerin bir araya geliş kurallarının farklı olduğu, kuralları belirlemede 

tabiat şartlarının, coğrafi şekillerin, yaşayış tarzlarının, duygu ve düşünce 

dünyalarının ne derece etkili olduğunun belirlenebilmesi için derinlemesine 

araştırmalar yapılması gerektiği vurgulanmıştır. İnsanların duygu ve düşünce 

dünyasını olgunlaştıran, onlara farklı duygu-düşünce ve yaşam alanları sunan 

seslerin kendilerine has bir yansıtma görevi, rengi, vurgusu, tonu bulunurken, ses 

birlikteliklerinin ise yansıtmayla birlikte adlandırma ve farklı tonları-ezgileri ifade 

edebilme güçleri bulunmaktadır. Ses birlikteliklerinin doğru ve ezgili üretimiyle 

insanların birbirleriyle sözlü iletişim sağladıkları bilinmektedir. İnsanı temsil eden, 

karakterleri ön plana çıkaran ve ses birliktelikleri hazinesinden seçilip üretilen ezgili 

birlikteliklerde seslerin seçim ve diziliş organizasyonu oldukça önemlidir (Coşkun, 

2008: 17-20) (Bkz. Şekil 3.6., Şekil 3.7., Şekil 3.8.). 
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Ağız çalışmalarında üzerinde en çok durulan konu ses bilgisidir.  Fonetik etkenler ve yaygın 
eğilimler altında kalan konuşma dili; ünlüleri, ünsüzleri ve ses olayları bakımından ses bilgisi 
başlığı altında incelenmekte, ağızların ses düzeni ve varlığı da bu çerçevede açığa 
çıkmaktadır… Yazı dili bakımından bol ünlülü bir dil olan Türkiye Türkçesinin aydın 
konuşmasında ve bilhassa bölge ağızlarında daha çok ünlüye sahip olacağı muhakkaktır. 
Temel ünlülerle ağızlara özgü daha birçok ünlünün varlığı Türkçe’nin ses kaynaklarının 
gürlüğü ve bolluğunun işaretleridir. Ünlü bolluğuna bağlı olarak görülen birçok ses ve yapı 
değişmeleri; seslerin birbirini etkileme durumları, kolay söyleyiş ve ‘en az çaba kanunu’ 
eğilimleri tümüyle Türkçe’nin fonetik değerleri olarak önemli inceleme alanlarını 
oluştururlar. (Sağır, 1995: 377). 

Ses değişmesi hadiseleri, belki de en iyi şekilde, satranç oyunundan basit bir yakıştırma ile 
özetlenebilir. Eğer telaffuz şeması, bir satranç tahtası olarak düşünülürse, ses değişmesi, asla 
fiilin değil, daima kalenin hareketi olarak düşünülebilir. Kısacası, en azından iki hareketle 
olmak üzere ‘her ses, her sesten gelebilir.’ (Karaağaç, 2010: 299). 
 
Fonetik morfoloji ile olan ilişkisinde hangi akustik ve söyleyiş özelliklerine sahip seslerin bir 
araya geldiklerini ve bu seslerin birbirleriyle olan ilişkilerini, dolayısıyla ses olaylarının 
sebeplerini araştırıp bulmaya çalışır… Dünya dillerinde ünsüzlerin birbirleriyle hangi kurallar 
çerçevesinde bir araya geleceğini o dilin fonetik kuralları belirler… Ses ve ses 
birliktelikleriyle ilgili yapılacak yanlış seçim ve ezgilendirmeler, toplumda anlaşmazlıklara, 
hatta felaketlere sebep olabilir. (Coşkun, 2008: 20, 25, 235). 
 

 

Şekil 3.6 :  Fonemler düzeninin çalışması (Gemalmaz, 1980: 16). 
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Şekil 3.7 : Ünlü fonemler düzeni (Gemalmaz, 1980: 13). 

 

Şekil 3.8 : Ünsüz fonemler düzeni (Gemalmaz, 1980: 15). 

3.3.4.1 Anadolu ve rumeli ağızları ünlü değişmeleri 

Otuz yıllık dialektolojik araştırma gereçleri ile birlikte, bu alanda yapılmış olan yerli 

ve yabancı araştırmaları da göz önünde bulundurarak Anadolu ve Rumeli ağızları 

gramer yapısını karşılaştırmalı olarak tespit etmiş olan Ahmet Caferoğlu, Anadolu ve 

Rumeli ağızlarındaki ünlü ve konson değişmelerini şöyle bir sınıflandırmaya tabi 

tutmuştur (Caferoğlu, 1965: 1-33) (Bkz. Çizelge 3.19, Çizelge 3.20 – Çizelge 3.31.). 
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Çizelge 3.19 : Kısaltmalar 

Af. Afyon ağzı Kır. Kırşehir ağzı 

Afş. Afşar ağzı Kil. Kilis ağzı 

Ahl.  Ahlat ağzı Kk. Karakoyunlu ağzı 

Akç. Akçaabad ağzı Kon. Konya ağzı 

Akçk. Akçakoca ağzı Krs. Kars ağzı 

Alş. Alaşehir ağzı Kul.  Kula ağzı 

Amas. Amasra ağzı Küt.  Kütahya ağzı 

Ams. Amasya ağzı Mih. Mihalıççık ağzı 

Ank.  Ankara ağzı Maç. Maçka ağzı 

Ant.  Antalya ağzı Mak.  Makedonya ağzı 

Ay. Adın ağzı Mal. Malatya ağzı 

Ayr.  Ayrım Man. Manisa ağzı 

Az. Azeri ağzı Mar.  Maraş ağzı 

Baf.  Bafra ağzı Merz. Merzifon ağzı 

Bal. Balıkesir ağzı Mes. Mesudiye ağzı 

Balk.  Balkan ağzı Mş. Muş ağzı 

Bar.  Bartın ağzı Mud.  Mudurnu ağzı 

Ber. Bergama ağzı Muğ. Muğla ağzı 

Bol. Bolu ağzı Naz. Nazilli ağzı 

Bor. Bor ağzı Nev. Nevşehir ağzı 

Boz.  Bozdağ ağzı Niğ. Niğde ağzı 

Bur.  Burdur ağzı Of. Of ağzı 

Çan.  Çankırı ağzı Ord. Ordu ağzı 

Çayc.  Çaycuma ağzı Öd. Ödemiş ağzı 

Çor.  Çorum ağzı Raz. Razgar ağzı 

Çiv.  Çivril Ağzı Riz. Rize ağzı 

Çr. Çoruh ağzı Saç.  Saçıkaralı ağzı 

Den. Denizli ağzı Saf.  Safranbolu ağzı 

Din. Dinar ağzı Sal. Salihli ağzı 

Div.  Divriki ağzı Siv. Sivas ağzı 

Dün. Dünbüllü ağzı Som.  Soma ağzı 

Düz.  Düzce ağzı Sök.  Söke ağzı 

Doğ. Doğu ağzı Sür. Sürmene ağzı 

Edr.  Edremit ağzı Tav. Tavşanlı ağzı 

El. Elaziz ağzı Ter. Terekeme ağzı 

Emr.  Emirdağı ağzı Tir. Tire ağzı 

Erc.  Erciyas ağzı Tok. Tokat ağzı 

Er. Erzurum ağzı Trb.  Trabzon ağzı 

Esk. Eskişehir ağzı Tur. Turgutlu ağzı 

Eg. Egin ağzı Tun. Tunceli ağzı 

Gaz. Gaziantep ağzı Trk. Türkmen ağzı 

Gir. Giresun ağzı Um. Umumi ağzı 
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Ger.  Gerede ağzı Ur.  Urfa ağzı 

Isp. Isparta ağzı Uş. Uşak ağzı 

İst.  İstanbul ağzı Uzk.   Uzunköprü ağzı 

İz.  İzmir ağzı Vak.  Vakfikebir ağzı 

Kac. Kacar ağzı Van. Van ağzı 

Kağ. Kağızman ağzı Vid. Vidin ağzı 

Kar.  Karamanlı ağzı Yoz. Yozgat ağzı 

Kas. Kastamonu ağzı Zag. Zagrep ağzı 

Kay. Kayseri ağzı Zon.  Zonguldak ağzı 

Çizelge 3.20 : Düz ünlüler 

İşaret Açıklama 
a • a ünlüsü temelde kendini korur durumdadır. Ancak Gaziantep ağzında, Arapça 

 sesini andırmaktadır. Erzurum’da ise içerlek “g” lerden sonra “o” ya doğru ”ع“
bir kayma eğilimi . g ö sterir.  

 
a ~ ä 

• Daha fazla doğu illeri ile sahil boyu ağızlarında kesin ve yaygındır. Dağınık 
olarak da bütün ağızlarda bulunur:  

a) a- > ä- : äḫran (Er. C. III. 245) < aḳran; äfyun (Kas. C. IV. 218) < Afyon; äslan 
(Ayr. C. III. 246) < arslan; äsgär (Ter. C. III. 246) < askär; bir äz (GA. 16) < bir 
az; ännä (EG.) < annä; äziz (Eg.) < aziz. 

b) -a- > -ä- : yäsi (Trb. Laut. 81) < yası; äḫbablärä (Trb. Pis. 186) < ahbaplara; 
daräfinda (Trb. C. VII. 172; Gud. 107) < tarafında; kähat  (Kar. E. 2) < kâġıt; 
acäba (Riz. R. III. 36; Trb. C. VII. 134) < acaba; zäman (Trb. Pis. 182) < zaman; 
säya (Riz. R. III. 35) < saya; daġlär (Afş. C. III. 139) < daġlar. 

c) -a > -ä : lirä < (GA. 16) < lira; birä (ib.) < bira; yarä (Kar. E. 2) < yara; sahrä (ib.) 
< sahra; hamamä (Riz. Gud. 107) < hamama; illä (Eg.) < illa; haftä (Ny. 57) < 
hafta. 

a ~ e • Okadar da bol değildir. Dağınık olarak:  
a) a- > e- : ellah (Of. C. VII. 318) < Allah; emicä (Riz. C. VII. 318) < amca; eşgär 

(Gaz. C. VI. 278) < aşikâr; eypap (Ams. C. IV. 218) ahbab; eşnä (Afş. C. VIII. 
234) < aşina. 

b) -a- > -e- : Kendinden sonra gelen ve demi-vokal (yarı sesli) bir ses değeri taşıyan 
-y-, -y etkisiyle, geniş bir çevrede türemektedir. Şöyle ki: goley (Div. C. VI. 283; 
GA. 16; C. VI. 283) < ḳolay; bıydey (Bal. C. I. 155) < buġday; yapeydım (GA. 
16) < yapaydım; heyvan (Kas. C. IV. 233) < hayvan; heyran (E. Rasz. 1) hayran. 

c) İstanbul ağzı içinde de varit görülen bu gelişme için ( bk. Bergsträsser, ZDMG. 
LXXII. 240: J. Deny, Gram. § 189; Kow. § 7). 

d) Bununla birlikte -a- > -e- değişmesi, kendinden sonra gelen -ş-, -ş etkisi ile de 
gelişir. Bazen de ağızın yerli ve özel bir hususiyeti olarak belirir: ġumeş (Esk. 
EAD. 21) < ḳumaş; yoldeş (Esk. C. IX. 287) < yoldaş; yaveş (ib.) < yavaş; gardeş 
(ib.) < ḳardaş; çameşir (ib.) < çamaşır; keşgä (Mş. C. IX. 259) < kâşki; eşg (Yoz. 
C. VIII. 234) < aşk; nikeh (Man. C. I. 92) < nikâh; çentä (Ank. C. VIII. 228) < 
çanta; metäl (Kır. C. VIII. 251) < matal < masal. 

e) Buna karşılık Arapçanın “ع” ni, kelime başlarında bu değişme kuralına uyarak 
bazen, ä- ile söylenmektedir. äşirät (Eg.) aşiret; äziz (ib.) < aziz. 

a ~ ı • Çeşitli etkilerle türemiştir. Bunu yapan unsurlar şöyle sıralanabilir: 
a) a- > ı- : ız (Ny. 59) < az (pek azdır) 
b) c ünsüzünün etkisi ile, özellikle gelecek zaman ekindeki -a- > -ı- darlaşması 

sonucunda, -ı- ünlüsünün bazen kısa -ı- olarak söylenişi: yapıcam (Gir.) < 
yapacağım; alıcam (ib.) < alacağım; napıcan ( ib.) < ne yapacaḳsın; açıcam (Uzk.) 
< açacaġım; sacıyak (Baf.) < sacayaḳ.   

c) Aynı -a- > -ı- darlaşması, bazen -y- etkisi ile de olabilir: almıya (Gir.) < almaya; 
gaçmıya (ib.) ḳaçmaya; ortıya (ib.) < ortaya; sacıyak (E. Raz. 2) < sacayaḳ; gınıya 
(Ny. 59) < ḳınaya; āmıyo (Man. Som. GBAA. 42) < atmıyor; annıtıyor (Mak. 
Man. 336) < annatıyor; ḳıdır (ib.) < ḳadar. 
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d) Çoğu zaman dağınık olarak yerli ağızlarda belirmektedir: çıġır- (Siv. V. 224) < 
çaġır-; baġırsık (Ga. 17) < baġırsak; aġıç~aġış (Siv. V. 217) < aġaç; oġıdaḳ (Isp.) 
oġadaḳ; sacıyaḳ (Baf.) < sacayaḳ. 

e) Tektük olarak da -a > -ı darlaşmasına rastlanır: fırçı (GA. 17) < fırça; varıncı ( 
Ny. 59) < varınca; çıḫıncı (ib.) < çıḫınca ve genel olarak  
-ınca ekinde belirli bir türde meydana çıkmaktadır. 

a ~ i • Oldukça azdır ve kelime yapısını daralttığı kadar incelmesine de yol açmaktadır: 
a) a- > i- : imäliyät (Ny. 57) < ameliyat. 
b) -a- > -i- : portiḳali (Riz. R. III. 32) < portakal > portaḳalı ~ (Az.) portaġalı; buriya 

(Ny. 57) < buraya; maişli (ib.) < maaşlı; şuriya (ib.) şuraya; yapicäk (Af. Din. 
GBAA. 42) < yapacak; ti (Uzk.) < tā; babiyı (Ur. KE. 28) < babayı; odiya (ib.) < 
odaya. 

 
a ~ o • Labial (dudak) ve labiodental (dişdudak) ünsüzler etkisiyle yuvarlaklaşan düz 

vokaller, bazen ve hatta genel olarak, hiçbir etkiye kapılamadan da 
görülmektedir: 

a) Dudak ve dişdudak ünsüzler etkisiyle: boba (Um.) < baba; dovıl (Bar. By. 117) < 
davul; çovdar (Iz. C. I. 90) < çavdar; doyşan (Krs. C. III. 25) < tavşan; çobuḫ 
(Kas. C. IV. 5) < çabuk; comuş (Kr. C. III. 59) < camus > camış; govaġ (Ny. 62) 
< kavak; popaz (Uzk.) < papaz; lomba (GA. 17) < lamba; alov (GA. 17) < alav < 
aläv.  

b) Genel olarak ağızlarda düz ünlüyü yuvarlaklaştırma eğilimi boldur ve kesin bir 
kurala bağlı değildir: ḳızcoġaz (Eg.) < ḳızgcaġaz; şolvar (Riz. C. VII. 346; Gud. 
107) < şalvar; soḳal (Akçk. C. IX. 159) < saḳal; çokal (ib.) < çaḳal; cozu (Kas. C. 
IV. 209) < cazı; çolḫan (Van. C. IX. 15) < çalḳan-; yozu (Kas. C. IV. 5.) < yazı; 
olış- (Or. C. VII. 41) < alış-; bovur- (Bar. By. 117) < baġır-; pilov (GA. 17) < 
pilâv.  

a ~ u • a~o değişmesi kadar bol ve sık olmamasına bakmadan dağınık olarak çeşitli 
dialekt yörelerinde bulunmaktadır: 

a) a- > u- : uralu (Eg.) < oralı; unnar (ib.) < onlar; o < u. 
b) -a- > -u- : sarsuḳ (Bar. By. 126) < sarşaḳ; dutuk (ib.) < dutak; portuḳal (Isp.) < 

portaḳal; hulusa (E. Kar. 4.) < hulasa; hufta (Ay. Boz. GBAA. 43) < hafta; buba 
(Baf.) < baba. 

c) -a > -u : yorgu (Sök. C. I. 214) < yorga; paḫlavu (Ny. 62) < baḳlava; bubu (Den. 
Tav. GBAA. 43) < baba. 

a • a foneminin Gaziantep ağzındaki en önemli bir özelliği çeşitli etkiler üzerine 
Arapça “ع” (ayın)ına çalar bir ses oluşudur. Ö. A. Aksoy’a göre bu değişiklik “k, 
ḫ, ḥ, ġ, ğ” konsonlarının a’dan önce ve sonra bulunuşu etkisiyle meydana 
gelmektedir. 

ä • Anadolu ağızlarında iki türlü e vardır. Bunlardan geniş olanı ä, dar olanı ise e ile 
gösterilmiştir. Bununla beraber, her iki ünlünün ses değerlendirilmesi, aynı 
kelimede de bulunabilir. Bu yüzden kesin bir dialektik gruplaşma 
yapılamamaktadır. Daha fazla değişme ve kayma eğilimi a~e arasındadır:  

a) ä > a : Balkan ağızlarında boldur: sevma (Vid. Nem. 36) < sevmä (Nem. 35). 

ä ~ e a) ä- > e- : evkar (Siv. C. V. 232) < äfkar; eläk (Kas. C. IV. 217) < äläk; eñar (Çan. 
İb) < äyär; ehval (Ter. C. V. 232) < ähval; etraf (Çor. C. III. 245) < ätraf; ehval 
(Ter. C. V. 232) < ahval; etäk (Sür C. VII. 319) < ätäk. 

b) -ä- > -e- : Fevkalâde boldur. bek (Kır. C. IX. 224) < päk; acelä (E. Var. § 4) < 
acälä; zerzälä (Siv. C. V. 271) < zälzälä; berekat (Çan. C. IV. 266) < bäräkät. 

c) -ä < -e : Sufiks eklenmesi üzerine, gerçek durumunu yitirmesine karşı yine de 
değişme olmaktadır: köşenin (E. Var. § 4) < köşänin; çaresi (Esk. EAD. 20) < 
çarä+si; nelär (ib.) < nä+lär. 

ä ~ a • Tek tüktür: ala (GA. 25) < äla; baḳça (ibid.) < bahçä; mandil (Man. Som. GBAA. 
46) < mändil; ermanı (ib.) < ermäni; mäddab (Muğ. GBAA. 67) < mäktäp > 
mäkdap; dema (Riz. C. VII. 260) < demä; tenda (ib. 277; Gud. 108) < täntä; 
çavap (Trb. C. VII. 165) < cävap. 

ä ~ i • Tıpkı ä~e de olduğu gibi, her iki ses değeri bir kelimede kullanılmaktadır. Kesin 
bir durumda değildir: 

a) ä- > i- : Pek azdır; isni- (Kay. C. VIII. 247) < äsnä-; imin (Niğ. İb.) < ämin; iyildi 
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(Esk. EAD. 21) < äyildi. 
b) -ä- < -i- : biyazlaş (Ny. 59) < bäyazlaş-; tancirä (Ay. C. I. 82; Isp.) < täncärä; 

biräkät 8Esk. EAD. 21) < bäräkät; firyās (E. Raz. 4) < färyad; gäyicäk (Man. 
Som. GBAA. 43) < gäyäcäk; gälinci (ibid.) < gälincä; şikil (Ter. C. III. 287) < 
şäkil; şirit (Kac. C. 287) < şärit; tänika (Ny. 59) < tänäkä; köşiyä < (Uzk.) < 
köşäyä; safarbirlik (Baf.) < säfärbärlik; däviyä (Ur. KE. 29) < däväyä. 

c) -ä > -i : Tek tük olarak görülmektedir: pärdi (Ay. GBAA. 46) < pärdä; geci (Den. 
C. I. 141) < gecä; dädäñi (ib.)  dädäñä; sädi+yaġ (Öd. C. 1. 201) < sadä+yaġ 

ä ~ o • Pek azdır ve dudak konsonları etkisiyle ortaya çıkmaktadır: covap (Gir.; Kas. C. 
IV. 11) < cävap; moula (Ay. C. I. 82) < mävla. 

ä ~ ö • Tersine geniş gelişme ve yayılma olanakları bulmuştur:  
a) ä- < -ö : örük (Kas. C. IV. 69) < ärik; öväl (Ny. 62) < äväl; öv (Ay. C. I. 82) < äv; 

ök- (Kon. G. 1. 47) < äk-. 
b)  -ä- > -ö- : pöhlivan (Ord. C. VII. 3) < pählivan; pörişan (ib.) < pärişan; çömbär 

(Trb. İb. 187) çämbär; dölük (Kas. C. V. 4) < dälik; dörvan (C. III. 23) < dävran; 
dögül (Siv. C. V. 12) < däğil; dövä (Kas. C. IV. 23) < dävä; dövlät (Eg.; Ny. 62) 
< dävlät; çökürgä (Kas. C. IV. 15) < çäkirgä; gömükta (Trb. Pis. 180; Gud. 108) 
< kämiktä. 

ä ~ u • Nadirdir: cuvap (Ay. Naz. GBAA. 43) < cävap > cuġap (Ny. 62). 
e • Genel olarak bütün ağızlarda bulunur. İzmir ve yöresi bu sesi, daha fazla ä ye 

doğru kaydırdığı halde, Orta ve Doğu Anadolu ağızlarında tersine, özellikle 
birinci hecelerde olmak üzere, sert bir é ye çevrilmektedir. Ö. A. Aksoy’un 
Gaziantep için belirttiği bu ses, Azeri ve Doğu ağızlarında, ayni değeri taşımakta 
ve söylenişi ile bir çeşit kısa bir ses uzatması da meydana getirmektedir: bél, béş, 
sél, éş, tél (bk. GA. 26-27) gibi. 

e ~ i • Oldukça seyrektir: 
a) e- > i- : itmäk (Man. Alş. GBAA. 47) < etmäk; in- (Uzk.) < en-; irmädi (Riz. VII. 

263; Gud. 108) < ermädi; il < el. 
b) -e- > -i- : Dağınıktır ve ekseriyetle kendisinden önce ve sonra gelen bir y-, -y- 

etkisi ile doğmaktadır: yingä (Gir.) < yengä; yirli (Bal. C. I. 213) < yerli; piynir 
(E. Raz. 5) < peynir; liyläk ( Uzk.) < leyläk; iy- (ib.) < ey-; yitmiş (GBAA. 44) < 
yetmiş; yidi yirindän (Man. GBAA. 44) < yedi yerindän; diyinci (Ny. 59) < 
deyincä 

c) -e- > -i- : Diğer durumlarda serpilmiş durumdadır: çişmä (Kay. Niğ. C. VIII. 229) 
< çeşmä; virim (Esk. EAD. 21) < veririm; virsin (Riz. R. III. 27) < versin; til (Af. 
Din. GBAA. 47) < tel; biyit (Ny. 59) < beyt. Bunlardan bir kısmı eski i 
arkaizmidir. Buna göre, eski Türkçemizin ana karakterini devam ettirmiştir. (bk. 
Ny. § 14 ve s. 60). 

e ~ ö • Tamamı ile rastlantı üzerine kullanılmıştır:  
a) e- > ö- : örtäsi (Tok. C. V. 256) < ertäsi; öylämäk (Tok. İb) < eylämäk. 
b) -e- > -ö- : Nispeten bolcadır ve belki de dudak konsonlarının etkisiyle 

türemektedir: böş (Niğ. C. IV. 207) < beş; çövür- (Bar. By. 117) < çevir-; vörmek 
(ib. 118) < vir- ~ vermäk; cövüz (Kas. C. IV. 39) < ceviz; söyün- (Kar. C. III. 23) 
< sevin-; dörvan (ib. 99) < devran; mövsüm (El. C. VI. 87) < mevsim. 

e ~ o • Çok azdır. Azeri ağzında ise bolcadır: dovlätä (Riz. C. VII. 268) < devlätä; doylät 
(Trb. Pis. 192. Gud. 108) < devlät. 

i • Balkan yarımadası, Türk ağızları ile Doğu illerimizde düzenli bir biçimde ve 
Karadeniz kıyısında ise dağınık bir halde ı karşılığı olmasına karşı aslını 
korumuştur. Hatta bazı ağız bölgelerinde tarihi karakterini olduğu gibi yaşatmaya 
çalışmıştır. ı bölümünde daha genişçe değinileceği gibi i < ı dışında türlü 
değişmelere uğramıştır.  

i ~ a • Nadirdir: vallaha (Ny. 61) < vallahi. 
i ~ a • Azdır: 

a) i- > ä- : äprişim (Isp. II. 157) < ibrişim; äşit (Trb. Pis. 181) < işit; ändi (Riz. R. III. 
32) < indi; än- (Den. GBAA. 47) < in-. 

b) -i- > -ä- : zäncir (Div.) < zincir; çäräz (Riz C. VII. 293) < kiraz; dägägä (Trb. C. 
VII. 165) < dakiḳa; gäläncä (Ay. Boz. GBAA. 47) < gälincä. 

c) -i > -ä : bärä (Man. Som. GBAA. 47) < bäri; içärä (Den. İb. 70) < içäri, täcällä 
(ib. 50) < täcälli; täsälla (ib.) täsälli; älbäsi (Akçk.) < älbisä. 
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i ~ e • Çoğu kez tarihi i değerini muhafaza etmekle beraber e ye doğru geniş bir eğilimi 
vardır. Özellikle Karaman ağzı ile (E. Kar. 9) Terekeme uruğu ağzında, çokça 
Arapça kelimelerin if’āl ve ifti’āl vezinlerindekinde göze çarpmaktadır. Geçirdiği 
değişmeler şunlardır:  

a) i- > e- : eġdam (Er. C. III. 244) < idam; ehtibar (Kar. ibid.) < itibar; eḫtiyar (Kağ. 
ib) < ihtiyar, eyha (Mer. C. IV. 218) < ihya; eḫtidar (Er. C. III. 244) < iktidar; 
ehram (Er. ib.) < ihram; estä- (Çor. IV. 218) < istä-; elaç (Gaz. C. VI. 277) < ilaç; 
ekiz (Div.) ikiz; endurup (Trb. C. VII. 154) < indirip; eşarät (Riz. C. VII. 302; 
Gud. 108) < işarät; elim (GA. 36) < ilim; ebrät (ib.) < ibrät.  

b) -i- > -e- : Bolcadır: hekaya (Bur. C. I. 182) < hikāyä; heş (Mal. Man. C. I. 182) < 
hiç; sehir (Mal. C. VI. 305) < sihir; lebas (Esk. EAD. 21) < libas; hesar (Tok. C. 
V. 244) < hisar; hecaz (Den. Çiv. GBAA. 47) < hicaz; gecä (Ny. 60) < gicä; 
hekmät (Isp.) < hikmät; veran (Div.) < viran. 

c) -i > -e : mane (GA. 36) < mani; Race (ib.) < Raci; märce (ib.) < märci. 
i ~ ı • Tektüktür: fakır (Isp.) < fakir; hızmat (ib.) hizmet; cırıt  (El. C. VI. 269) < cirit; 

fıġan (Gaz. E. VII. 279) < figan; dıġnä- (Ny. 58) < dinlä-; cızgı (Ur. KE. 99) < 
çizgi; cızma (ib.) < çizmä; fılcan (Kil. C. VI. 279) < fincan; çızmaḳ (GA. 38) < 
çizmäk.  

• Vidin ağzında ve genel olarak Bulgaristan Türk ağızlarının Doğu bölgesinde, 
birinci ve son kapalı hecelerde olmamak üzere, gelişigüzel i > ı değişmesi normal 
bir kural durumunda görülmektedir; ḳapisında, verır-mi-sın, işınä, sänälıḳ gibi 
(Nem. I. 13. 3).  

i ~ ö • Pek nadirdir: çoväntä (Den. Tav. GBAA. 64) < çimänto; çömän (Riz. C. VII. 297) 
< çimän; bänöm, bizöm, gälsön (Georgievits-Nem. I. 32) bizce olabileceği 
düşünülmemektedir. 

i ~ u • Dağınıktır: älduvan (Ny. 62) < äldivän; märduvan (ib.) < märdivän; musafir (Trb. 
C. VII. 183) < misafir; cubari (Trb. Pis. 188) < civarı; bänum (Riz. R. III. 20) < 
bänim; sänun (Trb.C. VII.) sänin; gäşluḳ (Riz. C. VII. 259; Gud. 109) < gänçlik; 
uçun (GA. 38) < için. 

i ~ ü • Nispeten bolca ve yaygındır. 
a) -i- > -ü- : dedüm (Trb. C. VIII. 134) < dedim; käskün (Trb. Pis. 180; Gud. 109) < 

käskin; biläzük (Riz. C. VI. 279) < biläzik; Dülbär (Ny. 62) < Dilbär; nüsbät 
(Man. C. 192) < nisbät; şüşä (Ter. C. III. 278) < şişä; hücran (Kac. C. III. 258) < 
hicran; sülah (Mes. C. VII. 345) < silah; hünbäd (Kk. C. III. 258) < himmät; 
älbüsä (GA. I.) < älbisä; mevsüm (GA. 27) < mevsim; südük (GA. 38) < sidik. 

b)  -i < -ü : nev’ini (GA. 28) < növünü; gändü (Eg.) < kändi; bällü (ib.) < bälli; 
Bänlü Dülbär (Ny. 62) < Bänli Dilbär; incü (Eg.) < inci; isgämmü (ib.) < iskämlä. 

ı • Bazı Anadolu ağızları, başta Rize, Trabzon ve kısmen Doğu illeri ağızları olarak 
“i” sesinden hoşlanmaz, onu düzgünce bir halde “ı” ile karşılarlar. Söyleyiş 
organlarının yapısına bağlı kalan bu olay, yer yer çevresindeki ünsüzler etkisi ile 
de olmaktadır. Aynı kural tümü ile Balkan yarımadası ağızlarına 
onaylanmaktadır. (Kow. § 8). Özellikle kelime sonu -ı’ların -i’ye geçişi, bu 
söyleyiş iklimi ağızlarında, sabit bir kural olarak ileri sürülebilir. (bk. Nem. I. S. 
12) : oldi, arti, ḳapi, ari ve bunun gibi. Bosna Türk ağzı, bu kurala uyduğu halde 
Vidin ağzı tersine, bunu tanımamakta ve normal söyleyişi korumaktadır. Aynı 
kural i bölgesindeki eklerde de görülmektedir.; -miş, yaparlär, yıldızlärimiz ve 
diğerlerinde olduğu gibi. (ib. s. 15). Dağınık olarak ı’nın yerini i’ye bırakması, 
Anadolu’nun diğer ağızlarında da bulunmaktadır. Fakat hiçbir kurala uymazlar. 

