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ÖNSÖZ 
 

Tam 52 yıl önce siyah beyaz renklerle baĢladığımız ve televizyon 

yayıncılığı ile kapısını araladığımız iletiĢim dünyasının biçimi, daha ilk 

günden bu yana teknolojinin geliĢmesi ile hızla evrilerek günümüze 

ulaĢmıĢtır. 

Teknolojinin bu hızının yanı sıra bir toplumun benliğini oluĢturan dil 

ise zaman içinde bir takım değiĢimlere maruz kalabilmektedir. ĠĢte tam bu 

noktada TRT olarak büyük bir sorumluluğa sahip olduğumuzun bilincindeyiz 

Çünkü Milletimiz Türkiye'nin son 50 yılındaki siyasi, sosyal ve ekonomik 

geliĢmelerine ve dönüm noktalarına TRT ile Ģahitlik etmiĢtir. Sadece 

Türkiye'deki geliĢmeler değil, belki de son 50 yıllık insanlık tarihinin Türkiye 

perspektifindeki hafızası TRT'de oluĢmuĢ durumdadır. Bu hafıza kanaatimce 

son derece önemli ve dikkatlice taĢımamız gereken bir emanettir. Çünkü 

ferdi ve içtimai olarak tekerrürden ibaret hayatlar yaĢarken, güçlü bir 

hafızaya ihtiyaç duyulduğuna inanıyorum. Toplumsal hafıza sayesinde 

toplumsal kimlik kendini korur ve diri tutar. Bu hafızanın aktarılmasında ise 

yorumsuz, yalın ve tüm gerçeklikleri olduğu gibi yansıtan bir dil kullanmak 

büyük bir önem arz etmektedir. 

Günlük hayatımızda kullandığımız dilin ötesinde etkin, anlaĢılır ve 

berrak bir Türkçenin kullanımı ise bu önemin zorunlu bir disiplinidir. Yarım 

asırdır ülkemizin en baĢarılı dil ustası spikerlerini yetiĢtiren TRT, bu sürece 

katkı sağlayan materyaller üretmeye devam ediyor.  

GÜZEL KONUġMA SANATI adlı eserle, yayın dünyasının en 

önünde mücadele eden bu neferlerin yetiĢmesine destek verecek, hatta 

eğitim dünyasında hayallerinde spiker olmak isteyen birçok öğrencinin 

yolunu aydınlatacaktır. Çünkü bu eser aynı zamanda bir kamu yayıncısı olan 

TRT‟nin emek veren ustalarının elinden çıkan ve kendi kaynakları ile ortaya 

koyduğu bir çalıĢmadan oluĢmaktadır. 

Ortaya konulan bu eserde emeği geçenleri kutlarım. Bu eserin, 

sektör çalıĢanlarına, akademik kitleye ve gelecekte hayallerine 

televizyonculuk sektöründe yer verecek bütün adaylara yarar sağlamasını 

diliyorum. 

 
Ġbrahim Eren 

Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu 

Yönetim Kurulu BaĢkanı ve Genel Müdürü 
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G Ġ R Ġ ġ  

Bu kitabın amacı, size toplumla olan iliĢkilerinizde açık, etkili, güzel söz 

söylemeyi, aynı zamanda yazılı bir metindeki düĢünce ve duyguları sözün 

yardımıyla anlatmayı öğretmektir. Böylece bu çalıĢmalar sizi, bir metnin 

anlamını doğru olarak söyleme yollarını bulmaya alıĢtırır. Bunun içindir ki, 

size verdiğimiz bilgiyi dikkatle izlemeniz gerekir. Bu bilgi de, konularda 

mümkün olduğu kadar sade ve açık bir tarzda verilmeye çalıĢılacaktır. 

Söz söyleme sanatı hemen hemen insan yaĢamı kadar eskidir. Ġlk 

çağlar boyunca devam edip zamanımıza kadar gelir, bu arada birçok usta 

hatipler yetiĢmiĢtir. Fakat bunun için teknik bilgilere ve genel kültüre 

gerekseme vardır. Söz söyleme sanatının kuralları çoktur. Bunları iki büyük 

bölümde toplayabiliriz. 

I- (Düzeltme) dilde temizliği, açıklığı kazanmak için “SöyleniĢ” ve 

“Boğumlanma” mekanizmasında alıĢkanlığı elde etmektir. 

II- (Anlatım) bir metinde saklı olan düĢünceyi, duyguyu, ıstırabı, ihtirası 

meydana çıkarmaktır. 

Bu iki bölümün nitelikleri birbirinden ayrılmaz. Bunların ikisi de uyumlu 

bir biçimde, iyice birbiriyle kaynaĢmıĢ olmalıdır ki dinleyen bir zorlama, 

öğrenilenlerin kuru bir tekrarı sanmayıp, Tanrı vergisi bir sanat yeteneği 

olduğuna inansın. 

Acaba herkes, diksiyon sanatına çalıĢmakla çabuk bir baĢarı 

sağlayabilir mi? Elbette ki hayır. Fakat her Ģeyden önce, iyi niyet baĢta gelir. 