ı ~ a • Tektüktür: garlangus (Baf.) < kırlangıç; ahar (Den. GBAA. 44) < ahır; fırtana (ib. 
47) < fırtına. 

ı ~ e • Pek azdır. Dağınık olarak: hers (Siv. Tok. C. V. 244) < hırs; erz (Gaz C. VI. 278) 
< hırs; sadeş (Man. Som. GBAA. 44) < saġdıç. 

ı ~ i • Bazı bölge ağızlarında normaldir. Aşağı yukarı Anadolu ağızlarının çoğunda 
dağınık olarak bulunur. Azeri ağızları etkisi ile terekeme uruğu ağzında, yabancı 
kelimelerde belirli olarak görülür. 

a) ı- > i- : Daha fazla prothése olarak iliştirilme yolu ile: irahat (Ny. 57) < rahat; 
irahya (E. Kar. 18) < rayıha; iramazan, iras vb. gibi; issiz (GA. 34) < ıssız.  

b) -ı- > -i- : pek boldur fakat dağınıktır: kişkirtmäk (GA. 34) < ḳışḳırtmaḳ, sila (Ny. 
58) < sıla; hatir (ib.) < hatır; bildir (ib.) bıldır; sir (Ter. C. V. 261) < sır; hirs ( ib. 
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Çizelge 3.21 : Yuvarlak ünlüler 

244) < hırs; sira (ib.) < sıra; Misir < -Mısır; naliñ (Den. TAV. GBAA. 47) < 
nalın; ġıyilcım (Man. Som. İb. 44) < ḳıvılcım; soriyo (ib.) < sorıyor; piçaklär 
(Trb. Pis. 182) < bıçaḳlar;  sirt (Riz. C. VII. 259) < sırt; ḳarasina (Riz. R. III. 36) 
ḳarasına; dişarı (Trb. Pis. 178) < dışarı; dumanim (Riz. C. VII. 273) < dumanım; 
kadin (Trb. İb. 199) < kadın. 

c) -ı > -i : Boldur: ḳari (Trb. C. VII. 202) < karı; olmadi (Riz. ib. 263) < olmadı; 
boyali (Trb. Pis. 179) < boyalı; aldi (Trb. ib. 190; Gud. 111) < aldı; yazi (Riz. R. 
III. 20) < yazı; çığdi (Tıb. C. VII. 164) < çıktı; yoḳari (GBAA. 45) < yuḳarı. 

ı ~ u • Karadeniz kıyısı Kuzey-Batı illeri ağızı için iki bakımdan karakteristik bir 
değişme olayı olarak ele alınabilir. Arkaik bir unsur olarak Trabzon ve Rize 
ağızlarında birçok gramer biçimlerinde kalıplaşmış dil arkası-labial u kendini 
korumuştur: baluḳ (Trb. C. VII. 133) < balıḳ; yazuḳ (Trb. Pis. 196) < yazıḳ; 
ḳaşuḳ (Riz. C. VII 265) < ḳaşıḳ; funduġum (Riz. R. III. 20) < fındıġım; fursät 
(Riz. C. VII. 299) < fırsat; aḳlum ( Riz. İb. 260) < aḳlım. 

• Dağınık olarak da çeşitli ağızlarda bulunur ve hatta bolca sayılır: punar (Baf.) < 
pınar vb. gibi:  

a) ı- > u- (y- düşmesi ile) : ulduz (Man. Alş. GBAA. 47) < yıldız;  
b) -ı- > -u- : Boldur: supa (GA. 34) < sıpa; zıbın (ib.) < zubun; yapuş (Eg. ) < yapış; 

puār (ib.) < pınar; sanduḫ (ib.) < sandıḳ; muzrap (Tur. C. I. 191) < mızrap; turpan 
(Uş. ib. 208) < tırpan; punar (Isp.) < pınar; suvas (Mal. C. VI. 306) < Sıvas; 
supariş (Trb. C. VII. 345) < sipariş; sura (Ord. C. VII. 345) < sıra. 

c) -ı- > -u : cadu (Eg.) < cadı; garşu (ib.) < ḳarşı; yaru (ib.) < yarı. 
ı ~ ü • Tek tük örneklerde görülmektedir: düşarä (G. 1. ve 11) < dışarı; ürla- (ib. 1 ve 11) 

< ırlamaḳ 

İşaret Açıklama 
o • Başta Orta-Anadolu, kısmen Rize ve Trabzon ağızları olmak üzere, adeta düzenli 

bir durumda (Laut. 94) diğer ağızlarda da ö ve ü seslerinin ö > o ve ü > u ya 
doğru kaymakta oldukları görülmektedir. Örn.: ḳömür (Siv. C. V. 259) = ḳomür ~ 
t’ömür (R. 123) < kömür; ḳöşä ~ ḳoşä (Tok. Siv. İb.) < köşä; ḳötü (Ank. Yoz. 
Kır. Kay. C. VIII. 255) < kötü; ḳülah (Niğ. C. VIII. 255) ~ ḳulah < külah vb. gibi. 
Örneklerden de anlaşılacağı üzere bu akım, daha fazla ilk hecelerde gelişerek, 
kendinden sonrakiler üzerine de etkisini yaymaktadır: gozünü sevduġum gibi. Bu 
bir çeşit vokal uyumu durumuna girer. Aşağı yukarı bu kural Balkan ağızlarında 
da görülür. (Nem. I. 22). 

o ~ a • Tek tüktür: iliman (Af.-Az. C. I. 183) < ilimon < limon; cacuḫ (Kas. C. IV. 208) 
< çocuk. 

o ~ ä  • Şimdilik ancak: sakizän (Bal. C. I. 201) < säkiz + on. 
o ~ e  • Tek olarak: çecugdur ( Trb. C. VII. 164) < çocuktur. 
o ~ ı  • Pekazdır: yıḫ-mı (Af.-Az. C. I. 213) < yoḳmu; ḫorız (KE. 18) < ḫoroz; ḫotız (ib.) 

< ḫotoz. 
o ~ i • Yalınız: liḳonta (Trb. C. VII. 133) < lokanta. 
o ~ ö • Nadirdir: otä (Balk. Nem I. 37) < ötä; söhbät (GA. 51) < sohbät. 

o ~ u • Nispeten yaygındır ve açık ünlünün, daha kapalıca bir ünlü ile anlatılmasından 
başka bir şey değildir: 

a) o- > u- : uva (Çan. C. IV. 261) < ova; una (Man. Som. GBAA. 47) < ona; uya (ib. 
44) < oya; u (Gir.) < o; uda (ib.) < oda; urda (ib.) < orda; Usman (ib.) < Osman; 
uyma (ib.) < oyma; uralu ( Eg.) < oralı; uḳumaḳ (Balk. Nem. II. 118) < oḳumaḳ. 

b) -o- > -u- : Bütün ağızlarda dağınık olarak bulunur: buġaz (Çr. C. III. 236) < 
boġaz; guvala- (Ank. C. VIII. 242) < ḳovala-; duvan (E. Raz. 7) < doġan; särhuş 
< särhoş; paytun < fayton; roḫsat < ruḫsat; guca (Man. Alş. GBAA. 48) < ḳoca; 
yolaf (Küt. Uş. GBAA. 44) < yulaf; suḳaḳ (Den. Tav. GBAA. 48) < soḳaḳ; suvan 
(Uzk.) < soġan; yurġani (Trb. Riz. C. I. 199) < yorganı; telfun (Ny. 60) < telefon; 
buynuz (GA. 51) < boynuz. 

ö ~ ä • Yalınız: älmäm (Riz. R. III. 30) < ölmäm; älir (Trb. Pis. 194; Gud. 113) < ölür. 
ö ~ e • Dağınık olarak ağızlarda tek tük bulunur. 
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a) ö- > e- : eldurma (Akş. C. VII. 181) < öldürmä; elmäk (Sür. İb. 318) < ölmäk; 
eldür- (Trb. Riz. ib.; Kow. § 2) < öldür-; ert- (Akç. ib. 319) < ört-; eylä (GA. 51) 
< öyle; elä (Erz. Kar. C. III. 244) < öylä; eḳuz (Trb. ib.) < öküz. 

b) -ö- > -e- : çezmäk (GA. 51) < çözmäk; beylä (ib.) < böylä; şeylä (ib.) < şöyla; 
peyiyip (Vak. C. VII. 199) < böyüyüp; pelip (Akç. C. VII. 182) < bölüp. 

ö ~ o • Biraz yukarıda işaret edilen inceden kalına geçişten başka bir şey değildir: oñdän 
(Ny. 58) öndän; ḳolä (ib.) < kölä gibi; kor < kör; koroġlu < köroġlu; dort (Balk. 
Nem. 14) < dört; gʹos (ib. 15) < göz;  gʹordum (ib.) < gördüm; oninä (Riz. C. VII. 
264) < öninä. 

ö ~ u • ö~u değişmesi aynı kurala bağlıdır. Balkan ağızlarında bolca bulunur: urti (Nem. 
I. 14) < örtü; uldi (ib.) < öldü; buraḳli (Trb. C. VII. 282) < börekli; urulmuşdur 
(ib. 293) < örülmüştür; gubäk (Balk. Nem. II. 115) < göbäk. 

 
ö ~ ü • Anadolu ağızlarında seyrek olmasına rağmen Balkan ağızlarında oldukça 

bolcadır. Bilhassa Adakale ve Bulgaristan Türk ağızları bu yönden bir özellik 
taşımaktadır. Daha fazla vurgu değişmesi ile açıklanmak istenmektedir. üdä- 
(Nem. II. 117) < ödämäk; ülç- (Nem. II. 117) < ölç-; sük-, sün-, küpük (ib.) ve 
ilahara. Ümär (Iz. GBAA. 48) < Ömär; gömüş (E. Kar. 12) < gümüş; übäk (E. 
Raz. 7) < öbäk; düşäk (G. 83) < döşäk; küftä (GA. 52) < köfta. 

• • Anadolu ağızlarından bazılarında ö- lerin diphtonglaştığı görülmektedir: üöldü < 
öldü; güördü < gördü gibi (bk. Kow § 5.). 

u • Geçirdiği değişiklikler türü boldur. Bilhassa Kuzey-Batı Karadeniz kıyısı 
ağızlarında, dağınık da olsa Anadolu’nun diğer bölge ağızlarında darlaşma olayı 
ile karşılaşmıştır: 

u ~ ı • Mırad (Mal. C. VI. 297) < Murad; mıḫdar (Ank. C. VIII. 251) < muhtar; çapıt 
(Den. C. I. 159) < çaput; armıd (Ter. C. III. 232) < armut; Mısdafa (Mar. C. VI. 
297) < Mustafa; kavın (GA. 62) < kavun; çıbıḳ (ib.) < çubuḳ; odına (Trb. C. VII. 
229) < oduna; olmışdi (ib. 134) < olmuştu; ḳabık (Ur. KE. 19) < ḳabuḳ. 

u ~ i • Bilhassa Trabzon ve Rize ağızlarında belirlidir: biyan (Tok. C. V. 222) < buyan; 
miraz (Gaz. C. VI. 297) < muraz (t); miyazin (Edr. C. I. 190) < muazzin; yolinä 
(Trb. Pis. 188; 114) < yoluna; avlusinä (Riz. R. III. 34) < avlusuna; olmiş (Trb. C. 
VII. 199) < olmuş; vurir (Riz. ibid. 274) < vurur; yolciyim (Riz. R. III. 22) < 
yolcuyum; puldi (Trb. C. VII. 171) < buldu; doġri (ib. 133) < doġru.  

u ~ a • Tek bir iki örnekte görülmektedir: Marad (Bur. C. 1. 189) < Murad; macir (Isp.) < 
muhacir; doḫan- (GA. 62.; Ny. 61) < doḳun-; portaḳal < portugaliya. 

u ~ o • Boldur ve çeşitlidir. Yazı dili kapalı ünlülerin, ağızlardaki hafifçe açık ünlülerle 
değiştirilmesi daha uygun düşmektedir: 

a) u- > o- : oġradum (Trb. R. III. 34) < uġradım; oġilli (Trb. C. VII. 177) < uġurlu; 
o’raştı (Trb. Pis. 184; Gud. 114) < uġaştı; osan- (GA. 62) < usan-. 

b) -u- > -o- : boġun (Ny. 61) < bugün; bañal- (ib.) < buñal-; boġdanın (Riz. C. VII. 
296) < buġdanın; doldor (Riz. R. III. 32) < doldur; barot (Riz. C. VII. 266) < 
barut; Istanbol (Riz. R. III. 25) < İstanbul;  

u ~ ö • Dağınık ve düzensizdir. Yalnız Gaziantep ağzındakiler Ö. A. Aksoy tarafından 
belirli kurallara bağlanmıştır. (bk. GA. 52-55). 

a) u- > ö- : “ع” ın karşılığı olarak: ölūm (ib.) < ulūm. 
b) -u- > -ö- : möhtaç (GA. 52) < muhtaç; böhran (ib.) < buhran; möhḳäm (ib.) < 

muhḳäm; föhöş (ib.) < fuhuş; hözur (ib.) < huzur; şöbä (ib.) < şūbä; Nöman (ib.) 
< Nūman. 

c) -u- > -ö- : Diğer ağızlarda: möhdaç (Ny. 61) < muhtaç; bön (Man. Som.)  ~ böyün 
(Küt. Uş. GBAA. 45) < bugün. 

u ~ ü • Seyrekçedir: bulütä (Trb.C. VII. 267) < buluta; omuzündä (ib. 299) < omuzunda; 
sorüşürlär (Trb. Pis. 192; Gud. 114) < soruşurlar; üsta (Ay. C. I. 120) < usta; büz 
(Kac. C. III. 236) < buz; husüs (Kas. C. IV. 234) < husus; hüdüt (Merz. ibid 234) 
< hudut. 

ü • ü tıpkı u gibi geniş bir gelişme bulmamıştır. Dağınık halde çeşitli ağzı 
değişmelerine uğramıştır.  

ü ~ ä • döndär- (GA. 63) < döndür-. 
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Çizelge 3.22 : Dar ünlüler yuvarlaklaşması 

 

İkiz Ünlüler  

Çizelge 3.23 : Dipthong’laşma 

ü ~ e • Yeri- (GA. 63) < yürü-. 

ü ~ i • Özellikle Trabzon ve Rize ağızlarında bulunur: istinä (Trb. C.VII. 182) < üstünä; 
bitün (Rzi. İb. 171) < bütün; üstinä (Riz. R. III. 20) < üstünä; tüşindi (Trb. C. VII. 
275) < düşündü; diş (GA. 63) < düş; bilbil (ib. Krs. C. III. 235) < bülbül; mibaräk 
(Çan. C. IV. 242) < mübaräk; yüzügi (Riz. C. VII. 266) < yüzüyü; türki (ib. 259) 
< türkü. 

ü ~ ö • Dağınıktır. Ḳötahya (Af. C. I. 187) < Kütahya; özängi (Bal. C. I. 194) < üzängi; 
höcüm (Çan. C. IV. 234) < hücum; gögärçin (Div.) < güvärcin; böyük (Trb. Pis. 
196; Gud. 115) < büyük;  yözcar (Riz. C. VII. 294) < rüzgâr; kömiş (Trb. C. VII. 
199) < gümüş; kömäs (Man. Som. GBAA. 48) < kümäs.  

ü ~ o • Nadirdir: omudım (Riz. C. VII. 299) < ümidim; boyudi (Riz. R. III. 28) < büyüdü. 

ü ~ u • Azdır: uş (Riz. C. VII 285) < üç; duşti (ib.) < düştü; uçuncu (Trb. ib. 171) < 
üçüncü. 

İşaret Açıklama 

• • Dudak ünlülerinin değişmeleri üstüne verilen açıklama dışında, ayrıca 
yuvarlaklaşma olayının dudak ünsüleri olan b, p, m ve diş-dudak ünsüzleri olan f, 
v etkisiyle, yanlarındaki düz ünlülerin ister kökte ister ekte olsun, geniş bir 
düzenle yuvarlaklaştırılması görülmektedir.  

a) b etkisi ile: bül- (Bol C. I. 164) < bil-; bür (Erz. C. III. 236) < bir; büşür- (Mal. C. 
VI. 267) < bişir-; bucaḫ (Man. Tir. C. I. 189) < bıçaḳ; böbäk (Isp. ) < bäbäk; 
bübär (Uzk.) < bibär; edäbül- (BY. 116) < edäbil-. 

b) f etkisi ile: çulfu (Den. C. I. 162) < çulfa < çulḫa; buḫof (Dün. C. III. 236) < 
buḳaġı; gälänfür (Van. C. IX. 46) < kalänfir; gofäs (Çor. C. IV. 225) < ḳafäs; 
furun (Baf.) < fırın. 

c) p etkisi ile: garpuz (Kay. C. II. 158) < ḳarpız; pontul (Sal. C. I. 196) < pantalon; 
pobuş (Div.) < pabuç; püşman (E. Kar. 14) < pişman ~ peşiman; popaz (E. Raz. 
9) < papaz; zopu (Den. Tav. GBAA. 40) < zopa > sopa. 

d) m etkisi ile: münnät (Mar. C. VI. 298) < minnät; mövsüm (El. ib.) > mevsim; 
omlusu (Ay. GBAA. 41) < olmasa; gonuşmudan (Muğ. İb. 76) < ḳonuşmadan; 
yemämüşüdü (BY. 116) <yemämişimdir; kirämüt (Baf.) < kirämit. 

e) v etkisi ile: vülayät (Kas. C. IV. 263) < vilayät; övlät (Tok. C. V. 256) < evlat; 
movu (Div.) mavi; ovu (AY. GBAA. 46) < ova; cuvap (E. Raz. 9; TRK. C. III. 
238) < cävap; zovallı (Çor. C. II. 164) < zavallı; avcu (Uzk.) < avcı; vorudum 
(BY. 116) < verirdim. 

• • Fakat yuvarlaklaşma, herhangi bir dudak ünsüzünün bulunmadığı hallerde 
genişçe ve dağınık olarak görülmektedir: bazarörtäsi (Gir.) < pazarertäsi; sulumaḳ 
(Ay. Boz. GBAA. 40) < sulamaḳ; odu (ib.) < oda; gülücäm (ib.) < güläcäyim; 
örtä (NY. 62) < ertä; burdadu (ib.) < buradadır; däyildü (NY. ib.) < däyildir. 

 Açıklama 

•  • Türk dili yapısına uygun düşmeyen bu olay, Anadolu ağızlarında 
çeşitli yollar ve sebeplerle gelişme imkânı bulmuştur. 
Türemesinde başlıca rol oynayan sebepler arasında; vokal ve -y-, 
-g-, -ġ-, -ñ-, -n-, -v-, -h- ve bunun gibi ünsüz düşmeleri de vardır. 
(bk. PhTF. s. 248; GBAA. s. 25-29). 

• Ünlü düşmesinden türeyen ünlü ikizleşmesi (Dipthonglaşması), 
dağınık olarak çeşitli durumlarda görülmektedir: näräy (Man. Alş. 
GBAA. 26) < näräyä; kapıy (Iz. ib.) < ḳapıyı; yıḳlacaynı (Kas. C. 
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Çizelge 3.24 : Monophthong’laşma 

Çizelge 3.25 : Ünlü eklenmesi 

IV. 16) < yıkılacaġını; däyläm (Çan. C. IV. 147) < däyiläm; 
pançäräy (Iz. GBAA. 26) < pänçäräyi; burya (Ny. 43) < buraya. 

-y- düşmesi • Ameriḳıa (NY. 43) < Amerikaya; yaylıa (ib.) < yaylaya; deä 
(GBAA. 25) < deyä; Hüsein (Ay. C. I. 81) < Hüseyin; giräim (ib. 
79) < giräyim; hekäät (Eg.) < hikayät; geik (E. Kar. 22) < geyik. 

-g- ve -ġ- düşmesi • büün (E. Raz. 21) < bugün; däiştir- (E. Kar. 22) < değiştir-; bä ̄ 
(Mar. C. VI. 265) < bäg; düün (Man. Alş. GBAA. 28) < dügün; 
bāz (Mar. C. VI. 265) < boġaz; yālı (Saf. C. IX. 284) < yaġlı; ġıro ̄ 
(Ter. C. V. < kıraġu 237) Mat. 122); ārı (E. Raz. 35) < aġrı; o ̄lan 
(Çan. C. Ma IV 244) < oġlan; aaç (E. Raz. 19) < aġaç; oula (C. I. 
193) < oġlan.  

•  • īsan (Muğ. Bur. C. I. 184) < insan; gä ̄ç (Ger. C. IX. 249) < gänç; 
oa (Ter. C. VII. 336) < oña; bãa, sãa (Yoz. C. III. 194) < banã, 
sanã; sõra (Kas. C. IV. 254) < soñra. 

-v- düşmesi: çauş (Kon. G. I. 18) < çavuş; çouş (Iz. C. I. 91) < çavuş; youḳlu (C. I. 92) 
< yavuḳlu; auşar (Kon. G. I. 60) < avşar;  çual (Ny. 43) < çuval; uaḫıt (ib.) 
< o vakit; daul (Riz. C. VII. 315) < davul; tauḳ ( Kas. C. IV. 259) < tavuḳ 
(< Eski T. taḳıġu).  

-h- düşmesi: tuaf (NY. 43) < tuhaf; saat (um.) < sahat < sa’at; nout (Man. C. I. 192) < 
nohut; zaib (Kas. C. IV. 268) < sahib; taaf (Isp. C. I. 192) < tuhaf. 

•  Türemesi bakımından farsça olan bī ې kelimesindeki i ̄, bazı ağızlarda ey, 
bazılarında ise sadece i ̄ olmuştur. Beyhut ( Div.) < bi ̄hut; beynamaz (Div. 
Ter. Az.) < bīnamaz; beyhut (E. Kar. 15) < bīhut; beynamus (ib.) bīnamus. 

•  Ünsüz düşmeden labial o ile vücuda getirilen hiatus şunlardır: gooz (Bur. 
C. I. 176) < goz < ceviz; oorman (Sal. ib.) < orman; Ootmannar (Bal. ibid. 
193) < Otmannar; soormaḳ (Man. ibid. 203) < sormaḳ. 

İşaret  Açıklama 

•  Monophthong’laşma olayı az olmakla beraber f, v, y seslerinin düşmesi, yahut 
sürtünmeleri sonucunda değerlerini yitirmeleri ile ortaya çıkmaktadır. 

av ~ ö höflän-; (Div.) < havf et-; haf (E. Kas. 16) < korku. 
äv ~ ö döşür- (Van. C. IX. II; Krs. C. III. 243) < dävşir-; yalo (Ter. C. III. 285) < aläv. 
äv ~ e deşir- (E. Kar. 16) < dävşir-. 
öv ~ ö töbä (Div.) < tövbä. 
ey ~ a guva (Man. C. I. 177) < güvä < güvey < küdägü (PhTF. 246). 
ey ~ ä Güvä (E. Raz.) < güvey. 

ey ~ e begir (E. Raz. 11) < beygir; kef (Div.) < keyf; elämäk (Erz. Krs. C. III. 245) < eylämäk. 

öy ~ ö sölämäk (Mal. Mar. Gaz. C. VI. 306) < söylämäk (Kow. § 11); ölä (Kon. G. 38) < öylä. 

if ~ ü çüt (Ams. Mer. C. VI 212) < çift; çütçü (Mar. Gaz. Mal. C. VI. 271) < çiftçi. 

İşaret  Açıklama 

•  Yabancı dillerden alınma, özellikle l-, r-, seyrek olarak da; k-, m-, n-, k-, s-, ş-, t-, z- 
ile başlayan bazı kelimelere, bir ünlü eklenmesi Anadolu ağızları için bir gelenek 
haline getirilmiştir. Dağınık olarak prothèse’i halinde eklenen bu vokaller, yuvarlak 
yapılı kelimelerde, arka benzeşme etkisiyle o, u~ü olabilirler. 

ä+r- ärähim < rahim; äricäp < räcäp; ariştä < far. rı̄ştä. 

i+k- ikitap (Çan. C. IV. 236; Siv. C. V. 247) < kitap > ikitap (Den. GBAA. 52).  

i+l- & r- ilayıḳ ~ ilayıḫ < layık; ilemon (Amas. C. IX. 184) < limon; iliyän (Den. Çiv. GBBA. 
52) < läyän; irahya (E. Kar. 18) < rahıya; irävan ~ irafan (Mar. VI. 292) < rävan; 
irābä (NY. 65) < rabiyä. 
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Çizelge 3.26 : Kelime orta ve sonunda vokal türemesi 

i+m- imirzä (Mar. VI. 292) < mirza. 

i+n- ini ̄mät (Kır. C. VIII. 247) < nīmät; inar (Den. Öd. Tir. C. I. 183) < nar. 

i+ḳ- iḳälp (E. Kar. 19) < ḳalp. 

i+s- istep < step; istoḳ < stoḳ; istatistik (Ist.) < stastik; isḳandal (İst.) < sḳandal; İslav (İst.) 
< slav.  

i+ş- işäy (Bal. C. I. 184) ~ işey (Erc. C. IX 258) < şey. 

i+t- itabī (Siv. C. V. 248) < tabī. 

i+z- izyarät (Ter. C. III. 261) < ziyārät. 

ı+l- ılassa (E. Roz. II. 12) < lassa; ılazım < lazım. 

ı+r- ırramıl (Gaz. C. VI. 292) < ırşad (Den. GBAA. 52) < räşad; ırahat < rahat; ıraf < raf; 

ıramazan < ramazan; ırıza > rıza; ırbıḫ < ibrik. 

o+r- oroman < roman. 

ö+r- örfät (Bal. C. I. 191) < rıfat; örüzgʹar < rüzgʹar. 

u+r- uruba < ruba; uruf (Mar. C. VI 310) ~ uruh < ruh; urumeli (Raz. E. II. 12) < rumeli. 

u+s- usḳutluḳ (Kar. E. 19) < süku ̄tluḳ. 

u+v- uvan (Van. Ahl. C. IX. 282) < van; uvanni (ib.) < vanlı. 

ü+r- ürüşfät (E. Kar. 18) < ürüşvät < rüşvät; ürüstäm < rüstäm; ürya (E. Raz. II. 12) < 
rüya. 

İşaret Açıklama 

•  Ünsüz düğümlenmelerini gidermek amacıyla dağınık olarak ı, i, u, ü dar ünlüleri 
getirilmesine rastlanmaktadır. Benzeşme etkisiyle bazen bu ödevi, açık ünlüler de 
yapmaktadırlar (bk. Kow. § 28).  

•  Ayırıcı iç vokal türemesi: 
a) ä ile: şähär ~ şähir (Div.; E. Kar. 20) < şähr; iñilämäk (GA. 38) < iñlä-; çiñilämäk (ib.) 

< çiñlä-. 
b) ı ile: dılısım < tılsım; abıla (Mal. C. VI. 262; Af. Din GBAA. 52) < abla; fırancola 

(Ist.) francala; gıral (Kas. C. IV. 224) < ḳral; Bayırburt (Afş. C. III. 234) < Bayburt; 
çıḳırıḳ (C. I. 140) < çıḳrıḳ; bıronşit (İst.) < bronşit; parılamaḳ (GA. 35) < parlamaḳ. 

c) i ile: çivitçi (Çor. C. IV. 211) < çiftçi; ädiraf (Çan. ib. 218) < ätraf; äzireil (Çor. ib. 
220) < äzrail; gudirät (Bur. C. I. 176) < ḳudrät; hämişärä (E. Kar. 20) < hämşirä; şilep 
(Ist.) < şlep; metiro (Den. Tav. GBAA. 51) < metro; ädiris (Ay. ib.) < adräs; ämir (Ist.) 
< ämr; hasirätlik (Baf.) < hasrätlik.  

d) u ile: abula (Trb. C. VIII. 305) < abla; ayuna (E. Kar. 20) < ayna; köyülü (ib.) < köylü; 
buroşür (İst.) < broşür; soñura (Den. GBAA. 52) < soñra; ḫorula- (GA. 62) < ḫorla-. 

e) ü ile: ücürät (Af. Din. 30) < ücrät; küfür (İst.) < küfr; gürülämäk (GA. 64) < gürlämäk; 
dümüdüz (Uzk.) < dümdüz.  

•  Kelime sonu vokal türemesi: 
a) -a, -ä ile: varıḳan-a (Man. Kul.) < varırḳan; gidäkän-ä (Man. Kul. GBAA. 51) 

< gidärkän; yıḳä ̄ḳan-a (Den. Çiv. İb.) < yıḳärkän. 
b) ı ile: ḳatlı et- (E. Kar. 20) < ḳatlet-. 
c) i ile: bu säfäri (Den. Tav. GBAA. 51) < bu säfär; ertäsi gün-ä (Den. ib.) < 

ertäsi gün; ämri eylä- (E. Kar. 20) < ämr eylä-; demişi kim (ib.) < demiş kim. 
d) u ile: oluyoru (Den. GBAA. 51) < oluyor. 
e) ü ile: şükrü et- (E. Kar. 20) < şükretmäk. 
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Çizelge 3.27 : Silinme 

 

Çizelge 3.28 : Ünlü sırasının değişmesi 

İşaret Açıklama 

•  Vokal düşmesi ve silinmesi olayı çeşitli fonetik durumlar etkisi ile kelime başında, 
kelime içinde, kelime sonunda ve sandhi halinde bulunmaktadır. 

a) Kelime başında düşme az ve dağınıktır: kindi (Bal. C. I. 187) < ikindi; girmi 
(Erc. C. XI. 250) < igirmi > yigirmi; lavlan- (Sür. C. VII. 334) < alavlan- < 
alävlän-; läki (Gir) < ävälki; çäri (E. Kar. 21) < içäri; mäci (Bal. C. I. 189) < 
imäci. 

b) Kelime içinde ünlü düşmesi, daha fazla vurgunun yer değiştirmesi ile tonsuz 
bir hale getirilen ilk ve orta hecelerde görülmektedir. Bolcadır: yanna (Esk. 
EAD. 19) < yanına; älnä (ib.) < älinä; gayda (Ter. C. III. 249) < ḳaidä; 
Ḫaççä (E. Raz. 17) < Haticä; peşman (Af. C. I. 196) < päşiman; eycä (Div.) 
< iyicä; hazna (ib.) < hazinä; parsı (Iz. C.T. 98) < parası. 

c) Silinme, sonu bir ünlü ile biten kelimeye ünlü ile biten diğer bir kelime 
eklenti halinde getirilince, ünlülerden birinin silinmesi ile olur. Enclise de 
bu silinmeye girer. Oldukça yaygındır: ḳocumär, Kocumar (Ay. C. I. 198) < 
koca+Ömär; cümirtäsi (Çan. C. IV. 210) < cuma+ertäsi > (Mer. İb.) 
cumertäsi; gayvaltı (Man. C. I. 173) ~ ḳahvaltı (Ist.) < ḳahvä+altı; ällaltı 
(Ter.) < älli+altı; nicoldu (E. Kar. 21) < nicä oldu; inc-ul-ayah (Div. < 
incä+ulu+ayak. 

d) Enclise olarak da; benimiçin < benim+için; bänimlä < bänim+ilä; gälmişmiş 
< gämiş+imiş. 

e) Kelime sonunda düşme tektüktür: fayıd (Isp. C. I. 170) < fayda; päkey < 
päkiyi; buġda (Ter.) < buġday; buġ < buġu. 

İşaret Açıklama 

•  Ünlü sırasının birinden diğerine, yani kalından inceye ve tersine inceden kalına 
geçmesi yerine göre ağızlarda beliren bol bir fonetik olaydır. Doğu illerimizde 
bu olay olağandır. Konuşanların dil yapısı ve bünyeleri yönünden türeme bir 
durumdur. Değişme durumunda incelemenin c, ç, j, l, s, ş gibi seslerin etkisi ile 
türediği ileri sürülmekle beraber, konuya çözülmüş gözü ile bakılamaz. Diğer 
pek çok tarihi ve filolojik sebepler öne sürülebilir. Kalın ünlü yapıdan ince ünlü 
yapısına geçiş:  

a-a ~ ä-ä Bolcadır: gätär (Yoz. C. VIII. 239) < ḳatar; hätä (Erc. C. IX. 42) < hafta; 
bänä (Bur. C. I. 153) < bana; mädäm (Mal. C. VI.296) < madam; fägät 
(Doğ.) < fakat: çäntä (Div. Kay. Kır. C. VIII. 228) < çanta. 

a-a-a ~ ä-ä-ä cändärmä (El. C. VI. 296) < jandarma; gäzäbä (Af. C. 174) < ḳasaba; 
vätändä (Ter.) < vatanda. 

a-ı ~ ä-i gäyiş (Van. C. IX. 48) < ḳayış; çärşi (Af. C. I. 160) < çarşı; hätir (ib. 
181) < hatır. 

a-u ~ ä-ü  ḫalbür (Ahl. C. IX. 255) < ḳalbur; mähsün (El. C. VI.) mahzun; Tärsüs 
(Niğ. C. IV. 258) Tarsus. 

a-u ~ ä-i häviz (Mş. C. IX. 254) < havuz; pälit (Düz. C. IX. 272) < palut ~ palıt. 

ı-a ~ i-a dişäri (Erz. Krs. C. III. 242) < dışarı; sirä ( Isp. C. I. 202) < sıra. 

ı-ı-a ~ i-i-ä kişkirtmäk (GA. 34) < ḳışḳırtmaḳ; sivişmäk (GA. 68) < sıvışmaḳ 

ı-a ~ ä-ä säftä (Man. C. IX. 201) < sıfta. 

ı-ı ~ i-i misir (Çan. C. IV. 242) < mısır; çirpi (Isp.) < çırpı; sizi (Ams. C. IV. 
253) < sızı. 
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Çizelge 3.29 : Ünlü benzeşmesi 

ı-ı ~ ü-ü  üssüz < ıssız. 

o-u ~ ö-ü çöcük (Isp. C. I. 162; Baf.) çocuk. 

u-a ~ ü-ä düvär (Ant. C. I. 166) < duvar. 

u-u ~ ü-ü bürüş- (Ter. C. III. 236) < buruş-. 

•  İnce ünlü yapıdan kalın ünlü yapıya geçiş: 

ä-ä ~ a-a havas (Div.) < häväs; cannat (Çor. C. IV. 208) < cännät. 

ä-i ~ a-ı yassır (Div.) äsir. 

ä-i-ä ~ a-a-a hamaşa (Div.) hämişä 

i-ä ~ ı-a Cıyna- (Siv. C. V. 225) < çiynä-; sına (Gaz. C. VI. 305) < sīnä 

i-i ~ ı-ı sıhır (Mal. C. VI. 305) < sihir; cızgı < çizgi; ırbıḳ (GA. 68) < ibrik. 

i-i ~ u-u nuçun (Mar. C. VI. 299) < niçin 

ö-ä ~ o-a comart (Div.) < cömärt; Omar (R. III. 5) < ömär. 

ö-ü ~ o-u donum (Div.) < dönüm. 

ö-ü-ä ~ o-u-a porsumaḫ (Div.) < pörsümäk. 

ü-ä ~ u~a zuppa (Kon. C. II. 164) < züppä; kufa (GA. 68) < küfä. 

ü-ü ~ u-u pusḳul (Çor. C. II. 161) < püskül. 

İşaret Açıklama 
•  İlerleyici benzeşme: 

a-a-ä ~ a-a-a mahana (Çan. Ams. C. IV. 240) < bahanä 
a-e-ä ~ a-a-a gazata (Bal. C. I. 173) < gazetä 
a-ä-ä ~a-a-a acala (Ter. C. III. 231) < acälä 
a-i-a ~ a-a-a nasahat (E. Kar. 28) < nasihat. 
a-ı-a ~ a-a-a patlacan (E. Raz. 20) < patlıcan; baġarsaḳ (Ayr. C. III. 233) < baġırsak. 
a-ı-a ~ a-ı-ı baġırsık (GA. 17) < baġırsaḳ 
a-ä ~ a-a habar (Af. C. 180) < habär; ataş (Krs. C. III. 233) < atäş; galam (Edr. C. I. 

171) < kaläm; baḳça (GA. 25) < bahçä 
a-i-ä ~ a-ı-a aḫırat (Muğ. C. I. 247) < ahirät; halında (Div.) < halindā. 
a-i ~ a-a sahap ( Af. C. I. 199) < sahip; şahan (Ayr. ib. 204) < şahin. 
a-i ~ a-ı vaḳıt (Gir.) < vakit; hayın (ib.) < hain. 
a-i-ä ~ a-a ḫazna (Mar. C. I. 290) < hazinä; gayda (Krs. C. III. 249) < ḳaidä; fayda < 

faidä. 
a-ä-ä ~ a-a-ä harakät < haräkät 
a-ä-a ~ a-ä-ä vakätä (Div.) < vaketa. 
a-o ~ a-ı salın (Uzak.) < salon. 
a-u ~ a-ı ~ i çavış (Gaz. Mar. C. VI. 270) < çavuş; yavrı (Kon. C. II. 164) < yavru; 

malim (Çor. C. IV. 257) < malum; ḳavır- (Gir.) < ḳavur-; Arzı (Uzk.) < 
Arzu; papır (GA. 64) < vapur. 

a-a-ü ~ ā-i tācip (E. Kar. 28) < taaccüp. 
ä-a-a ~ ä-ä-ä nägädär (Ahl. C. IX. 58) < nä kadar; därägäf (Ter. C. II. 164) < däraḳap; 

fäläncä (Siv. İb.) < fälanca. 
ä-a-ä ~ a-a-a amanat (GA. 25) < ämanät. 
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ä-a-ä ~ ä-ä-ä sämävär ( Bur. C.I. 201) < sämavär; käsdänä (Kas. C. IV. 239) < käsdanä; 
färäcä (E. Raz. 20) < färacä. 

ä-a-a ~ ä-ä-ä bädästän (Çan. Ams. C. I. 201) < bädästan. 
ä-a ~ ä-ä Bolcadır: dästän (Den. C. I. 201) < dästan; ävräg (Saç. C. VIII. 235) < 

ävraḳ; äzän (Ter.) < äzan; sääm (Tun. C. VI. 304) < sälam; mäzär (Eg.) < 
mäzar. 

ä-i ~ ä-ä şähär (El. C. VI. 307) < şähir. 
ä-ä-ü ~ ä-ä-ä täväkkäl (E. Kar. 28) < täväkkül. 
ä-i-a ~ ä-ä-ä şäräät (Ter. C. V. 2563) < şäriat. 
ä-i-a ~ ä-ä-a pälävan (Edr. C. I. 195) < pählivan.  
ä-i-a ~ ä-i-ä bäzīgän (Raz. E. 20) < bäzirgan. 
ä-i-ä ~ ä-i-i gälinci (GA. 27) < gälincä 
ä-a-i ~ ä-ä-i çäfdäli (Div.) < şäftali 
ä-a-ä ~ ä-i-ä särmiyä (Mar. Mal. C. VI. 304) < särmayä. 
ä-u ~ ä-i mähtip (Kar. E. 28) mäktup; Giräsin (Gir.) < Giräsun; mälil (Mal. C. VI. 

296) < mälul. 
ä-u ~ ä-ü mägdüb (Bir.) < mäktup. 
ä-ü-ü ~ ä-i-i tändiriz (E. Kar. 28) < tändürüst. 
ä-i ~ ä-ü dägül (Trk. C. III. 242) < däğil. 
ä-u ~ ä-ü mäktüp (Mar. C. VI. 296) < mäktup. 

ä-ü ~ ä-i täcribä (E. Raz. 20) < täcrübä 
ı-a ~ ı-ı bıçıġ (Af. C. I. 155) < bıçaḳ; fırçı (GA. 17) < fırça. 
ı-a-ä ~ ı-a-a gıyamat (Af. –Az. C. I. 174) < ḳıyamät 
ı-ä ~ ı-a gıyamat (E. Kar. 28; Kil. C. VI. 302) < ḳıyamät  
i-a ~ i-ä biräz (Um.) < biraz; fiyät (Gir.) < fiat; nikäh (Man. C. I. 192) < nikâh. 
o-a ~ o-o ḫosov (Div.) < hoşaf.       
o-a ~ o-u oruya (Gir.) < oraya.  
o-a-a ~ o-a-ı tosbaġı (Isp. C. I. 207) < tosbaġa; ortancı (Kas. C. IV. 245) < ortanca. 
o-ä ~ o-a şosa (Uzk.) < şosā. 
ö-ä ~ ö-ü ötü (Siv. C. V. 256) < ötä; böçük (GA. 27) < böcäk. 

u-a ~ u-u 
çulfu (Den. C. I. 162) < çulfa < çulḫa. 

u-e ~ u-u guzuy (Ter. C. IX. 248) < ḳuzey. 
u-ı-ı ~ u-u-u susu ̄ru (E. Raz. 20) < susıġırı. 
u-i ~ u-u mutu (E. Kar. 28) < muti. 
u-i ~ ü-ü münkün (E. Kar. 28) ~ mümkün (Ter.) < mümkin. 
ü-ä ~ ü-ü gülümsü- (Uzk.) < gülümsä-. 
ü-ä-i ~ ü-ü-ü türüdü (E. Kar. 28) < türädi. 
ü-i-ä ~ ü-ü-ü türüdü (E. Kar. 28) <türädi. 
ü-i-ä ~ ü-ü-ü küllüyen ( E. Kar. 28) < külliyän. 

•  Gerileyici benzeşme: 

a-ä ~ ä-ä (Boldur) : äcäf (Ter. C. III. 45) < acäp; äcäm (Erz. ib) < acäm; häsrät (Van. 
C. IX. 50) < hasrät; äsgär (Gir.) < askär; tänä (Eg.) < tanä 

a-i ~ ä-i lästik (Edr. C. 188) < lastik; gädir (Ter. C. V. 236) < (Ter. C. V. 236) < 
ḳadir; äziz (Eg.) < aziz. 

a-i-ä ~ ä-i-ä säniyä (Man. C. 201) < saniyä; äşirät (Eg.) < aşirät. 

a-a-ä ~ ä-ä-ä nämähräm (Gaz. C. VI. 298) < namahräm. 

a-ä-ä ~ ä-ä-ä äcälä (Ter. E. Kar. VI. 298) < acälä; häräkät (ib.) < haräkät. 

a-ı ~ ı-ı sındıḫ (Div.) < sandıḳ  
a-ı-a ~ ı-ı-a ılıncaḫ (Div.) < salıncaḳ 
ä-a ~ a-a maraḳ (Kas. C. IV. 240) < märak; dafa (Div.) < däfa; ayam (Gir.) < 

äyyam; ala (GA. 25) elâ; havla (ib.) < hälva. 
ä-a ~ ı-a cıvap (E. Raz. 21) < cävap. 
ä-ä-a ~ a-a-a ajdaha (Ter. C. V. 217) < äjdärha. 
ä-a-ä ~ a-a-ä amanät (Ter.; C. V. 29) < ämanät. 

ä-a-ä ~ a-a-a amanat (Ter.) < ämanät. 
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ä-i ~ i-i kişif (Siv. C. V. 249) < käşif. 

ä-i-a ~ a-a şara ̄t (E. Raz. 21) < şäriat. 
ä-u ~ a-u mamur (Div.) < mämur; zabun (E. Raz. 21) zäbun. 

ä-u ~ o-u tomuz (Div.) < tämmuz. 

e-i ~ i-i yidi (Çan. C. IV. 265) < yedi. 

i-a ~ ı-a nışan (Raz. E. 21; Uzk.) < nişan; zından (Uzk.) < zindan; cıgara (ib.) < 
sigara; bıraz (Gir.) < biraz. 

i-ä ~ ä-ä nänä (Çar. C. IV. 243) < ninä; (Çar. C. IV. 243) < ninä; däräk (E. Kar. 29) 
< diräk. 

i-ä ~ e-ä hessä (Div.) < hissä; enmäk (GA. 35) < inmäk; getmäk (ib.) < gitmäk. 

i-ä-a ~ ı-ä-a ḫızmekar (Div.) < hizmätkar. 
i-i-a ~ ı-ı-a ıḫtıyar (Div.) < ihtiyar; iġbırar (GA. 30) < iġbirar. 

i-ü-a ~ ü-ü-a üşgüzar (E. Kar. 29) < işgüzar. 

o-i ~ ö-ü öbür (E. Kar. 29) < o bir. 

ö-ü ~ ü-ü yürük (GA. 52) < yörük. 

ö-ü-ä ~ ö-ä-ä döndärmäk (GA. 69) < döndürmäk. 

u-a ~ a-a taaf (Isp. C. I. 205) < tuhaf. 

u-a ~ ı-a mıḫtar (Kay. C. II. 16) < muhtar; mındar (Çor. C. IV. 242) < mundar < 
murdar; mısafir (Gir.) < musafir; mısdava (GA. 28) < Mustafa. 

u-a ~ ı-e bıydey (Bal. C. I. 155) < buġday. 

u-a-ä ~ ö-ü-ä möhübät (Div.) < muhabbä. 

u-a-i ~ i-a-i sivari (Bal. C. I. 202) < suvari. 

u-ı ~ ı-ı bıyıl (Div.) < bu yıl. 

u-ü ~ ü-ü bügün (Um.) < bu gün. 

u-ü ~ ö-ü bögün (Um.) < bugün > (E. Raz. 21) < büün; hökümät (GA. 52) < 
hukü ̄mät. 

ü-a ~ u-a dukkan (Edr. C. I. 166) < dükkan; duşman (Gir.) < düşman. 

ü-a ~ e-a beyran (Div.) < büryan. 

ü-a-ä ~ i-a-ä mibaräk (Kar. E. 29) < mübaräk. 

ü-ä ~ i-ä icrät ~ ic(i)rät (E. Kar. 29) < ücrät; Minävvär (Uzk.) < Münävvär. 

ü-ü ~ i-i mimkin (E. Kar. 29) < mümkün. 

•  Çift benzeşme: kelimelerde iki yönlü, yani ilerleyici ve gerileyici biçimde 
olmaktadır. Bazen ise, sadece ikiz (çift) benzeşmeye rastlanır:  

a-ı-ä-a ~ a-a-a-a taḫtaravan (Div.) < tahtırävan. 

a-i-a ~ ä-i-ä Sälihä (Div.) < Saliha. 

a-u-a ~ a-i-a malikat (E. Raz. 25) < mahluḳat. 

ä-a-ä ~ a-a-a amanat (Gaz. Mar. VI. 26) < ämanät; barabar < bärabär. 

ä-a-i ~ a-ä-i antäri (Raz. E. 25) < äntari. 

ä-ä-ä ~ ä-a-ä berakät (E. Kar. 32) < bäräkät. 

ä-a-ä ~ ä-ä-ä cänäzä < cänazä 

ä-a-ä ~ ä-i-ä särmiyä (Div.) < särmayä 

ä-u ~ ı-ı zıḳgım < zäḳḳum. 
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Çizelge 3.30 : Ünlü aykırılaşması 

•  Aykırılaşmış çift benzeşme: Bazen benzeşme vaki olduktan sonra, 
aykırılaşma görülmektedir:  

a-ä ~ a-a ~ ä-a häbar (E. Kar. 33) < habar (Çayc. C. IX. 251) < habär; älav (Ayr. C. III. 
245) < alav < aläv. 

a-ä ~ ä-ä ~ ä-a äskar (E. Kar. 33) < äskär < askär. 

ä-a ~ ä-ä ~ ä-a azän (Div.) < äzän (Ter.) < äzan. 

a-ı ~ a-ü ärşün (Div.) < arşın. 

ä-ä ~ a-a 
havas (kil. C. V. 287) <häväs. 

ä-ä ~ a-ı yalı (Div.) < yälä. 

ä-i-ä ~ a-a-a hamaşa < hemişa < hämişä. 

ı-ı-a ~ ı-ı-i çıngırik (Div.) < çıgıraḳ 

ö-ä ~ ö-ü böcük < böcäk. 

ö-ä ~ o-a comart (Div.) < cömärt. 

u-u ~ ı-ı çıbıḫ (Ter. Div.) < çubıḳ ~ çıbuḳ < çubuḳ. 

İşaret Açıklama 
•  İlerleyici aykırılaşma: 

a-a ~ a-ä ganvä (Isp. C. I. 171) < ḳanva; gadär (Div.) < ḳadar; harmän (Muğ. C. I. 
180) < haman; Fatmä (Uzk.) < Fatma. 

a-a-a ~ a-a-e vatandeş (Bal. C. I. 210) < vatandaş. 
a-a ~ a-ı haftı (Den. C. I. 180) < hafta; tası (Isp. İb. 205) < tasa; aġş (Trk. C. III. 

231) < aġaç; yatıġ (Isp. C. ı. 211) < yataḳ. 
a-ı ~ a-i yarin (Emr. C. I. 211) < yarın; gayiş (Div.) < ḳayış. 
a-ı ~a-u ayu (Kas. C. VI. 204) < ayı; aru (ib. 203) < arı; paslu (Çan. ib. 247) < 

paslı; pusaruḳ (Baf.) < pusarıḳ. 
a-ı  a-ü arsüz (Div.) < arsız. 
a-o ~ a-e ḳaybel- (Uzk.) < ḳaybol-. 
a-o ~ a-u paltu (Siv. C. I. 257) < palto. 
a-u ~ a-ı çabıḳ (Mal. C. VI. 269) < çabuḳ; çavış (Gaz. Mar. İb) < çavuş. 
a-u ~ a-ü mahzün (Div.) < mahzun. 
ä-ä ~ ä-ü hävas (E. Kar. 30) < häväs; fäslähan (E. Raz. 23) < fäsläyän; mäskan 

(Uzk.) < mäskän. 
ä-ä ~ ä-i käfin (Kay. C. VIII. 249) < käfän. 
ä-ä-ä ~ ä-i-ä täncirä (Bar. C. I. 205) < täncärä; päncirä (Bar. C. IX. 247) < päncärä. 
ä-i ~ ä-ü mäclüs (E. Kar. 30) < mäclis. 
ä-ü ~ ä-u hänus (E. Raz. 23) < hänüz. 
ı-a ~ ı-i ḫırtlik (Div.) < gırtlaḳ 
i-ä ~ i-a kimsa (Kas. C. IV. 239) < kimsä; dida (Yoz. C. VIII. 232) < didä. 
ı-i ~ i-ü mildür (Baf.) < mildir. 
ö-ä-ä ~ ö-ä-i çökälik (Div.) < çökäläk. 
u-a ~ u-ä mutäç (E. Kar. 30) < muhtaç. 
u-a ~ o-ä  mohtäc (E. Kar. 30) < muhtaç. 
ü-ä-ä ~ i-a-ä miasar (E. Kar. 30) < müyässär. 
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Çizelge 3.31 : Uzun ünlüler  

•  Gerileyici aykırılaşma:  
a-a-a ~ i-a-a ilaḳga (Div.) < alaḳa. 
a-a-a ~ ä-ä-a rämäzan (Ter.; Raz. E. 24) < ramazan. 
a-a-ä ~ ä-a-ä havälä (Div.) < havalä 
a-a-i ~ ä a-i ähali (Div. E. Raz. 24) < havali. 
a-i-ä ~ ä-ä-ä märäfät (Tun. C. VI. 296) < marifät. 
a-a ~ e-a heyvan (Ter. C. V. 244) < hayvan; Seray (Gaz. C. VI. 304; Kay. C. II. 

163) < saray.  
a-i ~ ä-i näzik (Mal. C. VI. 298) < nazik; fäḫir (Erc. C. III. 247) < faḳir; täzim. 
a-u ~ ä-u  mährum (E. Kar. 31) < mahrum. 
ä-ä ~ a-ä ḫapänk (Div.) < käpänk. 
ä-ä-i ~ a-ä-ü adäpsüz (Div.) < ädäpsiz. 
ä-ä ~ ö-ä örta (E. Kar. 31) < ärtä  
i-ä ~ ı-ä ḫızmät (Div.) < hizmät  
i-ä ~ ü-ä nüca (Çior. C. VI. 244) < nicä 
i-i ~ ä-i sätil (Diz.) < sitil; zäncir < zincir. 
ı-a ~ u-a ufdar (Gaz. C. VI. 310) < ıftar. 
ü-a ~ ö-a  möhtaç (Div.) < muhtaç. 
ü-a ~ ö-ä  möhlät (Ter.) < mühlät. 

İşaret Açıklama 
•  Ağızlarda pek boldur. Yalnız Doğu illeri bu gelişmeye o kadar da iltifat 

etmemiş durumdadır. Bu çekingenliğin sebepleri arasında, buranın 
ağızlarında doğma bir uzatma eğiliminin yer almış olması bulunmaktadır. 
Orta-Anadolu ağızlarında bu akım yarı uzatma ile anlatılmıştır. Kanuna göre 
bu çeşit uzatmalar, gramer kuralları yoksunluğundan da ileri gelebilir. Mes. 
Baban ävä gäldi ̄? Baban eve geldi mi? cümlesinde görüldüğü gibi. 
Konuşanın söyleyiş yapısı üzerine türeyen uzun vokaller dışında, bu dil ve 
fonetik olayının doğuşunda etki yapan diğer birçok sebepler de vardır. Bunlar 
kısaca şöyle özetlenebilirler:  

•  Aslında uzun ünlülü yabancı kelimelerdeki uzamalar: ça ̄rä; nāmıḳ; āläm; 
ādäm; ta ̄zä vb. 

•  Aslında mevcut olmayıp ağızlarca türetilenler: hārif (Bur. C. I. 181) < härif; 
sāli (Çan. C. IV. 252) < Salı; bōhça (Kas. C. IV. 248) < bohça; īysan (Saf. C. 
IX. 197) < insan; çābuḳ (Ank. C. III. 25) < çabuḳ. 

•  Ünlü uzamaları üzerinde etkisi red edilemeyen ağızların sintaks yapıları 
önemli yer tutmaktadır. Isparta ağzı ünlü uzatılması yönünden güzel bir 
örnek teşkil edebilir. Aynı söyleyiş özelliğine göçebe boylarla, ayrım boyu 
ağızlarında rastlanmaktadır. 

•  Varlığı tarih boyunca çeşitli Türk şive ve ağızlarında kalmış bulunan Türk 
asıllı kelimelerdeki olağan uzamalar kısmen ağızlarda bulunmaktadır: kǟndi 
(Den. GBAA. 21 ve Kas. C. IV. 9) <  kändi vb. (daha fazla bilgi için GBAA. 
17-22; Türkiyat mecmuası, VII-VIII, 82-94). 

•  Asıl büyük bir yığın teşkil edeni, hece kaynaşması yolu ile, yani iki ünlü 
arası ünsüzün düşmesi sonucunda, yan yana gelen iki ünlünün bir uzun ünlü 
doğuranıdır:  

a ̄ < ünlü+ünsüz+ünlü  
a ̄ > a+ġ+a a ̄ç (Kas. C.IV. 201) < aġaç; a ̄ (Siv. C. V. 217) < aġa 
a ̄ < a+ġ+ı a ̄l (Siv. C.VI. 218) < aġıl; baca ̄ (Bol. C.IX. 168) < bacaġı 
a ̄ > a+h+a ta ̄ < daha; a ̄ (bir.) < aha; lāna (ib.) < lahana. 
a ̄ > a+h+i za ̄bı (Kas. C. IV. 267) < sahibi.  
a ̄ < a+n+a ba ̄ (Siv. Div. C. V. 219) < bana 
a ̄ > a+ḳ+a sada ̄ (Siv. C. V. 260) < sadaḳa; zaba ̄dar (NY. 37) < sabaha ḳadar. 
a ̄ > a+v+a oḳla ̄ (Çan. C. IV. 245) < oklava. 
a ̄ < a+y+ä şika ̄t (Esk. C. IX. 127) < şika ̄yät. 
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a ̄ < ä+y+a na ̄pmalı (Kon. Çor. C. II. 162) < näyapmalı. 
a ̄ < i+h+a na ̄ya ̄t (E. Raz. 35) < nihayät. 
a ̄ > i+ġ+a sanda ̄ (E. Raz. 35) < sandiġa. 
a ̄ > o+ġ+a ba ̄z (Mar. C. VI. 265) < boġaz. 
a ̄ < u+h+a ma ̄cir (Uş. C. I. 189) < muhacır. 
a ̄ < ı+n+a alta ̄ (Gır.) < altına. 
ä < ünlü+ünsüz+ünlü  
ä ̄ < ä+g+ä nä ̄räk (Niğ. C. II. 162) < nägäräk. 
ä ̄ < a+g+i şä ̄rt (Çor. C. IV. 253) < şagirt. 
ä ̄ < a+y+e 

çeşma ̄ (Bar. C. IX. 179) < çeşmäyä; ǟr (Kas. C. IV. 218) < äyär. 
ä ̄ < a+y+i dä ̄rman (Tok. C. V. 227) < dätyirmän. 
ä ̄ < a+h+i şä ̄r (Kas. C. IV. 256) < şähir. 
ä ̄ < i+n+ä amä ̄ (Div.) < aminä. 
ä ̄ < a+n+ä bitä ̄cüg (Div.) < birtanäcik. 
ä ̄ < ä+n+i bä ̄m (Gir.) < bänim. 
e ̄ < ünlü+ünsüz+ünlü  
e ̄ < e+y+i be ̄t (Mar. C. 266) < beyit. 
ī < ünlü+ünsüz+ünlü  
ī < ı+ġ+ı çı̄r- (Erc. IX. 229) < çıġır-; sandı̄ (E.Raz. 35) < sandıġı. 
ī < ı+n+ı başı̄ (Div.) < başını. 
ī < a+y+a < ı+y+a çıgmı ̄cag (Gir.) < çıkmıyacaḳ 
ī < ünlü+ünsüz+ünlü  
ī < a+y+i çıki ̄m (Gir.) < çıḳayım. 
ī < i+g+i īt (Bol. C. IX. 258) < yigit. 
ī < i+n+i älīzdän (Div.) < älinizdän. 
ī < i+y+i ī (Mih. C. IX.256) < iyi; i ̄lik (Kas. C. IV. 236) < iyilik; dī (NY. 37) < 

diyä 
o ̄ < ünlü+ünsüz+ünlü  
o ̄ < o+ġ+a o ̄la ̄ (Gir.) < oġalaġı. 
o ̄ < a+ġ+ı gıro ̄ (Ter. C. V. 237) < ḳıraġı; bōr (Bar. C. IX. 225) < baġır. 
o ̄ < a+ġ+u garo ̄l (Ter. C. V. 248) < ḳaraġul. 
o ̄ < a+v+u to ̄ḫ (Kas. C. IV. 259) < tavuḳ. 
o ̄ < o+ġ+u o ̄l (Kas. Çor. C. IV. 244) < oġul; yo ̄rt (Çan. C. IV. 266) < yoġurt.  
o ̄ < o+h+u to ̄m (Kır. C. VIII. 259) < tohum; no ̄d (Çan. C. IV. 244) < nohut. 
ö < ünlü+ünsüz+ünlü  
o ̄ < ö+y+ü bōr (Yoz. C. VIII. 225) < böyür. 
ö ̄ < u+g+ü bȫn (Ter. C. V. 222) < bugün. 
ö ̄ < ö+n+ü gö ̄n (Esk. C. IX. 250) < gönül. 
ö < ö+y+ü bȫk (Tok. C. V. 222) < böyük. 
ū < ünlü+ünsüz+ünlü  
ū < u+ġ+u hatuncu ̄m (Div.) < hatuncuġum. 
ū < u+n+u u ̄ (Bar. C. IX. 180) < unu < onu. 
ū < u+n+a duruşu ̄ (Div.) < duruşuna. 
ū < ı+n+ı anadu ̄zmu (Gir.) < anladınız mı. 
ū < ı+ġ+ı yastu ̄ (Gir) < yastıġı. 
ǖ < ünlü+ünsüz+ünlü  
ǖ < ü+n+ü ölǖ (Div.) ölünü; gördü ̄zmü (Gir.) < gördünüz mü. 
ǖ < ü+y+ü dǖn (Siv. C. V. 229) < düğün; sevdü ̄m (Cayc. C. IX. C. XI. 188) < 

sevdüyüm. 
•  Telafi uzaması ünlüden sonra gelen çift ünsüzden ilkinin düşmesiyle 

de var olmaktadır. 
a ̄ < ünlü+ünsüz  
a ̄ < a+ġ ya ̄lı (Saf. C. IX. 284) < yaġlı; a ̄ı (E. Raz. 35) < aġrı. 
a ̄ < a+h ga ̄vä (Bar. C. IX. 182) < ḳahvä; za ̄mäd (Gir.) < zahmät. 
a ̄ < a+l a ̄t < alt. 
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a ̄ < a+n sa ̄ki (Kas. C. IV. 251) < sanki. 
a ̄ < a+ḳ a ̄şam< aḳşam; gazılca ̄mış (Bar. C. IX. 179) < ḳazılcaḳmış. 
a ̄ < a+r atla ̄sa (Bar. C. IX. 179) < atlarsa. 
a ̄ < a+y ga ̄ri (Isp. C. I. 62) < gayri. 
a ̄ < ä+k sa ̄sän (Çor. C. IV. 252) < säksän. 
a ̄ < ä+r ma ̄mär (Kas. C. IV. 240) < leyläk. 
ä ̄ < ünlü+ünsüz  
ä ̄ < ä+h pä ̄livan (Esk. C. IX. 272) <   pä ̄hlivan. 
ä ̄ < ä+k sä ̄sän (Çor. C. IV. 253) < säksä; ä ̄sik (Yoz. C. VIII. 236) < äksik. 
ä ̄ < ä+l gä ̄miş (Isp. C. I. 61) < gälmiş. 
ä ̄ < ä+n gäç (Ger. C. IV. 253) < gänç; bä ̄zä- (Trb. C. VII. 308) < bänzä-. 
ä ̄ < ä+r birä ̄ (Kas. C. IV. 206) < birǟr. 
ä ̄ < ä+v sä ̄- (Isp. C. II. 163) < säv-. 
ä ̄ < ä+y çä ̄räk (Siv. C. V. 224) < çäyräk; bä ̄ (Mar. C. VI. 265) < bäy; dä ̄mä ̄n 

(Gir.) < däymäyin. 
e ̄ < ünlü+ünsüz  
e ̄ < e+v Tēfiggil (Gir.) < Tevfikgil. 
e ̄ < e+y ke ̄fim (Gir.) < keyfim; te ̄zäm (ib.) < teyzäm. 
ı̄ < ünlü+ünsüz  
ī < i+h ītiyar (E. Raz. 35) < ihtiyar. 
ī < i+n īsan (Muğ. Bur. C. I. 184) < insan. 
ī < i+y īdä (Esk. C. IX. 256) < iydä. 
ī < e+y rīhan 8Div. C. V. 259) < reyhan. 
o ̄ < ünlü+ünsüz  
o ̄ < a+v dōşan (Ter. C. V. 228) < tavşan. 
o ̄ < o+ġ o ̄lan (Çan. C. IV. 244) < oġlan. 
o ̄ < o+l o ̄sun (Saf. C. IX. 197) < olsun. 
o ̄ < o+n so ̄ra (Kas. C. IV. 254) < sonra. 
o ̄ < o+ḳ yo ̄sa (E. Raz. 35) < yoḳsa. 
o ̄ < o+r go ̄sın (Isp. C. I. 61) < ḳorsun. 
o ̄ < o+v go ̄- (Çan. Çor. C. IV. 226) < ḳov-. 
o ̄ < ö+v go ̄dä (Siv. S. V. 238) < gövdä. 
ö ̄ < ünlü+ünsüz  
ö ̄ < ä+v sö ̄müş (Çor. C. IV. 254) < sävmiş. 
ö ̄ < ö+f ö ̄kälän- (Çan. C. IV. 246) < öfkälän-. 
ö ̄ < ö+k ö ̄sürmäk (E. Raz. 35) < öksürmäk. 
ö ̄ < ö+v gö ̄dä (Kay. Yoz. C. VIII. 240) < gövdä. 
ö ̄ < ö+y ö ̄lä (Esk. C. IX. 131) < öylä. 
ū < ünlü+ünsüz  
ū < u+ġ u ̄raş- (Çan. C. IV. 261) < uġraş-. 
ū < u+y goydu ̄dum (Gir.) < ḳoyduydum. 
ū < o+ġ u ̄lan (Çan. C. IV. 260) < oġlan. 
ü < ünlü+ünsüz  
ǖ < ü+h mü ̄tü (E. Raz. 36) < mühtü < müftü. 
ǖ < ö+k kü ̄nar (Bol. C. IX. 261) < köknar. 
ǖ < ü+k yü ̄säk (Mud. C. IX.) < yüksäk. 
ǖ < ü+r düşü ̄mäk (Kas. C. IV. 217) < düşürmäk. 
ǖ < ö+y habü ̄lä (Gır.) < haböylä. 
ǖ < ü+v ü ̄ey (Gir.) < üvey. 

•  İki ünlü karşılaşmasından türeyen uzun vokaller: 
a ̄, ī < ünlü+ünlü  
a ̄ < a+a sa ̄t < saat; cäma ̄t < cämaat. 
a ̄ < a+ä Rıza ̄fändi < Rizaäfändi. 
ī < i+i eyi ̄di < eyiidi. 
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3.3.4.2 Anadolu ağızları konson değişmeleri 

Ağız araştırmalarına kılavuzluk edebilecek ve bölge ağızlarının dil haritasına ışık 

tutabilecek karakterde bir eser oluşturan Ahmet Caferoğlu, Anadolu ağızlarındaki 

konson değişmelerini şöyle bir sınıflandırmaya tabi tutmuştur (Caferoğlu, 1964: 1-

32) (Bkz. Çizelge 3.32., Çizelge – Çizelge 3.39.). 

Çizelge 3.32 : Labiale: B, P 

İşaret Açıklama 
1) b ~ p  
a) b- > p- Tonsuzlaşma yolu ile türeyen p- ünsüzü, Türkçemiz için asli bir ses 

olmamakla beraber birçok ağızlarda dağınıkta olsa görülmektedir. Daha 
fazla yabancı kelimelerde göze çarpmaktadır. Fakat Türkçe kelimelerde de 
yadırganmamıştır. Hatta Karadeniz kıyısı, bazı ülkeler ağzına yatkındır. 
Bununla beraber, b- ~ p- önses ortaklaşma değişmesi büsbütün özelliğini 
kaybetmiş değildir. Altay Türk ağızlarından bazılarında rastlanan bu ikili 
b- > p- önses ortaklaşma değişmesindeki p ünsüzü Ana-Altay dilleri 
çevresinde *p durumunda olup Moğalca ile Türkçemizde “o” ünlüsü 
haline gelmiştir. Örneklerinin çokluğu bu değişmenin yadırganılamıyacağı 
lehindedir: patla (Af. C. I. 195) < balta; panḳa (Çar. C. IV. 247) < banḳa; 
pi (Sür.) < bir; puña (Siv. C. V. 258) < buna; pilirdim (Kow. § 30) < 
bilirdim; paḫiyorsun (ibid.) < baḳıyorsun; pölmäk (GA. I. 22) < bölmäk 
vb.  

b) -b- > -p > İçses değişmesi önses değişmesine nispeten daha azcadır ve bilhassa 
yabancı kelimelerde göze çarpar: äprişim (Isp. C. II. 157) < ibrişim; cäprän 
(Çan. C. IV. 209) < cäbrän; kumpara (Kas. C. IV. 250) < ḳumbara; täpdil 
(Mar. C. IV. 309) < täbdil; çapuḫca < çabuḳça; iprät (Of.) < ibrät; çopan 
(Ord.) < çoban. 

2. b ~ m  
a) b- > m- Bilhassa doğu illerimizde yaygın olan bu önses değişmesi ekseriyetle 

benzeşme veya kelime içi bir -n- veya -ñ- seslerinin arkaya yaptığı tepki 
yolu ile vücuda gelmektedir. Bu sonucu fikri kuvvetlendiren en iyi örneği 
“bu” kelimesinin çekiminde bulmaktayız.Şöyle ki, kelime içi yapısına 
giren bir -n- üzerine b- derhal m- telaffuzunu almaktadır: bu; muña, muna 
< buna, buña; munu < bunu; mundan, munnàn < bundan vb. gibi. Aynı 
görüşü aşağıdaki örneklerimiz de göstermektedir: mahana (birçok ağız.) < 
bahaña; minmäk (Ahl. Ter. C. IX. 264) < binmäk; miñ (Isp. C. I. 190) < 
bin; minä daşı (Van. C. IX. 265) < binäk taşı; muncuḫ (Krs. C. III. 268) < 
boncuḳ; män (Siv. Ter. C. IV. 23) < bän; mıñar (Man. Som. GBAA. 62). 
Bununla beraber bu değişme, yalnız benzeşme yolu ile pek az kelimede 
olmuştur: ma ̄dä (Yoz. C. VIII. 250) < bādä; mismillàh (Kay. C. VIII. 251) 
< bismillah gibi. 

b) -b- > -m- > Dağınık halde bazı ağızlarda göze çarpmaktadır: gırmaç (Niğ. C. VIII. 
240) < kırbaç; gʹibi (Mar. Mal. C. VI. 286) ~ kimi (El. Mar. Gaz.) < gʹibi; 
kämrä (Ord. C. VII. 331) < gʹübrä; baġman (Ter. C. III. 233) < bāġban. 
Nevşehir ve yöresi, yalnız Azeri ağızlarının özelliğini teşkil eden kimi 
telaffuzunu muhafaza etmiştir.  
Not: Razgart ağzında namıs (PhTF. 2323) < nābız. 

3. b ~ v Azeri ağızları için normal gibi sayılan bu değişme bilhassa otuz kırk yıl 
önce Doğu illerimizde yerleşen Terekeme ağzında bolca gelişmiştir. Tek 
tük olarak ta diğer Anadolu bölge ağızlarında rastlanır. Kelime başı böyle 
bir değime yoktur. Yalnız iç ve sonda bulunur. 

a) -b- > -v-  
avdal (Ter. C. 219) < abdal; bava (Ter.) < baba; ehtivar (Ter.) < itibar; 
gavul (Ter. C. V. 235) < ḳabul; gurvan (Ter.) < ḳrban; bilavar (Gaz. C. VI. 
266) < bärabär; favliḳa (Öd. C. I. 170) < fabriḳa; kävin (Kay. C. VIII. 219) 
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Çizelge 3.33 : Dentale: D, T 

< käbin; baġvan (Erc. C. IX. 221) < bāġba ̄n; gavurga (Mal. C. 281) < 
ḳaburga; gava (NYA. § 98) < kaba. 

b) -b- > -v Bilhassa tek heceli kelime sonlarında Tekereme uruğu ağzında planlı 
olarak yer almış durumdadır: bav (Ter. C. V. 219) < bāb; civ (Ter. C. III. 
237) < cep; div (ibid. 242) < dib > dip; gav < -ḳab; häv < hap. 
İki ve daha fazla heceli kelime sonlarında bazen rastlanır: gälv < ḳalb vb. 
gibi. 

c) p ~ b Daha önceki b~p değişmesi zıddına, dağınık halde bazı ağızlarda kendisini 
göstermektedir. Türkçe kelimelerde bir p- önsesi bulunmayışına göre kural 
yabancı kelimelere mahsustur.  

a) p- > b- Bara (Of. C. VII. 308) < para; bazar (Af.) < Pazar; boyraz < poyraz; bülüş 
(Kov. § 29) < piliç; babıç ~ babuç ~ babuş < papuç; birä (GA. I. 54) < pirä. 

b) -p- > -b- ḳbı (Trb. C. VII. 341) < gapı; çıblaḳ < çıplak; göz ḳabaġı (GA. I. 54) < göz 
kapaġı. 

d) p ~ m Pek az kelimede kalıplaşmış daha doğrusu dondurulmuş bir haldedir. 
Şimdilik yalnız önseste bulunduğu görülmektedir: mäncärä (Bal. C. I. 190) 
< päncärä; mıñar (ibid.) < pıñar; mancar (Alaplı. C. IX. 262) < pancar; 
maytaḳ (GA. I. 55) < paytaḳ. 

e) p ~ f Asla yaygın değildir. Ancak birkaç ağızda tespit edilmiştir. 
a) p- > f- färdä (Ter. C. IX. 239) < pärdä. 
b) -p- > -f- Müftälä (Ter. C. V. 253) < müptäla; maşrafa (Kay. C. VIII. 250) < 

maşrapa; sünäfä (GA. I. 55) < sünäpä; yanfiri (ibid.) < yanpiri. 
c) -p < -f Azerbaycan’ın bilhassa Gence ve yöresi ağızlarında sıkı bir şekilde –f ile 

değişen –p gerundiumu, Doğu illerimiz Tekereme ağzında da mevcuttur: 
alıf < alıp; verif < verip; satıf < satıp vb. gibi. 

İşaret Açıklama 
7)  Kök ve ana Türkçede d- olmamakla beraber, tarih gelişmesi sonucunda 

kendini kısmen muhafaza ederek t- ile kaynaşmış yahut eşitlik etmeğe 
mecbur kalmıştır. Klasik yazı dilimizde de bulunan bu durum, Anadolu 
ağızlarında tabii olarak daha geniş bir düzensizliğe yol açmıştır. Karadeniz 
kıyısı illeri d- yerine asli olan t- ye daha fazla eğinti göstermişlerdir. Hatta 
Trabzon ilinin Tonya kazası tamamı ile tarihi t- yi benimsemiş, d- yi ise 
yadırgamıştır. Bazı illerde aksine her ikisi de bağdaşmış bir durumdadır. 
Daha birbirinden ayrılıp kurtulamamıştır. t- yi temsil eden örnekler, 
konuşulduğu yerlere göre aşağı yukarı şöyle bir şekil alır: ta ̄ (Vak. C. VII. 
346) < taha; taġ (Akç. Vak.) < daġ; taha (Ord. Of.) < daha; talmaḳ (Of. 
Vak.) < dalmak; tämirci (Vak.) < dämirci; tärd (Vak. C. VII. 347) < därt; til 
(Akç. C. VII. 348) < dil; toḫanmaḫ (El. C. VI. 309) < doḳunmaḳ; tikmäk 
(El.) < dikmäk; täftär (Kas. C. IV. 2587) < däftär; tögʹül (Akç.) < dägʹil; 
tışarı (Çan. C. IV. 259) < dışarı; tiz (Akç. Vak.) < diz; tiräk (ibid.) < diräk 
(GBAA. 60 ve NYA. 82). 
Daha bir çok örneklerle tespit edilebilecek olan bu tarihi ve kök Türk t- 
telaffuzu, bugünkü Anadolu ağızları içerisinde Trabzon, Rize ve kısmen 
Ordu illerini kendi vatanı olarak kabullenmiş durumdadır. Serpinti halinde 
ise diğer illere de yayılmıştır. Diğer değişmelere gelince:  

a) -d- > c- Yalnız cizili (Af. – Az. C. I. 158) < dizili; cizmäk (ibid.) < dizmäk; cımala- 
(GA. I. 61) < tırmala-. 

b) -d- > -c- şinci (NYA. § 105) < şindi. 
c) -d-, -d > -z-, 

-z 
Şimdilik Farsçadan alınma kelimelerde belirmiştir: cazı (Vak. Aks. C. VII. 
312) < cādu; şaz 8Kar. E. 39) < şa ̄d; färyaz 8Isp. C. I. 170) < färya ̄d; muraz 
(Ter. C. V. 254) ~ mıraz (Gaz. Kil. C. VI. 297) < mu ̄ra ̄d. 

8) t ~ d  Karışık ve dağınık bir durumda olup, aşağı yukarı bütün Anadolu 
ağızlarında birbirinin yerini tutmakla beraber t- ye bütün Anadolu 
ağızlarında birbirinin yerini tutmakla beraber t- ye nisbetle d- daha 
zengincedir. 
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Çizelge 3.34 : Katı Ünsüzler: K, Ġ, K, G 

a) t- > d- datlı (Bor. Niğ. Ams. C. IV. 213) < tatlı; dilki (Siv. C. V. 228) < tilki < 
tüklü; daraf (Akç. C. VII. 314) < taraf; dutmaḳ (Kas. Çor. Ams.) < tutmaḳ; 
daḫım (Kay. C. VIII. 230) < taḳım; dapı (Kay. ibid.) < tapu; dänha (Vak. C. 
VII. 315) < tänha; doḫluḫ (Siv. C. V. 228) < toḳluḳ; dırnaḳ (Çan.) < tırnaḳ; 
daşlıḳ (Mar. Mal. Gaz.) < taşlıḳ vb. (NYA. 82 ve GA. I. 60).  

b) -t- > -d- Hem iki vokal arasında hem de f, s, k, l, z, ş, r, g, ḫ gibi konsonlardan sonra 
tonlaşmaktadır. Bu değişmede dissimilation benzeşmesinin de şüphesiz 
etkisi olmamış değildir: ädiraf (Ams. C. IV. 217) < ätraf; aġrıdam (Div.) < 
aġrıtmayım; Fadimä (Ord. C. VII. 319) < Fatma; ködü (idib. 333) < kötü; 
isdot 8Ter. C. V. 247) < istot < isti+ot; ifdira (Tok. C. V. 263) < ifitira; 
mäkdüp (Mar. C. VII. 296) < mektu ̄p; palda 8Ter. C. 257) < pältä; izdirap 
(El. C. VI. 293) < ıztırāb; peşdambal 8Mal. C. VI. 297) < peştamal; orda 
(Of. C. VII. 337) < orta; mıgdar (El. C. VI. 297) ~ mıḫdar (ibid.) < muḫtar 
vb. gibi. 

9) t- > ç- Tek tük olarak görülür: çäncärä (Man. C. I. 22) < tancärä; çiysänmä (Sal. C. 
I. 161) < tiksinmä; çırnaġ (Mal. Tun. C. VI. 270) < tırnaḳ; çeçällä (GBAA. 
62) < çomruḳ (GA. I. 61) < tomruḳ. 

10) -t- < -k- Pek seyrektir. Şimdilik: gʹirikli (Tir. C. I. 178) < gʹiriltili; kilikli (ibid. 186) 
< kilitli olmak üzere ancak Tire için iki örnek verebiliyoruz. 

11) -t- > -ḳ- Tek tüktür: daḳlı (Bal. C. I. 163) < tatlı; ayıtlamaḳ (Tok. Div. C. V. 219) < 
ayıḳlamaḳ. 

12) -t-, -t = Ø  Yalnız iç ses ve sonses olarak daha fazla -s- den, tek tük olarak ta ḳ ~ ḫ ve 
ş, f lerden sonra telaffuz edilmezler: dos (Siv. Bur. Akçk. Ter. Ahl.) < dost; 
pos (Bur. C. I. 195) < post; ras (Tok. Ter. C. V. 259) < rast; särbäs ~ särbäz 
8Niğ. C. IV. 253; Karm. E. 95) < särbäst; üs (Kom. G. 77, 5) < üst; vaḫ 
(Mal. C. VI. 311) < vakt; çif (Kay. C. VIII. 228) < çift; puş (Riz. Ord. C. 
VII. 341) < puşt vb. 

İşaret Açıklama 
13) Anadolu ağızlarında en karışık ve en çeşitli değişiklikler geçiren artdamak 

ḳ, ġ ile öndamak k, g konsonları olmuştur. Şöyle ki:  
14) ḳ ~ ġ  

a) ḳ- > g- Değişmesi oldukça düzenli bir gelişme geçirerek, bazı bölgeler için kesin 
bir şekil almıştır. O kadar ki, bu değişme üzerine Anadolu ağızlarının bir 
dil coğrafyası haritası bile çizilebilir. Bütün Anadolu ağızlarında, yerine 
göre seyrekçe, yerine göre ise sezilmeyecek kadar hafif olan bu değişme, 
aksine doğu illerimizle, Orta-Anadolu ağızlarında tamamı ile yerleşmiş ve 
fonetik bir durum halini almıştır. Bu çevre içerisindeki ḳ’lar daha fazla 
yabancı kelimelerde bir dereceye kadar tutunmaya çalışmıştır ki, gerçek bir 
önemi yoktur. Böylece, Azeri ağızlarında da geniş bir yer tutmuş olan ḳ- > 
g- değişmesi, aşağı yukarı Anadolu’nun yukarıda gösterdiğimiz 
bölgelerinde de mevcut olmuştur. Asıl üzerinde durulması gereken başlıca 
fonetik değişimler şunlardır: 

b) -k- < -g- Başseste olduğu kadar gelişme imkanı bulamamış, ancak bazı kelimelerle 
çift -ḳḳ- seslerinin ikincisinde görülmektedir: fugara (Naz. C. I. 170) < 
fuḳara; topragları (Vak. C. VII. 205) < topraḳları; çigmiş (Sür. C. VII. 245) 
< çıḳmış; dagiga (El. C. VII. 274) < daḳiḳa; basgun (Mal. C. VII. 265) < 
basḳın; nägädän (Ter. C. V. 254) < neḳadar; yoḳguş (Mal. C. VII. 313) < 
yoḳḳuş; doḳguz (El. C. 274) < doḳḳuz; saḳgal (Uruk.) < saḳḳal; saḳgız 
(Kak. C. III. 274) < saḳḳız; märgum (GA. I.) < merḳum.  

15) ḳ ~ ġ Değişimi bazı bölge ağızlarında sevilmiş ve geliştirilmiştir. Fizyolojik 
boğaz yapısına bağlı ġ sesi yerine göre başka başka fonetik olaylarla 
açıklanabilecek bir durumdadır. Bütün ağızlarda azda olsa bulunur, fakat 
Konya, Adana, Gaziantep gibi yörelerin bir nevi ağız özelliklerini de teşkil 
eder: 

a) -ḳ- < -ġ Oldukça boldur. Yazı dilinde olduğu gibi iki vokal arasında hep -ġ- dır. 
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Fakat iki vokal arasında olmadan da çatıştığı kosonun ön ve arkasında 
bulunduğu halde dahi -ġ- olur; Dağınık olarak iki vokal arasında: muġayät 
(Div. Ter.) < muḳayyät; daġıġa 8Kas. C. VI. 201) < daḳiḳa; yoġumuş 
(Um.) < yoḳumuş; sabuġa (Çor. C. IV. 251) < sabuḳa; aġibät (Kac. C. IV. 
201) < aḳıbät. Dağınık olarak baġlava (Der. C. I. 152) < baḳlava; Mosġof 
(Ams. C. IV. 201) < mosḳof; saġsaḳ (Çor. 2551 ib.) < saḳsaḳ; aġşam (Kas. 
C. IV. 201) < aḳşam (bk. Ayrıca NYA. § 90). 
Aynı değişim kelimenin çekim halinde meydana çıkmaktadır: baḳ ~ 
baḳmaġa; sat ~ satmaġa; almaḳ ~ almaġa vb. gibi. 

b) -ḳ > -ġ Tek tük kelimelerde dağınık olarak bulunur. Fakat bu sonsesteki değişme 
her şeyden önce ya bir vokalle başlayan bir ek, ya da yine vokalle başlayan 
bir kelime getirilince –ġ olur. Aġ (Krs. C. III. 231) < aḳ bayraġ; aşmaḫ 
(Div.) > bayraḳ açmaḳ; çoġudu (Kar. E. 43) < çoḳ idi; ırbıġ (Mar. C. VI. 
291) < ırbıḳ; pambuġ(El. ib.) < pamuḳ. 

16) ḳ- > h- Pek nadirdir: hancaru (Ter. C. III. 256) < ḳançaru; haçan (ib.) < ḳaçan; 
halbur (Ams. C. III. 233) < ḳalbur; hangı (Niğ.) < ḳanġı (bk. Mat. 151 ve 
Raz. E. 31). 

17) ḳ ~ ḫ Genel olarak boldur. Fakat bu bolluğu ancak içsesle sonsese aittir. Kelime 
başındaki ḫ- daha fazla tesadüfe bağlıdır: 

a) ḳ- < ḫ- ḫoḫ- (Kay. C. II. 161) < ḳoḳ-; ḫoyun (Kas. C. IV. 235) < ḳoyun; ḫalbur 
(Div.) < ḳalbur. 

b) -ḳ- > -ḫ- Boldur ve hatta bazı bölge ağızlarının bir nevi özelliğini teşkil etmektedir. 
Dağınık olarak her ağızda bulunabilir. Fakat Doğu ve kısmen Orta-
Anadolu’da umumidir. İçseslerde barizdir ve iki vokal arasında dahi, 
değişme hali sağlamdır: yıḫan- (NYA. § 88) > yıḳan-; daḫarıḫ (ibid.) < 
taḳarıḳ; çıḫıncı < çıḳınca; arḫa < arḳa (Ph.TF. 251) ; nāhl (El. C. VII. 298) 
< naḳl < (bk. Kow. § 16 ve 31) ve (GA. I. 40). 

c) -ḳ > -ḫ İçseste görülen değişme bölgelerinde sağlam durumdadır. aşıḫ < aşıḳ; aylıḫ 
< aylıḳ; aḫ (Niğ. Kay. C. II. 155) < aḳ; çoḫ< çoḳ; baḫmaḫ < baḳmaḳ. 

18) ḳ ~ ñ Bu değişme yalınız yoñsa (Af. Isp. C. I. 214) < yoḳsa kelimesinde tesbit 
edilmiştir. 

19) ḳ ~ n Tıpkı yukarıdaki gibi yanıştır- (Tir. C. I. 211) < yaḳıştır-. 
20) ḳ ~ y Ancak: ayşamacan (Edr. C. I. 151) < aḳşamaca. 

21) ḳ = Ø Pek azdır: buadar (Niğ. C. VIII. 226) < buḳadar; anca (Kar. E. 44) < ancaḳ. 
22) Ġ Kendine göre bir gelişme eğilimi vardır. Önseste bulunuşu yalnız bazı 

bölge ağızları hususiyetini teşkil eyler. Dağınık olarak ta Arapça’nın = غ = 
nın yerini tutar. ġärip < garib; ġäni < gani vb. kelimelerde görüldüğü gibi. 
Diğer gelişmelere gelince (Phtf. 2329).  

a) -ġ- > -v- En çok gelişmiş değişim olarak sayılabilir: ava (Isp. C. I. 150) < aġa; bav 
(Iz.-Avulcuk) < baġ; sav (Iz. C. I. 201) < saġ; avız (Ord. C. VII. 307) < 
aġız; avla- (Ord. Gir. ib.) < aġla-; suvan (Gir. ib. 345) < soġan; tav (Akç. ib. 
229) < çıġır-; yav (Düz. ib.) < yaġ vb. gibi. 

23) -ġ- > -l- Tek tük kelimelerde bulunur: bulday (Den.) ~ buldey (Uş. C. I. 156) < 
buġday > buġda; fälfori (End.) ~ fälfuri (Bur. C. I. 170) < faġfuri. 

24) -ġ- > -r- Şüpheli olarak şimdilik: bardaş (Krs. C. III. 234) < baġdaş. 
25) -ġ- > -h- Birkaç kelimede: kahat (Ord. Mar. C. IV. 293) < kaġıt. 
26) -ġ- > -ñ- bañır- (Man. C. I. 152) < baġır-; gañrı (Den.) < ḳaġnı; yañız (Niğ.C. III. 

262) < yaġız (NYA. § 91). 
27) -ġ- > -y- Bolcadır: ayäç (Bal. C. I. 151) < aġaç; ḳayıt (Edr. C. I. 197) < kaġıt > ḳıyat 

(Ant. ib. 198); fiyan (Mesud. C. VIII. 320) < fiġan; aylä- (Amas. Esk. C. 
IX. 220) < aġla-; bayla- (Akçk. C. IX. 222) < baġla-; bıydey < buġday (Bol. 
C. I. 155); aşayı (Man. Som. GBAA. § 106) < aşaġı. 

Ḳ 
 

 Tıpkı ḳ gibi çok çeşitli ve karışık değişimleri vardır. Bununla beraber Eski 
Türkçe yadigârı olarak önseste kendini aynen muhafaza etmesi dikkatimizi 
çekmektedir. Bu düzenli olarak bilhassa Karadeniz bölgesinde görülür. 
Dağınık olarak ta diğer ağızlarda kendisini hissettirecek derecede bir değer 
taşımaktadır: kölgä (El. C. VI. 294); kün (Ams.); käzdır- (Akçe. Vak.); 
körmäk (Of. Vak.); kösdärmäk (ib.); köz (Sür. Vak. ib.); kün (Of. Akç.); 



137 

kälin (Maç.); kibi (Mal. C. VI. 293); küläşmäk (Bal. Man. C. I. 187); köt 
(C. II. 151); köynäk; kälmäk vb. gibi. 

29) Öndamak k- az da olsa kalın köklerde dahi kendisini muhafaza etmiştir: kor 
< kör; kol; kotan; kotur; köynäk; konul kelimelerinde görüldüğü gibi.  

30) k ~ g  
a) k- > g- Boldur: göşä (Ay C. I. 176) < köşä; götü (Öd. İbid.) < kötü; gändi (Kil. C. 

VI. 286) < kändi; gäçi (Mar. El. ibid. Of. C. VII. 325) < keçi; gişi (Ord. 
Gir. Trb. ib. 326) < kişi; gi (Akç. ib. 326) < ki; güççük (Mal. Mar. C. VI. 
287) < küçük; görpä(El. ib. 286) < körpä. 

b) -k- > -g- Boldur: isgan (Uş. C. I. 184) < iskân; ärgäk (Vak. C. VII. 318) < erkäk; 
hegiya (Akç. C. VII. 328) < hikâyä; irgin- (Akç. ib. 330)< irkil-; türgi (Vak. 
Akç. ib. 350) < Türki; äfgar (Çaye. C. IX. 235) < äfkâr. 

31) -k- > -t- pätmäz (Uzk.) < päkmäz. 
32) k- > s- Yalnız: söbäk (Isp. C. I. 204) < köpäk. 
33) -k- > -h- Tek tük kelimelerde olmak üzere: mähtip (Man. C. I. 189) < mäktûp; 

sähsän (Çor. C. VI. 253) < säksän. 
34) -k- > -ḫ- Şimdilik: muḫafat (Kay. C. VIII. 251) < mükâfat. 
35) -k- > -m- yümsäk < yüksäk (Den. Çiv. GBAA. § 107).  
36) -k- > -ñ- bäñlä- (Çan. C. IV. 206) < bäklä-; yüñsäk (Kır. Ank. C. VIII. 263) < 

yüksäk. 
37) -k- > -g- hangımız (R. II. 77) < hankimiz. 
38) -k- > -v- yüvsäk (Saf. C. IX. 287) < yüksäk. 
39) -k > -v Yalınız: göv (Kil. C. VI. 286) ~ gov (Sür. C. VII. 326) < gök. 
40) a) -k- > -y- Bolcadır: bäysimät (Af. C. I. 154) < päksimät; mäytäp (Çan. C. IV. 242) < 

mäktäp; mäytüp (Çan. ib.) < mäktup; äyşi (Ord. C. VII. 319; Kas. C. IV. 
242) < äkşi; äysik (Af. C. I. 169) < äksik; diysin- (Ahl. Ter. C. IX. 233) < 
tiksin-; öysür- (Bol. C. IX. 269) < öksür-. 

b)-k > -y Çok azdır: tüväy (Isp. C. I. 208) < tüfäk; göy (Ay.) < gök; ördäy (Kas. C. 
IV. 245) < ördäk. 

41)  Bölge ağız özellikleri içerisinde ince sıra kelimelerdeki k- > ḳ- değişmesi 
dikkat çeken bir olaydır. Fizyolojik mi yoksa göç ve iskân dalgaları tesiri 
ile mi olduğunu kestirmek zordur. Bilhassa Orta-Anadolu ağızlarında 
yaygıncadır. Serpinti halinde öteberide de rastlanır: ḳomurcü (Af. C. I. 198) 
< kömürcü; ḳoylü (bk. NYA. § 74).  

42) k ~ ç Daha fazla Karadeniz kıyısı halklarla Erzurum ağzında gelmiştir:  
a) k- > ç- çändi (Riz. C. VII. 312) < kändi; çemänçä 8Trb. ib.) < kämänçä; çäs (Sür. 

C. VII.312) < käs (bk. Kow § 20 ve 48); çi (Erz.) < ki; kim (ib.) < kim. 
b) -k- > -ç- Aynı bölgelerde: beçar (Rzi. C. VII. 308) < bekâr.  

43) -k- > -ġ Tek tüktür ve daha fazla kendinden sonra gelen kelimenin önsesi tesiri ile 
olur: eyluġ (Vak. C. VII. 319) < eyilik; goġ (Kas. C. IV. 225) < gök vb. 
gibi. 

44) k = Ø Dağınıktır: bäsämät 8Bal. C. 154) < päksimät; ilbahar < ilkbahar; mätip 
(Man. C. I. 190) < mäktûp; ösür- (Ord. C. VII.337) < öksür-; go (Ni., VIII. 
240) < gök.  

45)  Türkçemizde daha Selçuklularla beraber gelişmeye başlayan bu ses, önseste 
eski k- nin yerini tutmuştur. Yalnız sınırlı bazı bölgelerde bu gelişmeye 
rastlanmamaktadır. Fakat iç seste tuttuğu yol o kadar da zengin olmamıştır. 

46) k ~ gʹ- > c- Yalnız Karadeniz kıyısı bölgelerinden bilhassa Rize, Trabzon’a mahsus 
gibidir: cavur (Isp. C. 157); cälin (Riz. C. VII. 310); cändi; cätir; cärdäk 
(Trb.); cibi (Sür.). 

47) k- > g- Yalnız: kün kelimesinde görülür. 
48) Ḫ, H Türkçemize yabancı olan bu iki ses, İstanbul’da “h” lehine olmak üzere 

birleştirildiği halde Anadolu ağızlarında aksine her biri ayrı bir fonetik 
değer taşıdığı gibi h sesi bazı sınırlı bölgelere mahsus olmak üzere ayrıca 
bir de “ḥ” gibi derin bir nefesten telaffuz edilen ikiz bir ses daha 
doğurmuştur. Bu sonuncu burada dikkate alınmamıştır. (bk. GA. I. 32). 

49)  ḫ sesi Anadolu ağızlarında ḳ > ḫ değişmeleri dışında yabancı kelimelerde 
olmak üzere hem kendini muhafaza etmiş: ḫıyar, ḫabar, baḫt, aḫşam vb. 
gibi 
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50) ḫ ~ f Değişimi nispeten yaygındır: 
a) ḫ- > f- fırsız (Ord. C. VII. 320) < ḫırsız; forus ~ foruz < ḫoroz; furma (Bol. C. IX. 

239) < ḫurma; fulasä (Kay.) < ḫulāsä. 
b) -ḫ- > -f- çulfu (Den.) < çulḫa; çufa (Ord. C. VII. 314) < çuḫa; afır (ib.) < aḫır; yafut 

(Ay. Karacasu. GBAA. § 108) < yaḫut; särfuş (Gir.) < särḫoş; müftälif 
(Ay.) < muḫtälif. 

51) -ḫ- > -ḳ- saḳavät (Af. C. I. 200) < saḫavät. 
52) -ḫ- > -ġ- Tek tük: yaġut (Man. Kul. GBAA. § 108) < yaḫut; toġum (NYA. § 85) < 

toḫum. 
53) -ḫ- > -g- Yalnız: mıgdar (Af. C. I. 190) < muḫtar. 
54) -ḫ- > -ḳ- baḳşış (Kar.) < baḫşiş < baġşış. 
55) -ḫ- > -ḳ- mıḳdar (Iz. GBAA. § 108) < muḫtar. 
56) H Spirant h- nin değişme çeşitleri bolcadır. Üstelik prothé 
57) h ~ f Az gelişmiştir. 

a) -h- > -f- Küfeylan 8Af. C. I. 39) < küheylan; sulfçu (Kar.) < sulhçu; küfnä (Kar.) ~ 
köfnä (Bar.) < köhnä 

b) -h- < -f ḳadäf < ḳadäh; nikaf (Bar. C. I. 267) < nika; mäkruf (Kar.) < mäkruh vb. 
gibi. 

58) h~ v Yalnız: arzuval (Trb. Riz.) < arzuhal; müvändis (Esk. C. IX. 265) < 
mühändis; tuvaf (Siv.) < tuhaf; tävlikä (NYA. § 96) < tählikä. 

59) h > ḳ Değişmesi bilhassa Karamanlı ağzında görülür. Tek tük olarak öteberide de 
rastlanır. Örneklere bakılacak olursa daha fazla s, ş, t, z sesleri ile olan 
düğümlenmeler sonucunda türemektedir: anaḳtar (Kar. E. 71) < anahtar; 
maḳsum (Esk. C. IX. 263) < mahzun; sapaḳtan (Af. C. I. 200) < sabahtan; 
maḳsul (Kar.) < mahsul; şaḳıs (Uş.) < şaḫıs.  

59) -h- > -ġ- İttihad; maġşär (Kar.) < mahşär; ḳabaġ (Mal. C. VI. 279) < ḳabahat; 
patişaġın (Den. Çiv. GBAA. § 108) < padişahın. 

60) h ~ ḫ Dağınık halde ötede beride görülür:  
a) h- > ḫ- ḫalva (Ord. Gvi.) < havla < hälva; ḫava (Sür. C. VII. 329) < Havva; ḫayat 

(Riz.) <hayat; ḫälal (Ord.) < hälal. 
b) -h > -ḫ- aḫd (Gaz.) ~ aḫt (Af.) < ahd; aḫpap (Mal.) < ahbap; aḫali (Bur. C. I. 148) < 

ahali. 
c) -h > -ḫ firaḫ (C. II. 157) < färah. 

62) h > y Oldukça yaygındır ve yalnız orta seste bulunur: cayillik (Den. GBAA. § 
108) < cahillik; gaypalıḫ (Afş. C. VII. 239) < ḳahpälik; sayıl (Akçk. C. IX. 
275) < sahil; gayvä (NYA. § 96) < ḳahvä; Tayir (Af.) < Tahir; şäyit (İz. C. 
I. 94) < şäd; şeyit < şâhid; şeyid < şâhit; gayfä (NYA. § 96) < ḳahvä. 

63) h = Ø Oldukça yaygındır: 
a) h = Ø  Añgı (Kar. E. 68) < hangı; amanat (Çar. C. IV. 202) < hamarat; avḳur- 

(Kas. C. IV. 204) < hayḳır-; ışgır- (Tok. C. V. 246) < hıçḳır-; Üsüyün (Yaz. 
C. VIII. 261) < Hüseyin (NYA. § 130). 

b) -h- = Ø ḳabaat (Kar. E. 22) < ḳabahat; taaf (Isp. C. I. 205) < tuhar; nout < nohut < 
noḫut; cäpä (Bal. C. I. 160) < cäphä; gawä < ḳahvä; äjdärä (Kay. C. VIII. 
234) <  äjdärhä; Abdıraman (Af. C. I. 147) < Abdürrahman. 

c) -h = Ø mät (Mar. Mal. Gaz. El.) < mäh; tämbi (Kon. Kow. § 33) < tänih; sahi 
(Kon. G. 27) < sahih. 

64) Y Yarım vokal sayılan bu ön damak sesinin az da olsa ağızlarda ufak tefek 
değişiklikler geçirdiği görülmektedir: 

a) y- > l- ladigār (Siv. Kay. C. II 161; V. 250) < yadigâr > ladigär. 
b) y- > g- gänä (Man. Af. Uş. C. I. 178) < yinä > ginä > gänä. 
c) -y- > -n- dänişir- (R. II. 69, 15) < däyiş-; añşa (R. II. 88) < Ayşä; bäzlämä (Düz. C. 

IX. 224) < bäzälyä; fasilnä (ibid.) < fasulya. 
      ç) -y > -h köh (Muğ. -Çomaklı. C. I. 187) < köy. 

d) -y- > -v- zevtin (Niğ. C. VIII. 264) < zeytin; sövlämäk (Akçk. C. IX. 277) < 
söylämäk. 

e) -y > -v köv (C. I. 187) < köy 
65) y = Ø  

a) y- = Ø ogarda (Akç. C. VII. 337) < yukarda; irdirmäk (Maç. Tr. C. VII. 331) < 
yüzdürmäk; ıpran- (Riz. C. VII. 329) < yıpran-; üksä (Kar. E. 65) < yüksäk. 
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Çizelge 3.35 : Labio-Dentale: V, F 

b) -y- = Ø pedaḫla- (Tun. C. VI. 301) < peydaḫa-; peḫanbär (Tun. İb.) < peyganbär; 
fasilä (Gir. Ord. C. VII. 319) < fasulya; şiḫislam (Gaz. C. VI. 307) < 
şeyhülislam. 

66) v ~ b   
a) v- > b- Bol değildir. Ancak belirli kelimelerde kullanıldığı ileri sürülebilir: bäfat 

(Tm.)  ~ bäfat (Kac. C. II. 235; Kar. E. 47) < väfat; bana (Siv. C. V. 219) < 
väba; bilayät (Siv. C. V. 221; Kır. C. VIII. 225) < vila ̄yät; babalı (Yaz. Kay. 
C. VIII. 223) < väbali. 

b) -v- > -b- Oldukça seyrektir. Elimdeki örnekler de kıttır: äldibän (Bal. C. I.  167) < 
äldivän > mädibän (ibid.) < märdivän < fars. Bu suretle son değişme yazı 
diline nispetle olmuştur. 

67) v ~ f  
a) v- > f- Tıpkı v ~ b gibi sayılı kelimelerde görülmektedir: fişnä- < vişnä; furmaḳ 

(Man. Bal. Mar.) < vurmak; furuşma (Man. Bal. C. I. 170) < vuruşma;  fae 
(Ams. C. 221) < var; fa ̄t (Tok. C. V. 233) < vaḳıt. 

b) -v- > -f-  Daha fazladır ve ekseriyetle yabancı kelimelerde görülmektedir: ḫälfät (Kil. 
C. VI. 290) < ḫalvät; cäfàir (Niğ. C. VIII. 226) <cävahir; çufal (Kas. C. IV. 
212) < çuval; ḳasafät (Kar. E. 47) < ḳasavät; gufa (Gir. C. VII. 324) < ḳova; 
sälfi (Vak. C. VII. 344) < sälvi; cıfan (Siv.) < cävan ~ civan; läfa (Kay. C. 
VIII. 250) < lävha; çärçifä (GA. I. 64) < çärçivä. 

c) -v > -f Bir iki örnekte görülmektedir: maf (Ter. C. V. 251) < mahv; aläf (Kar. E. 
48)  < aläv. 

68) v ~ h  
 

a) v > h- Seyrektir: hurmaḳ (Bal. C. I. 182; Yoz. C. VIII. 246) < vurmaḳ; hücot 
(Çan. VI. 234) < vücut; hurulmaḳ < vurulmaḳ; hüḳala (Kay. VIII. 246) < 
vükäla. 

b) -v- > -h- Kıttır: bäduha (Div.) < bäduva < bädava. 
69) v ~ m  

a) v- > m- Aynı fonetik değer taşıdığından nispeten boldur: muguf (Ter. C. IX. 265) < 
vuḳuf; müḳaat (Edr. I. 191) < vuḳuat; mäfat (Kas. Ams. C. IV. 241) < 
väfat; mäf (Kas. Merz. C. IV. 241; Niğ. Yoz. C. VIII. 251) < väfa; mäfasız 
(Çan. ibid.) < väfasız; mafir (Kar. E. 50) < vafir; mar (R. II. 82, 10; Ant. C. 
VI. 295) < var (bilhassa kendinden önce gelen kelime –m ile bitmişse 
benzeşme yolu ile vücuda gelir); merem (Af.) < verem; mabal (Gaz. Aksoy 
I. 54) < väbal; maḫıf (ibid.) < Arpça; muḳat (Man. Kul. GDAA. 62) < 
Arapça. 

b) -v- > -m- Birkaç yabancı kelimede belirmiştir nämşähärli (Kar. E. 50) < nävşähirli; 
sälmi (Af. C. I. 201) < sälvi; meyma (Tok. –Artova. C. V.  253) < meyva; 
märdimän (Af. Tir. Man.) < märdivän < Arapça. 

70) v ~ ġ Nadirdir: oḳlava. 
71) v ~ n  

a) v- > n- Şimdilik yalnız: nabal (Mar. C. VI. 298; Ahl. C. IX. 265; Div.) < väbal; 
näkdip (Af. DİN. GBAA. 62 § 77) < mäktub. 

 72) v ~ p  
a) v- > p- Seyrektir ve yabancı kelimelere bulunur: pampır < (Bal.) ~ pampur (C. I. 

195) < vapor. 
b) -v- > -p- apuḳat (Div.) < avuḳat 

73) v ~ t  
a) -v- > -t- ḳanatız (Ord. C. VIII. 321) < ḳanavız (kumaş). 

74) v ~ y  
a) -v > -y Bu değişme ö ve ü seslilerinden sonra türeyen -v > -y alternationu 

umumiyetle Anadolu ve Balkan Ağızlarında bilhassa kov ~ köy 
kelimesinde bulunmaktadır. (Kow. § 15). Bu aynı zamanda diphtongla da 
ilgilidir. 

75) v = Ø  
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Çizelge 3.36 : Sibilant: S, Z, Ş, J 

a) v- = Ø Bu konson düşmesi başta pek nadir olmasına rağmen içseste bir nispet 
dahilinde gelişme yolunu tutmuş bulunmaktadır: ücüt (Af. C. I. 209; Kar. 
E. 46) < vücut. Asli olan umaḳ, uruşmaḳ (> vurmaḳ, vuruşmaḳ) kendini 
muhafaza etmiştir; däşirmäk (GA. I. 65) < dävşirmäk. 

b) a-v- = Ø saulmaḳ (Öd. C. I. 200) < savulmaḳ; daul (Ç. II. 156) < davul; mafıḫ (Ter. 
C. V. 251) < muvafıḳ; tauḫ (Siv. C. V. 263) < tavuḳ; gauga (Mal. C. VI. 
231) < ḳavga; çual (El. C. VI. 271) < çuval vb. gibi. 

76) f ~ p  
a) f- > p- Her ikisi de dudak sesleri olup yer değiştirmekte zorluk çekmemektedirler. 

Önseste daha genişçedir: pavliḳa < fabriḳa; pasligʹän (Ay. C. I. 195) ~ 
päslikän (Den. Tav. GBAA. 62 § 79) < fäsliyä; pitin (Edr. C. I. 195) < 
fotin; pırlanmaḳ (Bur. ib.) < fırlanmaḳ; pautun (Siv. Tok. C. V. 257) < 
fpayton; pantazi (Gaz. C. IV. 301) < fantazi. 

77) f ~ v  
a) -f- > -v- Nispeten daha yaygıncadır: vaḳat (Bal. C. I. 210; Tok. C. V. 267) ~ väġät 

(Mar. C. VI. 312) < faḳat. 
b) -f- > -v- Çivtä (Mug. C. I. 161) < çiftä; havta (Bal. C. 181) < hafta; şevtäli (Af.) < 

şeftali; navaḳ (Bal. I. 192) < nafaḳ; tüvaäy (Isp. C. I. 208) ~ tüväg (Yoz. C. 
VIII. 260) < tüfänk ~ tüfäk; Lutvu (Mar. C. VI. 295) < Lütfü; dävtär (Kar. 
C. VIII. 231) < däftär; şavaḳ (Gir. Ord. C. VII. 346) < şafaḳ; utumaḫil 
(Muğ. GBAA. § 97) < oftomobil; ähändim (ib.) < afandim; uvaḳ (GA. I. 
28) < ufaḳ. 

78) f ~ h  
a) f- > h- Tamamı ile tesadüfidir. İçseste ise aksine gelişme eğilimindedir. Şöyle ki; 

hurun (Bar. C. IX. 254) < furun; häräcä (Kir. C. VIII. 245) < fära ̄cä; Hatma 
(GBAA. 62) < Fatma. 

b) -f- > -h- ~ḫ ciha (Man. C. 157) < cäfa; mühtü (Isp. C. I. 191) < mühdü (Çan. C. IV. 
243) ~ möhtü (Niğ. C. VIII. 251) < müftü; sähär (Yoz. C. III. 256) < säfär; 
sohra (Çor. C. IV. 254) < sofra; mühlüz (Ank. C. VIII. 252) < müflis; 
ähändim (Muğ. GBAA. § 97) < äfändim; ähäm (Muğ. ib.) < äfäm; nuḫus 
(Ank. C. VIII. 252) < nüfıs. 

c) -f > -h  Yalnız bir örnekle: gʹärga ̄h (GA. I. 344) < gʹärga ̄h (GA. I. 344) < gʹärgʹäf. 
79) f- > m- Nadirdir. Şimdilik: moturaf (Ay. –Karacasu. GBAA. 62 § 79) < fotoğraf. 
80) -f- > -ġ- > -y- Nadirdir. Şimdilik: öġkälänmäk (Mar. C. VI. 300) < öfkälänmäk; öykä 

(Merz. C. IV. 246) < ofkä. 
81) -f > -ḳ   Ancak bir örnekte: Rauḳ (Af. C. I. 199) < Rauf. 

82)  Çeşitli değişmeleri vardır. Elde edilenler: 
83) s- > c- Yalnız bir kelimede: civara (Tir.) ~ ciyärä (Af. –Az. C. I. 158) < sigara < 

cıara (Bal. ib.). 
84) s- > f- Yalnız: fäfärlik (Gir. C. VII. 320) < säfärbärlik. 
85) -s- > -ş- Nispeten gelişmiş fakat yayılamamıştır. Seyrektir: paşaport (Kas. C. IV. 

247) < pasaport; işdämäk (Of. C. VII. 330) < istämäk.  
86) s- > ş- Şàyi (Kas. C. IV. 256) < sàhi; şümbül (Gaz. C. VII. 307) < sünbül; Şamsın 

(Man. GBAA. § 81) < Samsun; şinnänmäk (İz. ibid.) < sinlänmäk. 
87) -s > -ş käş (Ter. C. V. 249) < käs; härkäş (Van. C. IX. 252) < härkäs. 
88) s- > h- Azdır: hän (Ay. GBAA. § 81) < sän; his (Ay. Boz. İbid.) < siz ve hizi < 

sizi; hösmäk (GA. I. 59) < susmaḳ. 
89) s- > ç- çışmak (Ma., GBAA. § 81) < sıç-. 
90) s- > p- Yalnız: pus (GA. I. 59) < sis. 
91) -s- > -t-  Yalnız: matal (Siv. C. V. 252) < masal. 
92) s ~ z Oldukça yaygındır. Bilhassa yabancı kelime başlarında kendisini 

belirtmektedir. Kelime sonu durumu ise değişik olup, daha fazla kendinden 
sonraki kelimenin başındaki sesin türüne bağlıdır. Tek tük Türkçe 
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Çizelge 3.37 : Africat: C, Ç 

kelimelerde görülmektedir:  
a) s- > z- Zarpt (Isp. C. I. 215) < sarp; zadrāze- (a)m (O.A.R. IV. 33,8) < sadrāzam; 

zabaḫ (Siv. Tok. C. V. 2971) < sabah; zälvi 8Edr. C. I. 215) < sälvi; zäbäb 
(Edr. Af. C. I. 215) < säbäb; za ̄bı (Kas. C. IV. 267) < sahibi; zikkä (GA. I. 
58) < sikkä; zopa (Ist.; GA. I.) < sopa; zäksän (Çor. C. IV. 268) < säksän; 
zan- (Kas. C. IV. 268) < san-. 

b) -s- > -z- Nispeten bolcadır ve kendinden sonraki kelime başındaki sesin etkisi ile de 
olur: mühlüz (Ank. C. VIII. 252) < müflüs; camuz (Div.) ~ camız (GA. I. 
58) < camus; Suvaz (Van. C. IX. 277) < Sivas; Yoniz (Af. C. I. 214) 
<Yunus; närgʹiz 8Siv. C. V. 255) < närgʹis; Çärkäz (GA. I. 59) < Çärkäs, 
Avanuz 8Nev. NYA. § 124) < Avanos. 

93) Z Değişmesi oldukça çeşitlidir ve ses durumuna göre de bolcadır: 
a) z- > s-  Nispeten azdır: sülf (R. III. 117) < zülf; sannetmäk <zanetmäk; siyafät 

(Kas. C. IV. 253) < ziyafät; säkat (Kar. E. 53) < zäkat. 
b) -z- > -c- Nadirdir: acıcıḳ (Bur. C. I. 148) ~ acik (Ank. C. VIII. 221) ~ icicik (Yoz. C. 

VIII. 247) < azacıḳ ~ azıcıḳ 
c) -z- > -d-  Yabancı, bilhassa arap, fars kelimelerine muhsustur: ḳadmaḳ (Mu., C. I. 

171) < ḳazmaḳşazuman (Kas. C. IV. 256) < şadıman; Şadiyä < Şa ̄ziyä; 
ḳada (Div. Kar.) < ḳaza vb. gibi. (bk. GA. 67). 

      ç) -z- > -s-  Seyrekçedir: täsgʹärä (Ord. C. VII. 348) < täzkiräa; mähsün (El. C. VI. 296) 
< mahzun; bilärsük (Gir. C. VIII. 309) < bilärzük ~ biläzik; gabsä (Ank. C. 
VIII. 237) < ḳabzä.  

d) -z- > -y- Yalnız: uylaşmaḳ (GA. I. 67) < uzlaşmaḳ. 
e) -z > -s  Nispeten bolcadır ve kendinden sonra gelen kelime başı konsonun 

durumuna bağlıdır. Vokalle başlayan kelime ile kaynaşma olunca asli olan 
–z yerini muhafaza eder: namas (Bal. Man. C. I. 191) < namaz; as (Sür. C. 
VII. 306) < az; fälis (Riz. C. VII. 320) < filiz; biyas (Çan. C. IV. 207) < 
bäyaz. 

f) -z > -ş Yalnız: cımbış (GA. ı. 66) < cımbız. 
94) z = Ø Çok azdır: a’cıḳ (Bal. C. IV. 224) ~ acüḳ (Tok. C. V. 230) ~ acıḫ (Ank. C. 

VIII. 221) < azacıḳ; gı (Ams. C. IV. 224) ~ġı (Esk. C. IX. 32) < ḳız; tıḳna 
(GA. I. 67) < tıḳnaz. 

95) Ş Tek tük örneklerde rastlanan değişmeleri bol değildir: 
a) ş- > ç- Azdır: çäfdäli (Mal. C. VI. 270) ~ çäftäl (Ord. C. VII. 312) < şäftali; çor 

(Kay. C. VIII. 229) < şor; çiltä (Man. Som. GBAA. § 82) < şiltä; çimşir 
(GA. I. 59) < şimşir; çäläm (ib.) < şalgam. 

b) ş- > s- Bi kaç kelimede bulunur: şaşırmaḳ (Ay. Af. C. I. 200) < şaşırmaḳ; sosa 
(Siv. C. V. 262) < şose; sinci (Man. Som. GBAA. §82) ~ sincik (İz. ibid.) < 
şimdik. 

c) -ş > -f  Yalnız: fıs (GA. I. 59) < fış. 
d) -ş- > -j- ga ̄jidan (Küt. GBAA. § 66) < ḳarşıdan. 
e) -ş- > -c arḳadac (Af. –Az. C. I. 150) < arḳadaş. 

96) J Çok az değişir ve yalnız yabancı kelimelerde görünür. 
a) j- > c- ve ç Yalnız: candarma ~ cändarmä ~ çandarma < jandarma; carcur (GA. I. 38) < 

şarjör; capon < Japon; Ca ̄lä< Şa ̄lä gibi. 
b) -j- > -z- Azdır: äzdärha (Kas. C. IV. 220) < äjdärha; müzdä (Kas. ib. 243; GBAA. § 

101) < müjdä. 
c) -j- > -ş-  muşdu (Den. Tav. GBAA. § 101) < müjdä. 

97)  Genel olarak ağızlarda büyük bir değişiklik göstermemektedir. Ancak her 
iki ses Rize ve Trabzon yöreleri ağızlarından bazılarında yerli halk 
telaffuzuna mahsus olarak bir nevi dze tazi smus’a tabi olmuştur. (bk. Kow. 
§ 19) Buna göre: 

a) c- < ç- çäpä (Bal. C. I. 160) < cäphä; çäsäd (Ay. C. I. 160) < cäsäd; coşmaḳ (Çor. 
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C. IV. 212) < coşmaḳ; çanavar (Sür.) < canavar; çahil (Vak. C. VII. 312) < 
cahil vb. gibi. 

b) -c- > -ç- Tek tük olarak: çeçuḳ (Of. C. VII. 313) < çocuḳ; guçaḫla- (Mar. C. VI. 
284) < ḳucaḳla-; garınça (Div.) < ḳarınca; yalançı (Div. Van.) < yalancı 
(Gaz. GA. I. 23). Not: -çi burada bir arkaizmdir. 

c) c- > ş- Pek nadirdir: şifa (Bal. C. I. 204) < cıva. 
      ç) -c- > -ş- Yalnız: bäşirikli (Gaz. GA. I. 23) < bäcärikli kelimesinde görülmektedir. 

d) -c- > -d- Şimdilik yalnız: gurdala- (Kay. C. VIII. 242) < ḳurcala- (bk. GA. I. 23). 
e) c-, -c- > z-, -

z- 
Dağınık olarak bazı ağızlarda: zigara (Riz. C. VII. 287) < cigara; müzävhär 
(Siv. C. V. 253) < mücävhär. Daha fazla Karamanlı ağzında ve bilhassa 
yabancı kelimelerde bulunur: äznibi < äcnäbi; säzdä < säcdä; tärzübä < 
täcrübä (Kar. E. 73).  

f) c- > ḳ- Tek olarak ḳavlaḳ (Gaz. GA. I. 23) < cavläḳ. 
g) -c- > -gʹ- Yalnız düşüngʹä (Siv. C. V. 229) < düşüncä; Erzingʹän (Muş. C. IX. 237) < 

Erzincan. 
98) c > dc. Yalnız Rize ve Trabzon yöresi bazı ağızlarında görülmektedir: ḫodca (Riz. 

C. VII. 294)  < ḫoca; gʹedcä (ib. 268) < gʹecä; dcäzvä (ib.) < cäzvä; 
dcivdcik (ib. 296) < civcik vb. gibi. 

99) c < dz.  Bu da Rize ve Trabzon illeri ağızlarından bazılarında mevcuttur: cälädzäk 
(Riz. C. VII. 268) < gʹäläcäk; dzan (ib. 300) < can; ḳodza (ib. ) < ḳoca vb. 
gibi. 

100) c > tç, tc. Aynı bölgenin sınırlı ağızlarında bulunur: tçebindä (Maç C. VII. 193) < 
cebind; tçavap (Akç. C. VII. 182) < cävap; kitintçä (Sür. ib.) < gʹidincä; 
päntçärä (Trb. ib. 187) < päncärä.  

101) c ~ j Daha fazla doğu illerinde ve kısmen de Karadeniz yöresi ağızlarında 
gelişme bulmuştur. Güney-Batı illerimizde nadirdir. (GBAA. § 99). 

a) -c- > -j- goja (Ter. C. V. 238) < ḳoca; ajdı (Gir. Ord. C. VII. 305) < acdı < acıḳdı; 
mäjdiyä (Ah. C. IX. 263) < mäcdiyä; mäclis (ibid.) < mäclis; säjdä (Div.) < 
säcdä; mäjit (Man. Kul.) < mäcit ve baġji (Küt. Uş. GBAA. 69). 

b) -c > -j  Bilhassa tek heceliler sonunda: aj (Doğu il. C. III. 231) < ac; pij (Ord. Gir. 
C. VIII. 340) < piç < bic; saj (Krs.) < sac. 

102) ç ~ c Nispeten bolcadır: 
a) ç- > c-  Dağınık olarak bolcadır: cährä (Çor. C. II. 156) < çährä; cümän (Vak. C. 

VII. 312) < çimän; çalükluḳ (Vak. ib. 311) < çalılık; cufa (Esk. C. IX. 227) 
< çuḫa; cilä (Er. –Zon. C. IX. 227) < çiläk; cif (Ams. C. IV. 209) < çift; 
çizmä (Gaz. GA. I. 71) < cizmä. 

b) -ç- > -c- açız (GA. I. 24) < acız; karınça (Ur. Kg. 120) < ḳarınca. 
103) ç > tç, ts. Her ikisi de Trabzon ve Rize yöresi ağızlarından bazılarında sırf buraya 

mahsus olmak üzere: itçinde (Riz. C. VII. 264) < içindä; tçitçäk (ib. 284) < 
çiçäk; tçobanun (ib. 260) < çobanın; käräz tçiçäk atçayı (ib. 284) < kiraz 
çiçäk açıyor; tsarcafladiler (Vak. C. VII. 239) < carşafladılar. 

104) ç ~ ş Çeşitli ağızlarda yaygındır:  
a) ç- > ş-  Seyrekçe: şal- (Bal. C. I. 204) < çal-; şäpgʹän 8Tri. C. I. 204) < çäpkän; şoal 

(Isp. C. I. 204) < çuval; şeşit 8Kas. C. IV. 256) < çeşit; şünki (Siv. C. V. 
263) < çünki; şorba (Gaz. C. VI. 307) < çorba; şuval (Kon. Giese 17) < 
çuval; şeşit (Kon. İb.) < çeşit.  

b) -ç- > -ş- Aslında l, t, d ve bazan da b, m, g seslerinden önce gelenlerde 
görülmektedir: aġaşlar (Div.) < aġaçlar; saşlı (Kas. C. IV. 252) < saçlı; 
aşmaḳ (Um.) < açmaḳ; işti (Krs.) < içti ölşmäk (Mar. C. VI. 300) < ölçmäk; 
işdikdän (Man. Som. GDAA. § 100) < içdiktän; uşmuş (Af. Din. ibid.) < 
uçmuş; läşbär (ibid.) < ränçbär. Bununla beraber nadiren de baḫşivan (Ah. 
C. IX. 266) < baġçivan. 

c) -ç > -ş Bilhassa tek ve iki heceli kelimeler sonunda belirir. Kendine eklenen ve bir 
vokal sonunda tekrar aslına döner: üç < üş; ga (Çor. Kay. C. II. 158) < ḳaç; 
borş (Mar. C. VI. 267) < borç; ilaş (Tok. C. V. 247) <  ilaç; aġış (Trkm. C. 
III. 231) < aġaç; oruş (Af. C. III. 253) < oruç; yamaş (Tok. ib. 268) < 
yamaç; avuş (El. C. VI. 263) < avuç; çäbiş (GA. I. 24) < çapiç. Sonu -nç ile 
bitenler de –ş dir: turuş < turunç; seviş < sevinç vb. gibi. 
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Çizelge 3.38 : Nasals: M, N, Ñ 

105) ç > d  Tek tük kelimede bulunur: dabalamaḳ (GA. I. 24) < çabalamaḳ. 
106) ç > k Yalnız: käkiç (GA. I. 24) < çäkiç. 

107)  Türkçemizde kelime başında kullanılmayan bu sesler ağızlarda çeşitli 
değişmeler geçirmiştir. İster önseste, ister içseste olsun, bu değişmeler o 
kadar da zengin ve değişken olmamıştır.   

108) m ~ b Pek azdır, tek tük örnekte görülür: 
a) m- > b- baḫarna (Af. C. I. 152) < maḳarna; maydanoz (GA. I. 47) < bahdänız; 

miyan (ibid.) < buyan. 
b) -m- > -b- Azdır: barbaġ (Tar. C. III. 234) < parmaḳ.  

109) m ~ n Bütün ağızlarda dağınık bir halde bulunmaktadır:  
a) m- > n- Näktüb (Yoz. C. VIII. 252) < mäktüp; nadrabaz (Muğ. C. I. 191) < 

madrabaz; naşrapa (Bal.  C. I. 192) < maşrapa; nimtän (Isp. ibid. 192) < 
mintan; näkdip (Af. Din. GBAA. § 77) < mäktûp; nüäräk (Kac. C. III. 99) < 
mübâräk; nämnun (Mal. C. IV. 298) < mämnun vb. gibi.  

b) -m- > -n-; -
ñ- 

bäninki  (Gir. SC. VII. 308) < bänimki; iñḳan (Nev. NYA. § 105) < imkan; 
barnaḳ (ibid.) < parmaḳ; çınaḳlamaḳ (GA. I. 47) < çımaḳlamaḳ; sünsük 
(Düz. C. IX. 277) < sümsük; şindi < şimdi; intiḫam (Çan. C. IV. 236) < 
imtihan; tanatis (Uş. ib. I. 205) < tomates; doñuz (GA. I. 47) < domuz. 

c) -m > -n Gidiyon < gidiyom’da olduğu gibi şimdiki zamanın –yor’lu sigası ile geniş 
zaman olumsuzluk halinin 1. Şahsında bolca bulunur: gitmän (Af.) < 
gitmäm; ölmän < ölmäm vb. gibi. 

110) m ~ v Pek azdır: 
a) m- > v- vämbär (Akç. C. VII.) < minbär. 
b) -m- > -v- ḳımıldamaḳ (GA. 47) < ḳıvıldamaḳ; çöväntä 8Den. Tav. GBAA. § 97) < 

çimento. 
111) m ~ l Tıpkı m ~ v gibi nadiranttandır: lärdivan (GA. 46) < märdivän. 
112) m ~ ḳ, ḫ Tek tük örneklere mahsus olup yalnız kelime sonunda bulunur: tuluḫ (Siv. 

–Ter. . V. 265; Div.) ~ tuluḳ (GA. I. 47) < tulum. 
113) m = Ø Pek nadirdir: basaḳ (Man. C. I. 152) < basamaḳ; dübänläk (Isp. ib. II. 1577) 

< dümbäläk. 
114) n- > h- Pek nadirdir: şimdilik yalnız hisbät (Yoz. C. VIII. 245) < nisbät 

kelimesinde mevcuttur. 
115) n ~ l Dağınık olarak öteberide görülmektedir:  

a) n- > l- Limara (Sür. C. VII. 334) < numara; loḫsan (Yoz. C. VIII. 250) noḳsan; 
löbätçi (Den. Edr. C. 188) < nöbätçi; läticä 8Kas. Çan. C. IV. 240) < näticä; 
lärdivan (GA. I. 46) < märdivän; läm (GA. I. 48) < näm. 

b) -n- > -l- Daha bolca ve yaygındır: tälif (Ter C. IX. 280) < täsnif; Alafarta (Bal. C. I. 148) < 
Anafarta; dölüm (Den. Öd. Isp.) < dönüm; filcan (Um.) < fincan; Mälämä (Man. C. 
I. 21) < Mänämän; malfotura (Af. Din. GBAA. § 103) < manifatura vb. gibi. 

c) -n > -l  Azdır: dirlbil (Trb. C. VII. 316) < dirbin < dürbin; gazäl (Kay. C. VIII. 239) 
< hazan. 

116) n ~ m Dağınık olarak bazı ağızlarda görünen bu değişme bilhassa -b- lerden önce 
kendisini belirtir gibidir. Bunun dışında diğer hallerde de vardır.  

a) n- > m-  Pek nadirdir: mümät (Yoz. VIII. 252) < nimät. 
b) -n- > -m- Pek nadirdir: Bolcadır: gumdaḳ (Tir. C. I. 177) < gundaḳ; ḳarımca (Düz. C. 

IX. 270) < ḳarınca; samsar (Van. C. IX. 274) < sansar; Çäpmi (Bol. C. IX. 
229) < Çäpni; vämbär (Akç. C. VII. 352) < minbär; zümbül (Den. C. I. 
216) < sünbül; hambar (Kas. C. IV. 233) < anbar; çämbä (Akç. Sür. C. VII. 
314) < çänbär; İsdambul (Div.) < İstanbul; simci (NYA. § 105) < şimdi. 

c) -n > -m  Azcadır: İskändärim (Kar. E. 79) < İskändärun; guşum (Sür. C. VII. 235) < 
ḳrşun; afärim (Mar.) < afärin; pärçim (GA. I. 48) < pärçin. 

117) n ~ ġ Tek tük misallerde iç ve sonseste bulunur. 
a) -n- > -ġ- iġsam (Bal.- Savaştepe. C. I. 183) < insan; täġna (Riz. C. VII. 347) < tänha. 
b) -n- > -ġ zindaġ (Siv. C. V. 271) < zindan; oġ (Of. C. VII. 337) < ön. 

118) n ~ t Yalnız tek bir örneğe malikiz: zamat (Esk. C. IX. 288) < zaman. 
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Çizelge 3.39 : Liquide: L, R 

119) n ~r Tek tük kelimelerde görülmektedir: gumandarlar (GBAA. 70; Uş. C. I. 
143) < kumandanlar; mırcıklamaḳ (GA. I. 50) < mıncıklamaḳ gibi. 

120) n ~ v Gelişmemiştir. Tek tük kelimeye aittir: ävcümän (Çor. C. IV. 220) < 
äncümän; puvar (Ord. Gir. C. VII. 341) < punar < pıñar > pınar. 

121) n ~ ñ Azdır. Yalnız Z. Korkmaz’ın ileri sürdüğü örneklere bakılacak olursa bu 
değişme daha fazla k, ḳ, g, ġ gibi damak ve gırtlak konsonlarının geriye 
doğru akan tepkisi ile ortaya çıkmıştır. (NYA. 104); çuñḳu (Nev.) < çünki; 
Añgaraya (ibid.) < Ankaraya; pañga < banḳa vb. gibi. 

122) n ~ y Nisbi bir gelişmesi ve genişlemesi vardır: Anşa (Ord. C. VII. 306) < Ayşä; 
öynük (Div.) < önlük; iyilikti (Mal. C. VI. 293) < inilti > iñilti; diyältmäk 
(Gir. C. VII. 316) < dinältmäk < diñaltmäk vb. gibi. Son örneklerden de 
anlaşıldığı üzere bu değişmede ñ > n’in de payı vardır. 

123) n = Ø Birçok ağızlarda vardır. Örnekleri de bolcadır: garafil (Bol. Man.) < 
ḳaranfil; acaḫ (Tok. C. V. 217) < ancaḳ; işallah (Riz. C. VII. 330) < 
inşallah; oa (Trb. C. VII. 336) < ona; itiḳan (Kir. C. VIII. 248) < intiḳam; 
nalbant (Div.) < nalbant; ödüç (Bol. C. IX. 268) < ödünç; piriç (Tok. C. V. 
258) < pirinç (GA. I. 59); bä (Muğ. GBAA. § 127) < bä; gızıha (NYA. § 
136) < ḳıziken. 

124)  Daha Orhun yazıtlarında Oğuz Türkçesinin özlü bir sesi olan art damak (velare) 
ñ kısmen Anadolu ağızlarından bazılarında kendisini muhafaza etmiştir. 
Örneğin: yalñız, däñiz, doñuz, dañ, düñür, diñlämäk, iñilti vb. gibi. Bunun 
dışında ayrıca ñ aslına daha doğrusu tarihi gelişmesine bağlı kalarak isim ve fiil 
çekimlerinin türlü hal ve şekillerinde ister iç, ister son seste olsun bütünü ile 
görülmektedir: alıyoñ, gitcäñ, bilmäñ, alıñ, veriñ, bilmäzssiñiz yahut baña, 
seniñ, eviñize (GA. I. 49) vb. gibi çeşitli durumlarda olduğu gibi. 

125)  Ağızların pek azında ñ yumuşayarak kulağı tırmalayacak kadar bir ng telaffuz 
şeklini de almış bulunmaktadır. Bu n+g karması bilhassa düzenli olarak 
Kastamonu, Bolu ve Zonguldak ağızlarında tespit edilmiştir. Örneğin: köynüng 
< köyuñuñ; oturung < oturuñ vb. gibi. 
Aynı telaffuz dağınık olarak bazı ağızlarda kesin bir düzene sahip olmadan da 
tek tük kelimelerde bulunmaktadır: yüngül < yüñül; yengi < yeñi; donguz < 
doñuz > domuz vb. gibi. 
Bütün bunlara rađmen n’e dođru kayma ve çözülme Anadolu için artưk 
kaçưnưlmaz bir durum almư₫tưr. Milli alfabemizde bu sese yer verilmemesi bu 
deđi₫imi elbette çabukla₫tưracaktưr. 

126)  Dikkate değer olaylardan biri de karma ses yapısındaki ñ = ng’in bazı 
ağızlarındaki telaffuzunda bu iki sesten ancak biri kendini muhafaza eder diğeri 
düşer: dägiz (Edr. C. I. 163) < däñiz; gögül (Erc. C. IX. 250) < göñül vb. gibi. 
Kalın yapılı kelimelerde ise -ġ- olur; doġuz (Ord. C. VII. 316) < doñuz; yalġız 
(Bal. C. I. 210) < yalñız; puġar (Ord. C. VII. 341) < puñar < pıñar; buġa (Riz. 
C. VII. 310) < buña; saġa (Uş. C. I. 199) < saña (bk. NYA. § 91). Bazen de -ng- 
çiftesinden yalnız -n- tutunabilmektedir: yalnız (İst.) < yalñız; yünül < yüñül 
vb. gibi.  

127) ñ ~ v Bu değişme ancak birkaç örnekte bulunur: gövül (Mal. C. VI. 286) < gönül; 
yalavuz (El. C. VI. 312)N < yalañuz < yalıñız; düvür (Div.) < düñür; puvar 
(ib.) < puñar. 

128) ñ ~ y Bilhassa Bartın, Urfa gibi ağızlarad düzenli olarak belirmektedir. 
Nevşehirde bu değişme ilgi hali eki ile genişletilen 2. Şahıs iyelik ekinin 
tekliğindeki ñ ile olur: anayın < anañıñ (NYA. § 91; 2); ḳoḳüyuñ (ibid.) < 
köküñün. Aynı şey Urfa’da: baya (Ur. KE. 24) < babañ; serbest olarak ta: 
bunnariy (Bar. C. IX. 177) < bunlarıñ; imsiyi (ib.) < ismiñi; çıḳıy (Bar. 
İbid. 178) < çıḳıñ vb. gibi. 

129) ñ = Ø Az da olsa düşer fakat genizliğini kendinden önceki vokale nakleder: bãa, 
sãa, sõra (Iz. GBAA. § 127) da olduğu gibi. 

130)  Liquide lateral olan l konsonu tıpkı yazı ve klasik dilimizde olduğu gibi 
kelimenin kalın ve ince telaffuzuna göre ayarlanır ve bu yolla biri kalın 
diğeri ince olmak üzere iki şekil vücuda getirilir. Fakat bu tarihi ses kuralı 
dışında bazı ağızlar kelimenin kalın telaffuz yapısına uymayarak kalın l 
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yerine bilhassa tek heceli kelimeler sonunda kullandığımız yumuşak l den 
daha yumuşak olmak üzere l telaffuzunu tercih etmektedir. Şöyle ki: yolʹ 
(Af. Bur. C. I. 213) <  yol; yolʹçi < yolçı; dalʹ (Trb. C. VII. 310) < dal; 
dulʹum (Riz. C. VII. 317) tulum; gılʹavuz (Af. C. I. 174) < ḳılavuz; balʹ 
8Bur. C. I. 152) < bal; galʹey (Af. C. I. 171) < ḳalay; galʹä (Uş. C. I. 171) < 
ḳal’ä; salʹ < sal vb. gibi. 
Bilhassa Güney-Batı ağızlarında serpinti halinde göse çarpan bu l > lʹ 
değişmesi, büyük bir ihtimalle aynı yapıyı andıran lʹ’li Arapça kelimelere 
bir analoji olarak türetilmiştir. Nitekim gerileyici benzeşmede l tesiri ile 
asimile olan r’ler kelime köküne bakmadan yumuşak lʹ olarak telaffuz edilir 
ve kendinden sonra gelen ekleri de yumuşatır. Mesela: galʹlʹärim (Esk. 30) 
< ḳallarım < ḳarılarım; yapalʹlʹär < yaparlar; tutalʹlʹär (ib.) < tutarlar vb. 
gibi. Fakat bu sonuncu gelişme ancak bazı Eskişehir ağızları çevresinde 
bulunmaktadır. Umumi bir kural olmaktan çok uzaktır. Diğer değişmelere 
göre:  

131) l- > m-  Nadirdir: müzüm (Tok. C. V. 254) < lüzum. l-m > m-m benzeşmesine de 
girer. 

132) l ~ n  
a) l- > n- Dağınık halde rastlanır. Nispeten bolcadır: näzzät (Div.) = läzzat; leşdär 

(Ter. C. V. 251) < nişdär; löbät (Tok. Siv. C. V. 251) < nöbät; nutv (Mal. 
C. VI. 299) < lutf; Nutvu (Mar. İb.) < Lutfü; nä’lätlämä (Vak. C. VII. 336) 
< lanätlämä; nüzum (Man. Kul. GBAA. § 84) < lüzum; nīsi (ib.) < lise; 
noḳum (ib.) < luḳum. 

b) -l- > -n- göynäk < gömläk; öynä (Af. C. I. 194) < öylä (Af. C. I. 194) < öyla; 
intimas (Siv. C. V. 247) < iltimas; biniç (Ams. C. IX. 224) < biliç ~ piliç; 
eynä (Bal. C. IX. 238) < öylä; eyneysä (Bol.ib.) < öylä + isa; takärnäk (Saf. 
C. IX. 279) < täkärläk; öñüsünü (GBAA. 70) < ölüsünü (bk. Ayrıca GA. I. 
43). 

133) l ~ r  
a) -l- > -r- Anadolu ağızlarında r ve l önsesli kelimeler başına bir vokal eklenmesi 

(prothèse) umumi bir kaide heline getirilmiş olduğundan bu iki ses arasında 
elbette kelime başlarında herhangi bir değişme beklenemez. İç seste ise 
boldur: kirsä (Bal. C. I. 187) < klisä; närbäki (ib. 191) < na’lbäki; arnı (Bal. 
C. I. 187) < alnı; terġadaif (Kas. C. IV. ) < telkadaif; birumum (Tok. C. V. 
221) < < bilumum; vükära (Ter. C. V. 265) < vükäla; ḫarbur (Gaz. VI. 290) 
< ḳalbır; dölüm (Af. Din. GBAA. § 103) < dönüm; Mälämän (Man. C. I. 
21) < Mänämän.  

b) -l > -r Pek nadirdir: käşgʹür (El. C. VI. 293) < käşgʹül.  
134) l = Ø Bolcadır ve adeta bütün ağızlara şamil gibidir (bk. GBAA. 70 ve GA. I. 46)  

a) -l- = Ø Atmış (Um.) < altmış; gaḳ ~ gaḫ ~ gag (Um.) < ḳalḳ; attan (R. II. 37, 2) < 
alttan; guplu (Tun. C. VI. 285) < ḳulplu; boşatmaḳ (Kır. C. VIII. 225) < 
boşaltmaḳ; öşmäk (Yoz. C. VIII. 254) < ölçmäk; yanış (Ord. C. VII. 353) < 
yanlış. 

b) -l = Ø biyo (Af. Isp. C. I. 155) < biryol; gä (Bal. C. I. 178) < gäl; nası (Um.) < 
nasıl; döyü (Krs.) < däyil. 

c)  Genel olarak -l- düşmesi Bandırm ile Antalya’ya kadar batıyı da içerisine 
alan bütün sahada düşer ve kendisinden önceki vokali uzatır ga ̄di < gäldi; 
ḳa ̄dı < ḳaldı; a ̄dı < aldı vb. gibi. 

135) R Liquide dental olan r sesinin ağızlarda birçok çeşitli değişme hallerine 
rastlanır. Liquide lateral olan l ile ortaklaşa méthatése hadisesinde önemli 
rol oynar. Ve farsça yarʹ, diyarʹ gibi sınırlı kelimelerde yumuşak ve aynı 
zamanda aspire bir telaffuz şeklini alır. Geçirdiği değişmeler şunlardır: 

136) r ~ d  
a) -r- > -d- Yalnız Doğu illeri Türk uruklarında tek tük kelimede görülür: baydaḫ (C. 

III. 234) < bayrak vb. gibi. 
137) r ~ l Oldukça zengindir. Nitekim:  

a) r- > l- lädif (Esk. C. IX. 261) < rädif; lütbä (Ter. ib.) < rütbä; leçäl (Riz. C. VII. 
334) < reçäl; läçbär (Fatsa. C. VII. 334) < räçbär ~ ränçbär vb. gibi. 

b) -r- > -l- Pek boldur ve aşağı yukarı bütün ağızlarda kendini hisettirmektedir. Isparta, 
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3.3.5 Ses olayları ile ilgili dilbilimsel kurallar 

Efrasiyap Gemalmaz ses olayları ile ilgili dilbilimsel kuralları 21 ana başlık altında 

toplamıştır (Gemalmaz, 1999: 3-30) (Bkz.Çizelge 3.40.). 

Çizelge 3.40 : Ses olayları ile ilgili dilbilimsel kuralları 

Bolu, Eskişaehir ve Razgard gibi bazı ağızlarda bu değişme kesin bir 
şekilde bilhassa gerudium -raḳ, -rek’te < -laḳ, -läk telaffuzunu aldığı gibi 
Eskişehir’in bazı çevrelerinde de deyäläkdän < deyäräktän; alalaḳ < alarak 
örneklerinde de görüldüğü gibi nisbi bir yayılım sahası bulmuştur. Ayrıca: 
sofla (Ord. C. VII. 345) < sofra; sälvä (Gir. ibid.) < särvät; bulada (Saf. C. 
IX. 226) < burada; ärzälum (Ras. II. 80, 1) < Erzurum; zilvä (Siv. V. 271) < 
zirvä; bälbär (Çan. C. IV. 206) < bälbär (Çan. C. IV. 206) < bärbär vb. gibi. 
(bk. GBAA. § 105). 

c) -r > -l Seyrektir, daha fazla benzeşme yolu ile olur. Fakat onsuz da pängäl (Bar. 
C. IX. 272) < bankir. 

138) r ~ n Pek azdır. 
a) r- > n- näkat (Kas. C. IV. 243) < rikât. 
b) -r- > -n- gänäfil (Çor. C. IV. 222) < ḳaranfil; inänçbärlik (Man. C. I. 183) < 

iränçbärlik < ränçbärlik (GBAA. § 105) ; mundar < murdar (GA. I. 56). 
c) -r > -n  nägädän (Ter. C. V. 254) < näḳadar. 

139) r ~ s Şimdiye kadar ancak käsdänkälä (Düz. C. IX. 259) < kärtänkälä. 
140) r ~ y Bilhassa Ragard ağzında konson önünde olmak üzere görülmektedir. (Raz. 

E. 31). Anadolu’da ise yalnız gäygin (Bal. –Savaştepe. C. I. 178) < gärgin 
vb. gibi tek tük kelimede belirmektedir.    

141) r = Ø Oldukça yaygın ve çeşitlidir. 
a) r- = Ø Yalnız üzgʹar (Ay. I. 210) < rüzgʹar. 
b) -r- = Ø Boldur: aslan (Um.) < arslan; cikin (Esk. C. IX. 229) < çirkin; mäcimäk 

(Gaz. C. VI. 296) < märcimäk; döt (Ord. C. VII. 316) < dört; guşun (Sür. C. 
VII. 325) < ḳurşun; maşandiz (Ank. C. VIII. 250) < marşandiz; dätli (Kary. 
C. VIII. 231) < därtli; täkäläk (GA. ı. 58) < täkärläk.  

c) -r = Ø Bärbä (Bal. C. I. 154) < bärbä; bi (Um.) < bir; gada (Edr. Isp. C. I. 171) < 
ḳadar; hünä (Od. C. I. 183) < hünär. 

      ç)  gʹätir-, gʹötür-, ve otur- fiillerinin 2. Şahıs imperatif halinde görülür: gʹäti 
(Bal. C. I. 178) < gʹätir; otu (Bal. ib. 193; Kay. Çan. C. IV. 230) < otur; 
gʹötü (Krs.) ~ gʹöhö (Af. C. I. 178) < gʹöhör ~ gʹötür. 

d)  Aynı -r düşmesi düzenli denilecek bir halde Isparta, Balıkesir, Bolu vb. gibi 
iller ağızlarındaki çoğul ekleri olan –lar, -lär’le 3. Şahıs prezans takısı –yor 
telaffuzlu birçok orta ve Batı ağızlarında görülmektedir: gʹäliyoru (Esk. 
EAÜD. 31) < gʹäliryorur; alıyo ~ alıyoru (ibid.) < alıyorur ~ alıyo. Aynı 
düşme olayı Güney-Batı illeri ağızlarında var kelimesinde bolcadır. 
Eskişehir’in bilhassa Sivri Hisar kazasında ağızlarda -r’li geniş zamanın 
üçüncü şahıs tekilinde -r düşer: äsdiri < äsdirir; veri < verir vb. gibi. 

e)  Tıpkı l gibi Bandırma’dan Antalya’ya kadar batı illerimizde dahil, uzanan 
sahada düşer ve kendinden önceki vokali uzatır. 

Ses Olayları Örnekler 
Doğal gelişme sonucu bir konsonun diğer bir 
konsona dönüşmesi (patlayıcı > sızıcı, ötümsüz 
> ötümlü, katı > akıcı, vbg.): 

etç. kéçe > gece = gece; 
dia. azaq > ayaq = ayak; 
etç. em-tür- > ean. Em-dür- > em-dir- > em-zir- 
= emzir-emdir-; 
etç. ben > dial. men = ben; 
etç. toqqus > doquz = dokuz… 

Doğal gelişme sonucu bir vokalin diğer bir 
vokale dönüşmesi (geniş > dar , yuvarlak > 
düz , vbg.): 

etç. ed+gü > éyøü > iyøi = iyi;  
etç. ber– > vér–; 
dial. vir– = ver–;  
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etç. ben~men = ben; 
dial. bin ~ min = ben… 

Doğal gelişme sonucu bir konsonun düşmesi 
(damaklı > ø , akıcı > ø , vb.): 

etç. bel-gü+lüg > bel-øø+liø = belli; 
etç. ısı-ġ+ça+oq > øsı-ø+ça+øq = sıcak; 
etç. kel-tür- > geø-tir- =getir; 
etç. bir il-e > etç. birøle > biøøle = bile;  
etç. yılan > dial. øilan = yılan… 

Doğal gelişme sonucu bir vokalin düşmesi: 
(orta hece vokali > ø, vbg.) (krş. 07. Vokal 
düşmesi; 11 Hece yutumu): 

etç. yat–ası > yat–ısı > yat–øsı = yatsı;   
arp. muhammet > dial. mehemmet > mehmet 
>memet = Mehmet vb. 
gel-ecek > akon. gel-icek > akon. geløcek = 
gelecek… 

İki vokalin karşılaşmasını önlemek için 
aralarında -akıcı- bir konsonun türemesi (ø > 
y/w/h): 

krş. yazmalı ø iø–d+i > yazmalı y iø– d+i > 
yazmalı y øø–d+ı =yazmalıydı... 

Karşılaşan iki konsondan birinin düşmesi 
(1.konson + 2.konson > ø + 2.konson / > 
1.konson + ø ): 

etç. ekki > ikki > iøki = iki; 
etç. küvrük > köørük = körük; 
etç. két-tür- > göø-tür- = götür-; 
etç. al-ġan > dial. al-yan > al-øan = alan; 
adġır+nıñ > ayġır+ø =aygırın… 

Karşılaşan iki vokalden birinin düşmesi ( 
1.vokal + 2.vokal > 1.vokal + ø / > ø + 2. vokal 
): 

etç. yaġuq+lıġ+ı+m > yawuq+luø+ø+m = 
yavuklum; 
etç. qarın+da ͜   eş > qarın+da ͜   øş = karındaş, 
kardeş; 
etç. ne ͜   ol- > nø ͜   ol- = n’ol-… 

Karşılaşan iki konson özellikle çift doruklu bir 
hece oluşturuyorsa, bunların arasında bir 
vokal türemesi (konson + ø + konson > konson 
+ vokal + konson): 

arp. sabør > sabır = sabır; emør > emir = emir;  
lutøf > lutuf = lütuf… 

Akıcı -bazan katı-sızıcı- konsonla başlayan 
kelimelerin başında bir vokal türemesi (ø 
+konson > vokal+ konson): 

arp. ørūm > dial. urum=rum; 
ørubʿ > urup = urup… 

Uzun vokallerin normalleşmesi (uzun vokal > 
normal vokal): 

arp. fâtima > fatøma =Fatma; arp. sehūr > sahur 
= sahur; 
arp. sābūn > sabun = sabun… 

Hece yutumu; özellikle benzer hecelerden 
birinin yok olması (krş. Vokal düşmesi): 

etç. qarın+da eş >qarın+da øş > qarøø+dø eş = 
karındaş, kardeş; 
etç. kel-i+yorı-r > gel-i+yorø-ø = geliyor;… 

Göçüşme, karşılaşma durumunda, özellikle, 
açıklıkça büyük olan ses, açıklıkça küçük olan 
sesten önce gelme eğilimi gösterir: 

Yapraq > dial. yarpaq = yaprak; 
topraq > dial. torpaq = toprak;  
yüksek > dial. yüsgek = yüksek;  
ekşi > dial. eşgi = ekşi… 

Kelime başında yükselen hece izlenimi vermek 
için konson türemesi: 

arp. øelbet > dial. helbet = elbet… 
 

Konsonların birbiriyle benzeşmesi: ben > dial. men = ben;  
boyun ͜   dial. moyun = boyun; 
anlat- > dial. annat- = anlat-;  
insan+lar > dial. insan+nar = insanlar; 
al-ır+lar > dial. al-ıl+lar = alırlar… 

Vokallerin birbiri ile benzeşmesi ve eklemede 
vokal uyumu: 

etç. içün > için = için;  
etç. quzı > quzu = kuzu; 
etç. altun > altın = altın; 
dial. yalıñız > yalønız = yalnız; 
ean. çekil-+sün > çekil-+sin = çekilsin; 
etç. két-tür- > göø-tür- = götür-… 
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Konsonların vokalleri kendilerine 
benzeştirmesi: 

etç. qabıq > qabuq = kabuk; 
etç. çıbıq > çubuq = çubuk; 
etç. çıban > dial. çiban = çıban; 
etç. qanı > hani = hani… 

Vokallerin konsonları kendilerine 
benzeştirmesi: 

etç. ögey > üvey = üvey; 
etç. qoġan > qowa = kova;  
etç. soġan > dial. sowan = sogan; 
etç. yaġuq+lıġ > yawuq+luø = yavuklu; 
etç. köñlek > gömlek = gömlek;  
etç. qonşu > qomşu = komşu; 
etç. toñuz > domuz = domuz… 

Kalınlık-incelik ve düzlük-yuvarlaklık 
bakımından sıra değiştirme: 

etç. idi+siz > ısı+sız > ısø+sız = ıssız; 
etç. biç–ek > bıç–aq = bıçak;  
etç. teñri > taŋrı = tanrı;  
yorı– > yörü– / yürü– = yürü–… 

Konson dağılması ([ç =] t{ş > ş; [c =] d{j > j; 
n{y > y / n; [ñ=] n{g > g / n) : 

iç+ten > dial. iş+ten = içten; geç–t+i > dial. geş–
d+i = geçti; 
arp. Vicdan > dial. vijdan = vicdan. 

Dış sebeplerle ses değişme, düşme ve 
türemeleri: 
 

etç. kiçik > küçük = küçük; dial. anna > anne; 
aşçı > ahçı = aşçı… 

Yandaki örneklerdeki ekler, ses değişmeleriyle 
ilgili özel gelişmelerini başka dil ve lehçeler 
içerisinde geçirmiş, ancak özleştirme akımı 
sırasında bu dil ve lehçelerden oldukları gibi 
alınarak Türkiye Türkçesinin genel 
kurallarına uydurulmuştur: 

danış-tay =Danıştay; sına-v = sınav; dene-y = 
deney; yer+el = yerel… 
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4.  TÜRK HALK MÜZİĞİ FONETİK NOTASYON SİSTEMİ 

4.1 Müzikolojik Veri Kaydetmede Fonetik Yazı Kullanımı 

Türkçe yazı dilimizin de içinde bulunduğu köken imlası veya şekilci imla yazılımı 

dilde birleştirici-bütünleştirici amacı gereği yöresel ağız özelliklerini kaybetme 

eğilimindedir. Sese dayanan ses imlası veya fonetik imla yazılımı söyleyişi aynen 

yansıtan yazılımdır. Bu nedenle yöresel ağız özelliklerini yazıya yansıtma imkânını 

tanımaktadır.  

Mevcut Türk Halk Müziği Notasyon Sistemi, yöresel ağız özelliklerini resmi yazı 

dilimizin yazılımına imkân tanıdığı ölçüde yansıtmaktadır. Yazı dilimizin yazılımına 

imkân tanımadığı yöresel ağız özellikleri bu notasyon sistemi ile 

gösterilememektedir. Ayrıca yöresel konuşma dilinden bağımsız olarak sadece 

türkülerin icrasında varlığını sürdüren müzikal ağız özellikleri de mevcut notasyon 

sistemi ile ifade edilmemektedir.  

İstanbul Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yüksek Lisans Bitirme Tezi 

olarak hazırlanan bu çalışmada, mevcut notasyon sisteminde ifade edilemeyen 

yöresel ve müzikal ağız özellikleri, önerilen Türk Halk Müziği Fonetik Notasyon 

Sistemi ile notasyona yansıtılmıştır. Türk Halk Müziği Fonetik Notasyon 

Sistemi’ndeki ana amaç mevcut notasyon sisteminin kaybetme eğiliminde olduğu 

yöresel ağız özelliklerimizin, yazılır-okunur hale getirilerek nesiller boyu 

öğretilmesini sağlamak ve zamana bağlı olarak kaybolmalarını engellemektir. 

Bir ülke veya belirli bir bölge halkının maddi-manevi ve kültürel ürünlerini konu 

edinen, bu ürünleri kendine özgü yöntemleriyle derleyip-sınıflandıran-çözümleyip-

yorumlayan ve son aşamada da bir bileşime vardırmayı amaçlayan Arseven (1977: 

83-99); ulusal kültüre ve evrensel değerlere ulaşmada önemli köprülerden biri olarak 

kabul edilen yerel kültür araştırmalarının değeri; müziğin sosyo-kültürel etkilerinin 

fark edilmesi ile bir kat daha artmıştır. Bu alanda gerçekleştirilecek çalışmalarda 

özellikle kurumsal düzeyde daha sistemli ve çözümlemeli sonuçlar elde edilebilmesi 

için her türlü teknolojik olanakların kullanılması, Cumhuriyet Dönemi’nde ülkemize 
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davet edilen Batılı müzikolog ve bestecilerin Türk Müziği hakkındaki görüşleri 

tekrar irdelenerek Atatürk’ün işaret ettiği hedefler doğrultusunda Türk halk 

müziğinin yeniden incelemelere tabi tutulması Altınay (2008: 199-200) ve masabaşı 

etnomüzikologların değerinin azalması dolayısıyla müziğin kültür içinde incelenmesi 

Merriam (1960: 109-113) gerektiği müzikologlarca vurgulanmıştır. 

Yüzyıllarca tamamen sözlü kültürün doğal bir sonucu olarak kulaktan kulağa 

aktarılma yoluyla günümüze kadar ulaşan, kuramsal boyutu başkalarınca çok daha 

sonra oluşturulan ve gerçekte tümüyle edimsel bir niteliğe sahip olan geleneksel 

musikilerde esas olan etmen kuram değil uygulama ve seslendirme teknikleri olarak 

görülmüştür. Notaya alınma gibi halk musikisine ilişkin kuramların, bu ezgilerin 

ortaya çıkışlarından çok daha sonra müzik bilimciler tarafından saptanmış bir takım 

kurallar ve sınıflandırmalardan ibaret olduğu bilinmektedir. Yerel musikilerde kuram 

edimden çıkarılmaya çalışılmakta, musikiyi yazmaya (saptamaya) yarayan notalama 

geleneksel musiki çevrelerince tüm boyutları ile yeteri kadar bilinmemekte ve tam 

olarak anlaşılamamaktadır (Gedikli, 1997: 58-63). 

Bir müziğin temel sayılan özelliklerini sabitlemeye (batı müziğinin temelinde yatan 

bir olgu olan müziğin kâğıda aktarımı) yönelik olan nota yazısı ilk olarak kuramsal 

yönergeler seklinde ortaya çıkmıştır. Tarih boyunca sürekli olarak "kuram" ve 

"uygulama" arasında arabuluculuk yapan nota yazısının tınısal varlığının eksiksiz bir 

biçimde açığa çıkarılıp anlaşılabilmesi için özgün tınısal görüntünün incelenmesi ve 

seslendirilmesi gerektiği vurgulanmıştır. Nota yazım tekniklerinden biri olan 

geleneksel notalama tekniğinin sahip olduğu yüksek nitelikler günümüzde göz ardı 

edilememektedir. Yüzyıldan daha uzun zamandır sürdürülen reform denemeleri 

sonucunda oluşan geleneksel nota yazısı çok çeşitli müzik kültürü meydana 

getirebilmeyi her şeyden önce perdeleri ve süreleri “görsel olandan tınısal sonucu 

ortaya çıkaracak derecede” görme duyusuna iletebilme becerisi sayesinde 

gerçekleştirmiştir. Bu nedenle geleneksel notalamanın tümden kenara atılması yerine 

yazım kalitesinin yükseltilmeli ve gereksiz yere geleneksel olana karşı çıkmamalıdır 

(Pekoğlu, 2007: 1, 21, 53). 

Nota yazıları icat edilip kullanılmaya başlandığında bazı eserler notaya alınıp 

sabitlenmeye çalışıldığı halde nota yazılarının kullanılmadığı dönemlerde kulaktan 

öğrenilen sözlü musiki eserleri nota yazılarının yeterli olmayışları nedeni ile 

günümüze kadar sağlıklı bir biçimde aktarılamamış ve bu durum musikinin 
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sınırlanmasına neden olmuştur. Geleneksel müziğin korunması, araştırılması ve 

seslendirilmesi üzerine kurulu atılımların tartışma alnından planlama ve uygulama 

alanına götürülmesi gerektiği vurgulanmıştır (Günay, 1988: 65). 

Dilsel özellikler halk ağzında bütün güzellikleri, incelikleri ve 

dokunulmamışlıklarıyla varlığını sürdürmektedir. Yörelerdeki söyleniş biçimlerinin 

hangi tarz işaretlerle gösterildiğini belirleme, yurdumuzun muhtelif bölgelerinde halk 

ağzında yaşayan dil varlıklarını araştırıp bilimsel bir metotla sunmaya çalışma, 

günden güne erimeye hatta kaybolmaya yüz tutan kültür mirasını bir an önce 

toplayıp değerlendirme vatani bir görev olarak kabul edilmiştir. Mevcut harf 

sistemlerinin tümünün yöresel söyleyiş (konuşma) özelliklerini ifade etmekte 

yetersiz kalacağını dikkat nazarına alan araştırmacılar milli harf sistemimizden farklı 

olan transkripsiyon alfabesini kullanmışlardır (Gürkan, 1994: IV-V).  

Dilbilimsel gelişmelere paralel bir uygulama başlatan müzikologlarca özellikle 

şehirli müzikler ile yerel müziklerin yazıya geçirilmesi sırasında birbirinden farklı 

yazım teknikleri kullanılmış ve halk müziği notalama tekniklerinden biri olan 

“çeviriyazım” tekniğinin yerel müzikleri yazıya geçirme sürecinde pek çok imkân ve 

kolaylık sağladığı vurgulanmıştır (Duygulu, 2006: 210). 

Müzik türleri içerisindeki ayrıcalıklı yerini kaynağını yöresel ağız farklılıklarında 

bulan kişiliğinden alan ve yarınları ağız farklılıklarından doğan tavrını korumasına, 

değişim ve farklılıklaşmaya karşı direnebilmesine bağlı olan halk müziği 

verimlerinde varlığını sürdüren sesler transkripsiyon alfabesi kullanılması yolu ile 

kaydedilebilmekte ve farklı sosyal çevrelerde aslına en uygun şekilde tekrar tekrar 

seslendirilebilmektedir. Transkripsiyon alfabesi kullanılmadan yapılan tüm derleme 

çalışmaları eksik sayılmakta ve kolay yoldan sonuca ulaşma gayretleri olarak 

nitelendirilmektedir. Yazı dilindeki sesleri kullanarak eser seslendirme tekniğinin 

eseri gerçek kimliğinin dışında bir kimlikle takdim etmek anlamına geldiği ve bu 

durumun bilimsel ciddiyet ile yakından uzaktan ilgisi bulunmadığı belirtilmiştir 

(Aktı, 2007: 5-6, 11-12). 

Repertuar kurulları Türk halk müziği repertuar kurulu değerlendirme kriterlerine 

göre eserlerin değerlendirmeye alınabilmesi için; net-anlaşılır ses kaydı olmalı ve ses 

kaydına uygun notalama yapılmalıdır. Söz açısından yapılacak değerlendirmede 

dikkate alınacak hususlara göre; Türk halk şiirinin yapısal özelliklerine uygun olarak 
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özel ve yerel sözcüklerin açıklamaları not düşülmelidir. Müzik açısından yapılacak 

olan değerlendirmede dikkate alınacak hususlara göre ise; ait olduğu yörenin (seyir, 

üslup, tavır ve ağız) özelliklerini bünyesinde taşıması gerekmektedir (Usanmaz, 

2006: 226). 

Pratisyen halkbilimcinin sahip olması gereken entellektüel araç ve gereçler; derlediği 

malzemeye mümkün olduğu kadar geniş bir açıdan yaklaşabilme, çok yönlü bir 

yaklaşım ile musiki bilimi dışında kalan bilim dallarındaki gelişmeleri izleme, daha 

fazla nesnelliğe ve daha az yanlışlı sonuçlara erişmek için otantik belgelerle çalışma 

Şenel (2000: 49-50); çok çeşitli ve çok evreli bir dil olarak halk müziğini inceleme 

(linguistik evresi), belgeleri mümkün olduğu kadar kusursuz olarak derleme, 

yorumlama ve ayrıntıları içeren notlar alma Saygun (1951: 7-10); ortaya çıkarılması 

amaçlanan yapıyı gözlemlenebilende değil gözlemlenebilen gerçeğin ‘dil’ 

düzeyindeki gerçekliğinde arama Yüksel (1995: 46); türküleri bilimsel derleme 

kurallarına uygun olarak yörenin müziğine hakim kaynak kişilerden derleme ve 

yörenin ses özelliklerini yansıtan bir çeviriyazı ile metin haline getirme Özbek (2010: 

iii); yerel ağız derlemelerinde tarihsel kayıtları dikkatli biçimde yeniden gözden 

geçirme ve gerek halk ağzından yapılan derlemelerdeki yerel telaffuzları, gerekse 

resmi belgelerdeki imlâları birleştirebilme Öztürk (2006: 104); halk türkülerinin 

icrası sırasında yöresel özelliklerin mümkün olduğunca korunabilmesi için 

notalamayı eksiksiz yapma, türkü güftelerini yöresel ağız yapısına uygun olan 

biçimde fonetik işaretlerle yazma Duygulu (1995: 4) olarak tanımlanmıştır. 

Toplayıcı (derleyici) şive telaffuzlarının en ufak nüanslarını fark ile kaydedebilmek için dil ve 
fonetik bilmeli; …bunların hepsinin fevkinde iyi işiten, dikkatli musikişinas olmak şarttır. 
Bütün bu kabiliyet, tecrübe ve bilgiyle mücehhez toplayıcı şimdiye kadar gelmemiş ve belki 
bundan sonra da gelmeyecektir. Onun için bugünkü kanaatimize göre tatminkar bir toplamayı 
tek bir insan başaramaz. Nispeten mükemmel denecek bir netice belki taksimi mesai usulü ile 
mesela bir dilciyle bir musikişinas birlikte çalışmak sureti ile temin edilebilir… (Bartók, 
1991: 281). 

Notaya alanın hafızasındaki musiki malzemesi birçok iltibaslara meydan verir, işitme galatları 
lahinlerin bünyesini harap eder; hele ince renk farklarını bir cümlede zapt edebilmeye hiç 
imkân yoktur. Bilhassa şark lahinleri hakkındaki mahzurlar hesapsızdır… Bizim 
musikimizden farklı tonaliteler dâhilindeki ve en hassas kulakların bile -gerçi tefrik 
edebilseler de- notaya sıhhatle alamadığı Avrupai olmayan egzotik lahinlerin istihsalinde, 
fonograf imladan daha emindir… (Gazmihal, 2006: 102). 

Notalama açısından kuram-edim ilişkisi: Bir kere notalama amaç değil yalnızca araçtır. Yani 
esas olan edimdir, uygulamadır, seslendirmedir. Notalama bu amaca hizmet ettiği oranda 
yararlı bir etkinliktir… Yerel musikilerimiz, zaten doğası gereği edimsel uygulamalara 
dayalıdır. Geleneksel musikilerimizde kuram ile edim arasında önemli fark oluşmasının 
başlıca üç nedeni vardır: 1) Musikimizde yazıyla saptama gereği olmayışı. 2) Günümüzde 
yaygın olarak kullanılan batı notalama sisteminin perde sistemi tümüyle farklı olan geleneksel 
musikimizi otantik olarak yazmaya uygun olmayışı. 3) Bugün geleneksel musikilerimizle 
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uğraşanların notalama olayına bakışları, bu konudaki bilgilerin yetersiz ve sınırlı olmasından 
dolayı çok sağlıklı değildir… Bugün iyi ve otantiğe daha yakın olan seslendirmeler, genelde 
notayı göz ardı eden seslendirmelerdir. Başka bir deyişle bugünkü uygulanan yetersiz 
biçimiyle nota bilmemek, geleneksel doğru ve tatmin edici bir seslendirme için (otantik 
seslendirme) dezavantaj değil tam tersine bir avantaj oluşturmaktadır. Çünkü edimde esas 
olan kuram yani nota değil, üslup ve tavır kavramlarıyla açıklanan geleneksel seslendirme 
teknik ve kültürüne sahip olmaktır. O da zaten nota ile değil, görerek ve dinleyerek 
kazanabilen bir yetidir. …Geleneksel musikilerimizin yazımıyla seslendirme arasındaki farkı 
asgari düzeye indirebilmek için her şeyden önce akılcı bir yaklaşımla, notalama sistemini 
bugünkü anlam ve boyutlarıyla öğrenip musikimize uygulamaktır. (Gedikli, 1997: 58-63). 

Göz dili ve kulak dili olmak üzere iki türlü dile sahip olan insanın kulak dilinden göz diline 
geçebilmesi hayatta büyük bir dönüm noktası sayılmıştır… Kulak dilini kaleme almak için 
göz dili icat edilmiş ve bu icat yetersiz olduğundan göz dili kulak dilini ihmal etmiş, birkaç 
sese bir tek karşılık bularak işi oluruna bağlayıvermiştir. Lisan için en ideal göz dili, her sese 
karşılık gelen bir işaret bulmaktır. Lakin yazı dilinde bunu yapmak imkânsızdır. Çünkü 
herkesin kulak dili başkadır; yazı dili ister istemez ya muayyen bir zümrenin telaffuzuna 
uyacak… Lisan bizim tespit ettiğimiz şekilde durmaz ki… o daima değişen, daima yontulan 
bir şeydir. Hâlbuki imla olduğu yerde durur. O bir takım kaidelere tabidir…  …ilk yapacakları 
şey milletlerarası fonetik işaretleriyle göz dillerini kulak dillerine uydurmak, daha doğrusu 
kulak dillerinin sağlam bir notasını öğrenmektir…(Erem & Sevin, 1947: 60-63). 

4.1.1 Müzikolojik malzemenin yazıya ve notasyona aktarılması 

Giderek yozlaşma ve yok olma tehlikesi ile karşı karşıya olan halk müziği 

verimlerini kaynağında tespit etme, karşılaştırma yaparak yeni analizlere/sentezlere 

yönelecek müzikçiler için bir fotoğraf makinesi titizliğiyle alıp toplama, belgeleme 

ve yeni yaratılar için esin kaynağı hazırlama amacıyla gerçekleştirilen derleme 

etkinliği; ilk yaratıcısı belli olmasına karşın zamanla halkın ortak malı haline gelmiş 

(anonim karakter kazanmış) sözlü ya da sözsüz halk müziği verimlerinin objektif ve 

bilimsel bir çalışma ile kaynağındaki çalış-söyleyiş üslubuna bağlı kalarak toplama, 

belgeleme ve değerlendirme etkinliği olarak tanımlanmaktadır Aktı (2007: 1-3). 

Halkın yaşamıyla ilgili olan kültür ürünlerinin tümünün folklor biliminin konuları ve 

bilimsel yöntemlerle araştırma, toplama, transkripsiyon vb. gibi yöntemlerin de 

tümünün de folklor biliminin başlıca çalışma biçimleri olduğu belirtilmiştir (Sun, 

1992: 154-155).  

Derlenen malzemenin arşivlenmeye hazır hale getirilmesi ve kaydedilmiş 

görüşmelerin kâğıda geçirilmesi aşamasında kaynak kişinin şive özelliklerine bağlı 

birtakım güçlüklerle karşılaşılmaktadır. Kayıt altına alma ile malzemenin kâğıda 

geçirilme arasında geçen zaman farkı uzadıkça derlenen parçaların hatırlanması 

zorlaşmakta, malzemesini kâğıda geçiren derlemeci şiveden ileri gelen güçlükleri 

çözerken kendi hafızasının yardımına daha çok güvenmek zorunda kalmakta, 

kaydolunan malzeme en son haliyle kaynak kişiye teyit ettirilmektedir. Derlenen 
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malzemeler kâğıda geçirilirken ses ve şive özelliklerine sadık kalınması ve kasette 

yer alan her şeyin olduğu gibi aktarılması gerekmektedir (Çobanoğlu, 1999: 67).  

Derleme sonrası değerlendirme; belgeleme-değerlendirme ve arşivleme olmak üzere 

üç ayrı aşamada gerçekleştirilmektedir. Bu aşamaların ilki olan belgeleme aşaması; 

derlenmiş halk müziği verimlerinin konuşma dilindeki her bir sesi karşılayan 

çeviriyazım tekniğinden yararlanılması suretiyle notaya alınması olarak 

tanımlanmaktadır Aktı (2007: 16). Değerlendirme/arşivleme/masa başı çalışması 

evresinde; sahada derlenen malzemelerin bilimsel metotlarla tasnif edilmesi ve ilmi 

bir titizlikle kaynak kişinin ağzından çıktığı gibi kaydedilmesi gerektiği 

vurgulanmıştır Şenel (1997-98: 3). Halk bilgisi derleme çalışmalarında derlenen 

sözlü kayıtların yazıya geçirilmesi sırasında belli bir yörenin ağız (yöresel söyleyiş 

biçimi) özelliklerine dayalı konuşma dili ile yazı dili arasındaki farklar sorun teşkil 

etmektedir. Standart Türkiye Türkçesi adı verilen yazı dilinin ifade ve ses 

özelliklerinden farklı şekillerde beliren konuşma dilinin yazıya geçirilme evresinde 

mevcut Türk Alfabesi yerine Transkripsiyon Alfabesi adı verilen özel işaret sistemi 

kullanılmaktadır (Ekici, 2004: 88-89). 

Malzemenin eksiksiz kaydolunması: Saha araştırmacısının, kaynak kişi tarafından verilen 
herşeyi eksiksiz kaydetmesi gerekir. Aldıkları notlar, onların icralarının tam bir 
transkripsiyonu olmalıdır. Bu hususta, ona asla müsmaha edilmez edilemez. Malzemelerin 
transkripsiyonunda tek yol vardır: her şeyin duyulduğu gibi kaydedilmesi. Bir derleyici, 
derlediği malzemenin bir kısmını kendi repertuarına ilave etmek istiyorsa (ki bu folklorla 
ilgisi olmayan bir gayedir), bunu istediği şekilde yapabilir. Fakat, onun, folklorculuk ve 
icracılık rollerini asla birbirine karıştırmaması lazımdır… Kaydedilmiş mülakatların kağıda 
geçirilmesi: …Ses kayıt makinesi kullandığı zaman, banda kaydedilmiş malzemenin en kısa 
zamanda, en iyisi aynı gün kağıda geçirilmesi lazımdır. Bu işi vakit kaybetmeden yapmanın 
bazı faydaları vardır. Kaynak kişinin bazı şive özelliklerinden dolayı kaydedilmiş malzemeyi 
kağıda geçirirken bazı güçlüklerle karşılaşılabilir. Kayıt sırasında derleyici bu güçlüklerin 
farkında olmayabilir. Kayıt zamanıyla malzemenin kağıda geçirilmesi arasındaki zaman 
uzadıkça söylenen veya icra olunan parçaların hatırlanması daha zorlaşır. Malzemesini hemen 
banttan kağıda geçiren derleyici şiveden ileri gelen güçlükleri çözerken, kendi hafızasının 
yardımına daha çok güvenebilir. (Goldstein, 1977: 

 
90-91, 98). 

Notist hatası: Notist türkü veya ezgiyi notaya alırken iyi dinleyip kontrolünü yapmamıştır. 
Yörenin müzik yapısını bilmediği için hatalı notalama yapmıştır. Biraz ihtimam gösterip 
detaylı notalama yaparak mahalli tavırları tespit etmemiştir. Neler yapılmalıdır: …görev 
verilecek notistin ihtimamla seçilip, kendisine kıstaslar verilerek, notaya alırken özellikle 
mahalli tavırları da belirtmesi temin edilmelidir. Bunlar gerçekleştirildiğinde TRT radyo ve 
televizyonundan yayınlanan Türk halk müziği eserlerinin asıl sahibi olan halkın, TRT’den 
şikâyetçi olmayacağı böylece verenin alandan razı olacağı kanaatindeyiz. Kültürümüzün 
önemli bir unsuru olan halk müziğimizin doğru bir şekilde tespiti ve icrası, gelecek nesillere 
doğru olarak aktarılması milli bir görevdir. Bu işi dosdoğru yapmayanlar vebal altındadır... 
(Eroğlu, 1992: 148-1149). 
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4.2 Türk Halk Müziği Fonetik Notasyon Sistemi’nin Eğitimde Kullanımı 

Eğitim, özellikle içinde bulunulan toplumun değer yargıları göz önünde 

bulundurularak kişinin doğuştan sahip olduğu yeti ve yeteneklerin bir bütün halinde 

geliştirilmesini ve fiziksel-toplumsal çevreye uyum sağlamasını amaçlayan ileriye 

yönelik bilimsel davranış geliştirme süreci ve bununla ilgili süreçlerin tümü olarak 

tanımlanmaktadır (Kütahyalı, 1988: 172). 

Toplumsal olarak kabul edilen kalıplar içerisinde oluşan ses öğesi öğrenilmiş bir 

davranış kalıbı olarak nitelendirilmektedir Blacking (1973: 33). İnsan dünyaya 

gelirken sesle tanışmış olmasına karşın konuşma ve müzikal biçim eğitimle 

kazandırılmakta, ses kullanarak yapılan ve kulak duyarlılığına dayanan eğitimde 

yineleme yoluyla benimsetme ve özümseme sağlanmakta, özellikle yazılı kültür 

geleneği olmayan sözlü kültür ortamının tek kültür ortamı olduğu toplumlarda 

folklorun taşıdığı bilgilerin öğretilmesi son derece önem taşımaktadır (Kaplan, 2008: 

17, 110). 

Milli eğitim açısından büyük değer ve önem taşıyan Yönetken (TFA, s. 141, s. 2362-

2364); Türk Halk müziği çalışmalarının iki büyük amaca yönelik gerçekleştirildiği; 

‘1. Kültür-Sanat dünyasına tanıtmak, bestekârlara malzeme vermek (halktan derlenen 

malzemelerin ya halk sanatçılarının icrası ile ya da müzik eğitimi almış, çeşitli 

tekniklerle geliştirilerek eğitilmiş, artist hüviyetine bürünmüş profesyonel sanatçılar 

vasıtasıyla; hem aynı coğrafya içinde farklı bölgeleri birbirine yaklaştırmak hem de 

ilim-sanat camiasına bu verileri tanıtarak bir kültür birliği oluşturmak amacı ile halka 

geri döndürmek’); 2. Karşılaştırmalı analizler yapmak (küçük yerleşim alanlarının ve 

toplulukların belirlenmiş müzikal karakterleri ile başka yerleşim alanlarında bulunan 

daha küçük toplulukların müzikal karakterlerinin ortak ve farklı yönlerini açığa 

çıkarmak, bölgesel ve milletlerarası etnik-kültürel değerleri karşılaştırmaya zemin 

hazırlamak’) vurgulanmıştır. Bu tarzda bilimsel düzeyde bir çalışmanın aynı 

zamanda milli kültür değerlerinin milletlerarası platformda tanınması ve 

değerlendirilmesi yönünde de büyük önem taşıdığı belirtilmiştir (Şenel, 1997-98: 3-

4). 

Türkiye’de güçlü bir müzik potansiyeli bulunmasına rağmen geçmiş dönemlerde 

yapılmış olan hatalar sebebi ile bu potansiyelin tam olarak değerlendirilemediği 

bilinmektedir. Ulusal musikinin çağdaş evrensellik aşamasına ulaşabilmesi için 
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evrensel standartların musikiye uygulanması gerektiği vurgulanmıştır (Berker, 1992: 

252-255) & (Berker, 1988: 11).  

Cumhuriyetin kuruşuyla birlikte millet yaratma projesinin önemli araçlarından biri 

olarak kabul gören ‘halk müziği’ alanındaki çalışmalara, akademik çevreler ve resmi 

kurumlarca günümüzde de ‘milli’ bir nitelik atfedilmekte, yerel müzikler ‘Türk Halk 

Müziği’ adı altında birleştirilerek milli folklora ait bir unsur halinde 

değerlendirilmekte, ‘kültür olarak müzik’ ya da ‘insanların müzik deneyimlerinin 

araştırılması’ gibi çağdaş etnomüzikolojik yaklaşımların Türkiye’deki ilgili 

çevrelerce henüz yeterince benimsenemediği bilinmekte ve yerel müzik 

araştırmalarının üniversitelerde oluşturulacak akademik birimler tarafından ele 

alınması gerekmektedir (Öztürk, 2006: 238).  

Bugün devlet politikasının bir simgesi olan TRT’nin Türk halk musikisi dalında 

yıllar öncesinden başlayarak halen de sürdürdüğü prensipler (çağdışı kurallar) ve 

değişmesi mümkün olmayan katı kurallar bugün Türk halkının yeni isteklerine cevap 

verilemeyişinde en etkili faktör olarak görülmektedir. Günümüzde devlet katındaki 

musiki politikasının TRT duvarları içinde kaldığı, denetleme ve karar verme 

yetkisinin TRT bünyesinden alınarak Türk Musikisi Devlet Konservatuarları 

bünyesindeki yetkili Ana Sanat Dalları uhdesine, TRT mikrofonlarından Türk 

halkının beğenisine sunulacak ezgilerin denetim mekanizmasının ise bilimsel ve 

akademik düzeyde geniş kapsamlı araştırma-incelenme-eğitim-öğretim yapan Türk 

Musikisi Devlet Konservatuarı uhdesine biran önce devredilmesi gerektiği 

belirtilmiştir (Emiralioğlu, 1988: 165-169). 

Milli kültürümüzün en soylu unsurlarından biri olan Türk Musikisi üzerine eğilmekte 

daha fazla gecikilemeyeceği; bugün artık ileriye dönük huzurlu bir çalışma ortamına 

kavuşmuş olan Türk Musikisi Devlet Konservatuarı’nın Türk Musikisi’nin çağdaş 

düzeyde eğitime kavuşabileceği tek müessese olduğu, Türk milletinin çağlar boyu 

yapmakla yetinip, yazamadığı Türk Musikisi birikimini en iyi bir şekilde tespit edip 

ortaya koyma, çağdaş bilgi ve teknikten yararlanılacak unsurları seçme, bunları kendi 

sanatımıza büyük bir ustalık ve incelikle uygulayabilme sürecine girdiği paylaşılan 

bilgiler arasındadır (Atasoy, 1988: 43-45). 

1) Eğitim, en ileri bilimsel temellere oturtulmuş olmalıdır. 2) Eğitimde, amaçlar çok iyi 
belirlenmiş ve bunları gerçekleştirecek yöntemler çok iyi tespit edilmiş olmalıdır. 3) Eğitim, 
bütün imkânlar seferber edilerek, gerekli her türlü araç, gereç sağlanarak yapılmalıdır. 4) 
Eğitim, bütün cepheleriyle, sürekli bir kritik ve oto-kritik’e tabi tutulmalıdır. 5) Bugün Türk 
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Musikisi eğitiminin dayandığı nazariye, iddiaların aksine, ilmi değil skolastiktir. İlmi 
araştırmalar karşısında iflas ettiği halde, ‘magister dixit’ (üstad böyle söyledi) fehvasınca, 
ısrarla tekrarlanmakta, fakat ilmi gerçekler göz ardı edilmektedir. 6) Nota yazısı ile 
seslendiriliş arasındaki farklılık, müzik eğitimi bakımından korkunç bir çelişki doğurmuştur. 
7) …Halk müziği eğitimi, yanlış temeller üzerine oturtulmakta, folklor, halkın yaşantısı 
dışında, bir çeşit aranjman haline dönüştürülmektedir. 8) Öğrenci, öğreticisine çok erken yaşta 
yetişmekte, kendini olmuş saymakta, daha ileri gitmenin değerini anlayamamakta ve bunun 
için gerekenin ne olduğunu bulamamaktadır. (Tura, 1988: 29-31). 

Bela Bartok (1881-1940): “Türk Halk Musiki Eğitimi Üstüne (1937): Musiki öğretiminde iki 
etmen vardır: musiki öğrencisine ya etkin ya da edilgen bir yöntemle yaklaşmak. Öğretimde 
etkin yaklaşım daha önemli, ama aynı zamanda daha zahmetlidir de… Bütün musikilerin ilk 
kaynağı sözlü musikidir, ezgilendirmenin en doğal biçimi de budur… Musikiye sözlü 
yaklaşım, en doğal yaklaşım olduğu için, çok daha kolay başarılabilir. …bu yöntem için 
gerekli iki şart vardır: yeterince gelişmiş bir öğretim sistemi ve iyi yetişmiş bir öğretmen 
kadrosu… Dolayısıyla, ilk iş çalışma heyecanı duyan, yetenekli musikiciler bularak onlara, 
öğrencilere notadan şarkı söyletme yetisini kazandırmak için ülke çapında yapılması gereken 
şeyleri gerçekleştirebilecek bir öğretim yöntemi geliştirme sorumluluğunu vermektir. Tabii, 
katı, değişmez bir yöntem gerekmez, tecrübeden çıkan sonuçlara göre esneklik ve 
değişkenliklere izin veren bir sistem çerçevesi kurmak yeterlidir. (Bartók, 1991: 249-252). 

Eski medeniyetlerin plastik abideleri sonsuza kadar durabilir ve insanlar ebediyete kadar doya 
doya onların zevkini çıkarabilir; fakat güzel ahenkli bir lisanın güzelliğini asırlardan sonraki 
nesillere kadar götürecek bir vasıta yoktu; çünkü konuşma dili telaffuz edildiği anda iyi bir 
tesir yapıp sonra hava olan bir şeydi. Bir zamanlar musikide böyleydi… Fakat musiki, 
asırlarca önce bu işi halletti; musiki aletlerinin seslerini kağıda geçirmeye muvaffak oldu… 
Ya konuşma dili? Geçen asrın sonlarına doğru bu iş için milletler arası bir çalışma başladı ve 
bütün insanların çıkardığı sesleri kağıt üzerinde tespit etmek kabil oldu. Artık konuşmanın da, 
tabir caizse, bir notası yapılmış demektir. Bütün medeni, hatta gayri medeni, yazı dili ve 
imlası bile olmayan dillerin sesleri milletler arası fonetikle tespit edilmiştir… Konuşma 
dilimizin ses kıymetlerini dünya ölçüleri ile kaydedebilmek için mutlaka milletlerarası fonetik 
sisteme tatbik etmek lazımdı. Hele devlet konservatuarında başka türlü olması doru olmazdı, 
çünkü milletlerarası notayı öğrenmeden… milletlerarası fonetiği (şimdiki adı ile IPA) 
öğrenmeden… (Erem & Sevin, 1947: 5-6). 

Üniversiteye bağlı olan bir müessese, daha araştırıcı, daha verimli, daha imkânlı ve kalıcı işler 
yapar. Yani su üzerine yazı yazmak gibi değil. Üniversite araştırma yeridir.  Halk türkülerini 
çok seviyorum, çok seviyoruz ama bunun bir ilmi, araştırma yöntemi, yolu yordamı olmalıdır. 
Sırf Çalıp söylemek, sevgili Özay Gönlüm’ün dediği gibi, çalıp çığırmaktan ibaret kalmamalı, 
kalıcı, kalıcı işler yapmalıyız. (Özbenli, 1996: 6). 

4.3 Yöresel Ağız Özelliklerine Göre Transkripsiyon Edilmiş Türkü Sözü 

Örnekleri 

Anadolu ağızlarından derlenen metinler içerisinde türkü sözlerine sıkça 

rastlanmaktadır. Bunlardan birkaçı aşağıdaki gibi sıralanabilir. 

4.3.1 şirin ġırşehir 

Konuşan: Neşet Ertaş  

Derleme Yeri: Kırşehir 

(Banttan alınan bu şiiri, sanatçı yöre ağzıyla söylemiştir). 
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ana vatanımsın, baba yurdumsun 

ozannar diyārı şirin ġırşehir 

uzaḫ ġaldım ġurbet ėlde derdimsin 

hasretiñ bağrımda derin ġırşehir 

 

kimi ėngin kimi yúñ́sek evleriynen 

kimi ˈfākir, kimi zengin beyleriynen 

ḳazalarıñ, nahiyeleriñ, ḳóyleriynen 

ġóʹñümüñ içinde yeriñ ġırşehir 

 

feleyiñ yazdığı ġara yazıynan 

çoḫ yörüdüm bağrımdaḫı sızıynan 

ġara ġaşlarıynan, ġara ġózüynen 

āşıḫ͜ ėtdi beni biriñ ġırşehir 

yaḫdı bu bağrımı biriñ, biriñ ġırşehir 

 

ġaribim ėngince ġóʹñüller͜ alan 

aşḳı feryād͜ ınan sazını çalan 

ozannar içinde birimiz olan 

muharrem usdadır eriñ ġırşehir 

muharrem usdadır eriñ ġırşehir (Günşen, 2000: 220-221). 

4.3.2 Sẹfil bayguş 

Konuşmacı: Mahmut Kütüger 

Derleme Yeri: Poshof: Söğütveren Köyü 

 

Sẹfil bayguş ne ǵezersin bu yẹrde 

Yoḫmudur vẹtanın ẹllerin hanı 

Küsmüşmüsün selamım almadın 

Şīyda bülbül şírin dillerin hanı. 
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Gara yẹrde mor menefşe bitermi 

Baḫçada alışan çölde yatarmı 

Azat ẹyleseler uçamazmısın 

Gırıḫmı gandın şalların hanı. 

 

Emim gızı aş gapıyı  ǵeleyim 

Ḫestemisin ḫal͜  ḫetirin sorayaım 

Susuz deǵilmüsün bir su vẹreyim 

Çaylarda çalḫanan sẹllerin hanı. 

 

Ḫeste başın daş yastığa goyarmı 

Erǵen gıza beyaz bezler uyar mı 

Her ǵelip ǵeştükçe selam vẹreyim 

Mezerin daşına yüzüm süreyim 

 

G̀öyde ne ǵezersin àynan yıldız 

Ẹndim sẹyr͜ ẹledim ovayı düm͜düz 

Ne ǵecem ǵecedi ne ǵünüm ǵündüz 

Hep senin cebriden çekerem ǵönül. 

 

Gara bulut kibi dağa dağa çökersin  

Sulu yağmur kibi bağa tökersin 

Nẹrde ǵüzel ǵörsen boynun bükersin 

Sanarsın yẹtimdir divàna ǵönül (Caferoğlu, 1995: 111-112). 

4.3.3 Zēnӓp türküsü  

Derleme Yeri: Ödӓmiş 

 

Zēnӓp sӓn ǵözӓlsin alı neylӓrsiᶇ 

Aq ǵöbӓk üstünӓ şalı neylӓrsiᶇ 

Bӓndӓn başqa yāŕi neylӓrsiᶇ 

 

Zēnӓbim Zēnӓbim ballı Zēnӓbim 

G̀ӓl otur yanima ǵüllü Zēnӓbim 
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Zēnӓbӓ yaptıram ǵümüşdӓn gaşıq 

Gaşına déy ilӓm ǵözünӓ aşıq 

Yanˈna varmaga yolum dolaşıq 

 

Zēnӓbim Zēnӓbim ballı Zēnӓbim 

G̀ӓl otur yanima ǵüllü Zēnӓbim 

 

Zēnӓbӓ yapdırdım ӓlmasdan taraq 

Tara zülfüᶇü ǵӓrdāna bˈraq 

Yanˈna varmaga yollarım ıraq 

 

Zēnӓbim Zēnӓbim ballı Zēnӓbim 

G̀ӓl otur yanima ǵüllü Zēnӓbim 

 

Zēnӓbӓ yapdırdım ǵümüşdӓn maşa 

Salına salına ǵedӓr ataşa 

Zēnӓbin babası zatından paşa 

 

Zēnӓbim Zēnӓbim ballı Zēnӓbim 

G̀ӓl otur yanima ǵüllü Zēnӓbim (Caferoğlu, 1994: 98-99).  

4.3.4 Sarı gız 

Konuşan: Osman Gonalga  

Derleme Yeri: Kayseri 

 

Yılan aḫdı gamışa 

Su nīynesin yanmışa 

Mẹvlam sabullar vẹrsiᶇ 

Ẹşinden ayrılmışa. 

 

Aman aman sarı͜͝͝͝  gız 

Nasıl yatıyoᶇ bensiz 

Seni dinsiz imansız. 
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Sarısın sẹçemedim 

Gozelsiᶇ ġeçemedim 

Sen benden ǵẹşdiᶇ 

Amma ben senden ǵẹçemedim. 

(Naġarat)  

 

Sarı gavun dilimi 

Kemer sıḫdı bẹlimi 

Goynuᶇa yılan aḫsın 

Nasıl unutduᶇ beni. 

(Naġarat)  

 

Sarı saçın yaşdurur  

Yẹl eser dolaşdırır 

Şü benim meḳdubumu 

Yara kim ulaşdırır. 

(Naġarat) (Caferoğlu, 1995: 73). 

4.3.5 Yıldız türküsü 

Konuşmacı: Nuri Üstünses 

Derleme Yeri: Divrik 

 

Sebah oldu şö˅gün batmaz 

Döne karvan͜ gıran döne vāy 

Aşg͜ ataşı başdan ǵẹtmez 

Döne karvan͜ gıran döne vāy 

 

Nẹye doğdun mávi yıldız 

Nẹye doğdun sárı yıldız 

Nẹye doğdun állı yıldız, yıldız 

Sebebim sensin karvan͜ gıran 

Bẹller büken ẹvler yıḫan yıldız, yıldız, yıldız 
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Yıldızlarda ürúşansın 

Alem içre pẹrişansın 

Garip yurduna düşmansın  

Döne karvan͜ gıran döne vāy 

 

San dẹller karvan͜ gıran 

Bana dẹller dertli Kerem 

Yare dẹller igrar vẹren 

Döne karvan͜ gıran döne vāy (Caferoğlu, 1994: 98). 

4.3.6 Zile türküsü 

Konuşmacı: Memet Akdaş 

Derleme Yeri: Amasya, Çoran 

 

Şu͜ Zileden ǵẹçe ǵẹˊştim 

Acı͜  datlı sular iştim ölmedim 

Ben bu işin bṑle olcānı bilmedim 

Felėk vurdu yıḫtı payˈtaḫtımı (Caferoğlu, 1994: 156). 

4.3.7 Azerbaycan Halk Yazını Örneği 

Ehliman Ahundov, Azerbaycan halk yazınının en güzel örneklerini bir araya 

toplama, çeviriyazıya aktarma ve yayımlamaktaki amacının; Türkçe’nin değişik 

lehçelerini konuşan halklar arasında, dil birliğinin ötesinde pek çok kültür öğesinin 

kendisini en belirgin biçimde halk yazını örneklerinde gösterdiğini, derlence 

toplanmış Azerbaycan halk yazını örneklerinin bir bölümünün, benzer bir biçimde 

bizim halk yazını ürünlerimiz arasında da bulunduğunu vurgulamıştır. 

Metinlerin Türkiye Türkçesi’ne çevrilmeyip Azerbaycan Türkçesi’ndeki özgün biçimlerinde, 
çeviriyazıyla verilmesi, kuşkusuz, okuyucunun bunları anlayabilmek için daha çok çaba 
göstermesini gerektirecektir. Bu çabasına karşılık okuyucu, halk yaratıcılığının bu güzel 
örneklerini özgün biçimleriyle tanımak, onların tadına daha iyi varabilmek olanağını 
bulacaktır…(Ahundov, 1994: 1). 

4.3.7.1 Évlerinin altı ġaya 

Évlerinin altı ġaya, 

Ġayadan baḫarlar aya, 

Bir alagöz sarı maya. 
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Yar bize ġonaġ gelecek, 

Bilmirem havaḫt gelecek,  

Olsun ki sabah gelecek. 

 

Évlerinin altı tepe, 

Yağış gelir sepe sepe, 

Oyadıram öpe öpe. 

Yar bize ġonaġ gelecek, 

Bilmirem havaḫt gelecek,  

Olsun ki sabah gelecek. 

 

Gétdim gördüm bulaġdadı, 

Elin yüzün yumaġdadı, 

Ġızıl üzük barmaġdadı. 

Yar bize ġonaġ gelecek, 

Bilmirem havaḫt gelecek,  

Olsun ki sabah gelecek. 

 

Évlerinin altı ġamış, 

Ördek ile ġaz oynamış, 

Ergen oğlan ġız görmemiş 

Yar bize ġonaġ gelecek, 

Bilmirem havaḫt gelecek,  

Olsun ki sabah gelecek (Ahundov, 1994: 108). 

4.3.7.2 Bilirsen mi sennen niye küsmüşem 

Konuşmacı: İmdata Garadağ 

Derleme Yeri: Yılanlı Köyü 

 

Bilirsenmi sennen niye küsmüşem 

Kem baḫırsan üzbe üze gelende 

Onun uçun bu dostluğu kesmişem  

Üzüme baḫmırsan size gelende 
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Kerem kimi aşġoduna yanamam 

Dosduma dost duşmanıma yamanam 

Ben arifem işaradan ġanamam 

Söybete başdıyıf saza gelende 

 

Şeyda dẹyir hẹç halımı bilmedin 

Mendil alıf gözyaşımı silmedin 

Vede vẹrif vedesinde gelmedim 

Ne ġonuşduḫ geze geze gelende bala. (Olcay & Ercilasun & Aslan, 1998: 317). 

4.3.8 Azebaycan bayatı örneği  

Azerbaycan Bayatıları, sözlü edebiyat geleneğinden doğdukları ve yazı dilinin 
birleştiriciliğinin ulaşamadığı çevrelerin yaratması oldukları için, ağızlara ait pek çok ses ve 
şekil özellikleri taşımaktadırlar. Kullandığımız bayatı yayınların değişik yer ve zamanlarda 
derlenmiş ve farklı alfabelerle yayınlanmış olmaları dolayısıyla, bu bayatıları bir araya 
getirdiğimizde, aynı kelimenin ağızlardaki varyantlarıyla yer aldığını gördük. (Karaağaç & 
Açıkggöz, 1998: VII-VIII). 

4.3.8.1 Bu gala daşlı gala 

Bu gala daşlı gala, 

Çıngıllı daşlı gala 

Gorḫuram, ġerib ölem, 

Yar gözü yaşdı gala 

 

Bu gala daşlı gala, 

Yolları daşlı gala. 

Gorḫaram, düşem, ölem, 

Yar gözü yaşlı gala (Karaağaç & Açıkgöz, 1998: 18-19). 

4.4 Türk Halk Müziği Yöresel Ağız Özelliklerine Göre Transkripsiyon Edilmiş 

Türkü Sözü Örnekleri 

Mehmet Avni Özbek “Urfa Türkülerinin Dil Ve Anlatım Özellikleri” başlıklı doktora 

tezinde Türk halk müziği yöresel ağız özellikleri ile transkripsiyon edilmiş türkü 

sözü örneklerine yer vermiştir (Özbek: 2010: 254-329). 
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“Türk Halk Müziği Fonetik Notasyon Sistemi”ni örnekleyici olması dolayısıyla Türk 

halk müziği yöresel ağız özelliklerine sadık kalınarak transkript edilmiş olan beş adet 

Türkü örneği müzikal ağız özelliklerinden bağımsız olarak notasyona aktarılmıştır. 

4.4.1 Dön berĭ dön berĭ yüzǚn göreyĭm 

Okuyan: Tenekeci Mahmut Güzelgöz. 
 
 
Dön berĭ dön berĭ yüzǚn göreyĭm 

Yüzǚn görenlere ḳurban olayım 

 

Gel gülǚm gel ha gel gel 

Gel şĭrĭn gel ha gel gel 

Dĭ gel dĭ gel adiya ḳurban 

Dĭ gel dĭ gel şaniya ḥeyran 

Dĭ gel dĭ gel ḳeday ben alım 

Bir amanatım var sana vėreyĭm 

Gĭdem yar eglenem belkĭ de gelmeyem 

Gel gülǚm... 

Evlerĭnĭn önĭ de paşa maḳamı 

Çıḫmaz ḳelem ile vurdım reḳḳemĭ 

Gel gülǚm... 

Zamana dilberĭ yaldadır adamı 

Gĭdem yar eglenem belkĭ gelmeyem 

Gel gülǚm… 

4.4.2 Gele gele geldĭm bir ḳara daşa 

Okuyan: Tenekeci Mahmut Güzelgöz 
 

Gele gele geldĭm bir ḳara daşa 

Yazılanlar gelĭr saġ olan başa aman efendĭm 

Bĭzĭ ḥesret ḳoydı ḳavım ḳardaşa 

Bir ayrılıḫ bir yoḫsıllıḫ bir ölǚm aman efendĭm 
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Nice Sülėymanlar taḫtan ėndĭrĭr 

Nicesĭnĭn gül benzĭnĭ soldırır aman efendĭm 

Nicesĭnĭ dönmez ėle gönderĭr 

Bir ayrılıḫ bir yoḫsıllıḫ bir ölǚm aman efendĭm. 

4.4.3 Ġerip bir kuştı göynĭm 

Okuyan: Tenekeci Mahmut Güzelgöz 

Çalan: İbrahim Özkan 

 

Ġerib bir ḳuştı göynĭm lo 

Elĭmden uştı göynĭm 

Saçının tėllerĭne lo 

Taḫıldı düştǚ göynĭm 

Aman aman ḥalım yaman vay 

 

Yalvardım sana yėter 

Gel ḳatıl cana yėter 

Ben gėştĭm varlıġımdan 

Sen saġ ol bana yėter 

 

Suya düştǚ gülĭmĭz 

Ötmiyor bülbǚlǚmǚz 

Bir vefasız yar içĭn 

Zaya gėttĭ ‘ömrǚmǚz. 

4.4.4 Yar yüregĭm yar 

Okuyan: Tenekeci Mahmut Güzelgöz 
 

Yar yüregĭm yar 

Gör kĭ neler var 

Şu ḫelḳ içĭnde erenler 

Bĭze de gülen var 
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Bu yol uzaḫtır 

Menzilĭ çoḫtır 

Gėçĭdĭ yoḫtır 

Derĭn göller var 

 

Gel pür me‘asi 

Olmaġıl ‘asi 

Ǐste ḫelasi 

‘Aff ü ġufran var 

Lutf ǔ iḥsan var. 

4.4.5 Tutam yar elĭnden tutam 

Okuyan: Tenekeci Mahmut Güzelgöz 

Çalan: Abdullah Balak 

 

Tutam yar elĭnden tutam 

Çıḳam daġlara daġlara vay vay 

Olam bir yaralı bülbǚl 

Ėnem baġlara baġlara vay vay 

 

Birĭn bĭlĭr birĭn bĭlmez 

Şu gözǚmǚn yaşı dinmez 

Yar ismĭnĭ desem olmaz 

Düşer dillere dillere 

 

Emraḥ dėr kĭ bu günǚmdǚr 

‘Erşa çıḫan tütǚnǚmdür 

Dosta gidecaḫ günǚmdǚr 

Düşem yollara yollara. 

4.4.6 Senĭn yazın ḳışa benzer 

Okuyan: Tenekeci Mahmut Güzelgöz 

Çalan: Abdullah Balak 
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Senĭn yazın ḳışa benzer 

Bir sevdalı başa benzer 

Çoġ içmĭş serḫoşa benzer 

Duman eksĭlmeyen daġlar 

A daġlar ulı daġlar 

Ėşĭnden ayrılan aġlar 

Selviye benzer mėşesĭ 

Del'olıb ‘aşḳa düşesĭ 

Top top olmış menevşesĭ 

Burca burca ḳoḫan daġlar 

A daġlar... 

Mor menevşe boyın egmĭş 

Yapracıġı suya degmĭş 

Yazın yeşĭl kemḫa gėymĭş 

Ḳışın sade gėyen daġlar. 

A daġlar... 

4.4.7 Karaköprĭ narlıḫtır  

Okuyan: Tenekeci Mahmut Güzelgöz 

Çalan: Abdullah Balak 

Karaköprĭ narlıÌtır lė havar dĭlė dĭlė lė lė 

Güzellĭḫ bir varlıḫtır lė yandım dĭlė dĭlė yar lė lė 

Şal ‘eba gėyĭnenler lė havar dĭlė dĭlė lė lė 

Birbirĭne layıḫtır lė öldĭm dĭlė dĭlė lė yar lė lė 

 

Daġlara lale düştĭ 

Güle velvele düştĭ 

Yazıġ oldı bülbǚle 

Gül elden ele düştĭ 

 

Ḳala altı maġara 

Selam edĭn o yara 

Ben dedĭm yaḫın olsın 

Feleg attı iraġa. 
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4.4.8 Ḫarman yerĭ sürseler uy senem 

Okuyan: Tenekeci Mahmut Güzelgöz 

Çalan: Abdullah Balak 

 

Ḫarman yerĭ sürseler uy Senem 

Yerĭne gül ekseler esmer ḳeday ben alım 

Beḫtĭlĭ ḳız başına oy Senem 

Sevdĭgına vėrseler esmer ḳeday ben alım 

 

Ḫarman yėrĭ yaş yėrĭ 

Yavaş yėrĭ ḫoş yėrĭ 

Gel senĭnĭnle ḳaçalım 

Sevdĭġım gėtme gėrĭ. 

4.4.9 Seḥer oldı vaḫt oldı 

Okuyan: Fatma Sabırlı 
 

Seḥer oldı vaḫt oldı 

Sinem yara taḫt oldı 

Ötǚn bülbǚller ötǚn 

Yar gelecaḫ vaḫt oldı 

 

Seḥer sebbeḥtĭr yarım 

Ġemzey ḳedeḥtĭr yarım 

Bülbĭller fiġan ėyler 

Uyan sebbeḥtĭr yarım. 

4.4.10 Urfalıyam ezelden 

Okuyan: Tenekeci Mahmut Güzelgöz 

Çalan: İbrahim Özkan 

Urfalıyam ezelden 

Göynǚm gėçmez gözelden 

Göynǚmǚn gözĭ çıḫsın 

Sevmeseydĭm ezelden 
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Aġam olasan ‘Ümer 

Paşam olasan ‘Ümer 

Yėtĭm ḳalasan ‘Ümer 

‘Esker olasan ‘Ümer 

 

Urfa bir yana düşer 

Zülǚf gerdana düşer 

Bu nasıl baş baġlamak 

Her gül bir yana düşer 

 

Aġam olasan ‘Ümer... 

Urfa bir daġ içĭnde 

Gülǚ yapraġ içĭnde 

Urfayı Ḥak saḫlasın 

Bir yarım var içĭnde 

 

Aġam olasan ‘Ümer 

Paşam olasan ‘Ümer 

Yetĭm ḳalasan ‘Ümer 

Benĭm olasan ‘Ümer. 

4.4.11 Ben bu daġın aġacıyam 

Okuyan: Fatma Sabırlı 
 
Ben bu daġın aġacıyam 

Hem datlıyam hem acıyam 

Ben Mevlamın müḥtacıyam 

 

Gel gör benĭ ‘aşḳ nėyledĭ 

Gel gör benĭ benĭ ‘aşḳ nėyledĭ 

Derde girftar ėyledĭ 
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Benĭ bu daġda buldılar 

Ḳolım ḳanadım ḳırdılar 

Ġerib oldıġım bĭldĭler 

 

Gel gör beni ‘aşk nėyledĭ 

Gel gör beni... 

4.4.12 Tambıram rebab oldi 

Okuyan: Bakır Yurtsever 

Tambıram rebab oldi 

Cigerĭm kebab oldi 

 

Ǐstedĭm vėrmediler 

Bir zalım sebeb oldi 

 

Amayın amayın amayın 

Ben sana ḥayran 

Ben sana ḳurban 

 

Ördek suya dal da gel 

Yardan haber al da gel 

Eger baktın gelmedi 

Tut ḳolından al da gel 

Amayın... 

4.4.13 Ayaġında ḳondıra 

Okuyan: Mukim Tahir 
 

Ayaġında Ḳondıra 

Yar gelĭr dura dura ölǚrǚm ben ölǚrǚm 

Genç ‘ömrǚmǚ çürǚttǚm 

Göksǚme vura vura ölǚrem ben ölǚrem 
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Ölǚrem ben ölǚrem, 

Ölǚrem yar ölǚrem 

Nėre gėtsen gelĭrem 

Ben bir yesĭr olıram 

 

Mutlaḳ senĭ alıram 

Nėre gėtsen gelĭrem 

Ben bir Türk oġlıyam 

Arar senĭ bulıram vay 

 

Bindĭm kerpĭç divara 

Sėyrettĭm eskĭ yara 

Eskĭ yar hele mele 

Can ġurban yenĭ yara 

 

Ölǚrem yar ölǚrem 

Arḳan sura gelĭrem 

Ben bir yėsĭr olıram 

Mutlaḳ senĭ alıram 

 

Arkan sura gelĭrem 

Ben bir Türk oġlıyam 

Arar senĭ alıram. 

4.4.14 Gėceler yarim oldǔ 

Okuyan: Fatma Sabırlı 

 

Gėceler yarim oldǔ aman anam ġeribem 

Aġlamaḳ kârım oldǔ aman anam ġeribem 

Her dertten yıḳılmazdım aman anam ġeribem 

Sebebĭm zalım oldǔ aman anam ġeribem 

 

Bayram gelmĭş neyĭme 

Ḳan damlar yüregĭme 
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Yaralarım sızlıyor 

Doktor gelmĭş neyĭme 

4.4.15 Ḳışlalar doldı bögǚn 

Okuyan: Hamza Şenses 

 

Ḳışlalar doldı bögǚn 

Doldı boşaldı bögǚn 

Gel ḳardaş görüşelĭm 

Ayrılık oldı bögǚn 

Naçar elĭnden vaḫ vaḫ yar yar 

 

Gėceler yarım oldı 

Aġlamak kârım oldı 

Her dertten yıḳılmazdım 

Nazlım sebebĭm zalım oldı 

Zalim elĭnden vaḫ vaḫ yar yar 

 

Yaralandım yatmadım 

Anėy yaram açıp baÌmadın 

Ḳaldı ḫesretĭmĭz ḳıyamata 

Güzel el boynıma atmadın 

Ḫayın elĭnden vaḫ vaḫ yar yar 
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5.   SONUÇ  

Türk Milli Eğitim Bakanlığı ve Türk Dil Kurumu’nca tescillenen yöresel ağız 

özelliklerinin 29 harfli Latin alfabesi ile yazı dilimize aktarılamadığı, yazı dilimize 

aktarılamayan bu ağız özelliklerinin ancak Türk Dil Kurumu Çeviriyazı İşaretleri ile 

yazılabileceği ve bu durumun diğer dünya dillerinde de var olduğu gerçeği 

Uluslararası Fonetik Kurumu (International Phonetic Association (IPA)) tarafından 

tespit edilerek onaylanmıştır.  

Türk ve dünya edebiyatçıları kendi sorumluluk alanlarına giren sorunu çözmüş 

oldukları; milli alfabelerde yer almayan, fakat varlığı yadsınamayacak olan, 

birbirinden ayrı kabul edilebilecek seslerin ve bu seslerin bir araya gelmesiyle oluşan 

yöresel söyleyiş farklılıklarının Türk Dil Kurumu Çeviriyazı İşaretleri ve 

Uluslararası Fonetik Alfabe ile yazılması ve okunması gerektiği belgelenmiştir.  

Türk Halk Müziği otoritelerinin sorumluluk alanına giren ise; Türk halk müziği 

eğitimi adına bu önemli gelişmeye paralel bir uygulama başlatarak; Türk İlmi 

Transkripsiyon Kılavuzu’nda yer alan Türk Dil Kurumu Çeviriyazı İşaretleri’nin ve 

Uluslararası Fonetik Alfabe Kurumu El Kitapçığı’nda yer alan Uluslararası Fonetik 

Alfabe Sesleri’nin, Türk halk müziği kültürüne ait yöresel ağız özelliklerinin 

yaşatılması ve öğretilmesi temeli üzerine kurulu Türk musikisi devlet 

konservatuarları’nın “Türk Halk Müziği Müfredatı”na ve “Türk Halk Müziği 

Notasyon Sistemi”ne aktarım süreçlerinin başlatılmasıdır. 

İTÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Müziği Anabilim Dalı Türk Müziği Programı 

Yüksek Lisans Tezi olarak hazırlanan bu çalışmada; Türk halk müziği kültürüne ait 

yöresel ağız özelliklerinin yaşatılması ve öğretilmesi temeli üzerine eğitim veren 

Türk musikisi devlet konservatuarlarının eğitim-öğretim müfredatına Fonetik dersi 

dahil edilerek Türk Dil Kurumu Çeviriyazı İşaretleri ve Uluslararası Fonetik Alfabe 

eğitimi verilmesinin, mevcut müfredatta yer alan repertuar, üslup repertuar, ağız ve 

hançere teknikleri, yorum vb. gibi Türk halk müziği anabilim dalına özgü derslerin 

hazırlık safhasını oluşturacağı ileri sürülmüştür. 
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Ayrıca, önerilen “Türk Halk Müziği Fonetik Notasyon Sistemi”nin eğitsel-öğretisel 

uygulamalara aktarım süreçlerinde, yerel ve evrensel standartlarca varlığı ve 

kullanılabilirliği tescillenmiş fonetik alfabelerin tercih edilmesi, dilbilimi/fonetik 

bilimi ve müzikoloji alanında uzmanlaşmış kişilerce bu eğitimin verilmesi, “Türk 

Halk Müziği Fonetik Notasyon Sistemi”nin geçerliliği ve kalıcılığı adına büyük 

önem taşıyacaktır… 
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EKLER 

EK A.1 Ulusal ve Uluslararası Fonetik Alfabe Örnekleri 
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EK B.1 Türk Halk Müziği Fonetik Notasyon Sistemi Örnekleri 

 

 
 

Şekil B.1 :  Türk Dil Kurumu Çeviriyazı işaretleri ile transkripsiyon edilmiş 
türkü sözü örneği 
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Şekil B.2 :  Türk Dil Kurumu Çeviriyazı işaretleri ile transkripsiyon edilmiş 
türkü sözü örneği 
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Şekil B.3 :  Türk Dil Kurumu Çeviriyazı işaretleri ile transkripsiyon edilmiş 
türkü sözü örneği 
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EK C.1 Dil-Müzik İlişkisi Ekseninde Yapılanan Tez Örnekleri 
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