Bir de okuduğunu iyi anlayarak okumak ve bu biçimde söylediğini 

karĢısındakine dinletmek. 

Onun için anlatılanları dikkatle izlerseniz ve üzerinde durarak 

öğrenirseniz, sözün yardımıyla neler baĢardığınızı göreceksiniz. 
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BĠRĠNCĠ BÖLÜM 

DÜZELTME 
Ses aletimizi tanıyalım 

Diksiyon öğrenen kimselerin önce çok nazik ve oldukça karıĢık olan ses 

aletlerini bilmeleri gerekir. 

Ses aletini meydana getiren organlar Ģunlardır: 

Sesi meydana getiren: Gırtlak. 

Gırtlakta titreĢimler yaptıran ve onu harekete getiren: Akciğerler ve 

bronĢlar. 

Sesin Ģiddetini değiĢtirmeye yarayan organlar ise: Ağzın içi yahut 

boğaz, yanaklar, dil, damak, dudaklar, diĢler ve burun boĢlukları. 

Gırtlak, boynun ön tarafında aĢağıdan yukarı doğru uzanırken bir çıkıntı 

meydana getirir. Buna halk arasında (adem elması) denir. Gırtlak iç 

tarafından dar bir boĢluk meydana getirir ki, bunun ortasında (ses kiriĢleri) 

vardır. Bundan baĢka, konuĢan kimsenin biraz havayı içinde tutmasına 

yardım eder. Bu özelliğin önemi ileride de görülecektir. 

Akciğerler, göğüs kafesi içinde bulunur. BronĢlarla soluk borusu ve 

gırtlakla sıkı bağlılığı vardır. Ġleride yapacağımız alıĢtırmalarda geniĢletmeğe, 

yani derin soluk almaya yarayacak önemli bir organdır. 

Akciğerlere havanın düzenli hareketlerle alınıp verilme beraberliği, 

solunumu meydana getirir. 

Solunum iki evreye ayrılır: 

1- Havanın alınması, yani içeri giriĢi (soluk alma) 

2- Havanın verilmesi, yani dıĢarı çıkıĢı (soluk verme) 

Türkçe, genel olarak soluk verme halinde konuĢulan bir dildir. 

Soluk alırken konuĢmayı deneyiniz; çok çabuk yorulup böyle söz söylemenin 

mümkün olamayacağını anlayarak, hemen öksürmeye baĢlayacak, 

söylemek istediğiniz sözcüklerin hiç birini iĢittirmeği baĢaramayacaksınız. 

Bundan anlaĢılıyor ki, iyi söz söylemek için Ģunları göz önünde tutmak 

gerekir: 
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1- Tam zamanında yeter ölçüde havayı akciğerlere çekmeyi bilmek. 

2-  Bir defada çekilen yeter ölçüdeki havayı söz söylerken azar azar, 

hiç zorlamadan, bırakmayı bilmek. 

Ayrıca söz söyleyen kimse, solunum sırasında, hiç bir zaman, soluk 

aldığını dinleyicilere belli etmemelidir. Hamur yoğuran bir hamurkâr gibi, 

gürültülü soluyorsanız, soluk soluğa gelip yorulan fena bir söyleyici olmanın 

önüne geçmelisiniz. Bu kusurun önüne pek az kimsenin yapmasını bildiği iyi 

soluk almaya alıĢmakla, yani hemen diksiyon çalıĢmaları baĢında 

baĢlamamız gereken solunum alıĢtırmalarıyle geçebilirsiniz. 

a) Ġyi solunum için, burundan soluk alıp ağızdan vermek gerekir. 

b) Rahat solunum için, tam ve belirli bir takım hareketlerle göğüs 

kafesinin oylumunu çoğaltmaya alıĢtırmak gerekir. 

Ağzı kapayarak burundan soluk alınız. Hava, burun boĢluğu yoluyla bo-

ğazdan geçip derhal “sesyarığı”ndan “soluk borusu”na, oradan da 

“akciğerlere” giderek onları ĢiĢirir. Böylece kaburgalar yükselip “kas”lar onları 

tutmaya çalıĢırlar. “Akciğer hücreleri” yavaĢ yavaĢ geniĢleyip, temiz havayla 

dolar ve “kılcal kan damarları”yle değinme halinde bulunarak yaĢama 

gücünü ve akciğerlerin geniĢliğini çoğaltır. 

Soluk verme hareketinde, hava, ağız büsbütün açık olmadan da 

dudakların arasından geçer. Akciğerlerde meydana gelen “karbondioksit”in 

mümkün olduğu kadar fazlasını dıĢarıya atar. O zaman kaburgaların 

alçalmasıyla “göğüs kafesi”nin oylumu daralır. 

Göğüs kafesinin altında, solunuma da yardım eden ve “diyafram” adı 

verilen bir kas, “göğüs boĢluğu”yle “karın boĢluğu”nu birbirinden ayırır. Bu 

kas, göğüs kafesinden geçen hareketlere uyarak yükselip alçalır. Böyle 

soluk almaya “karından soluk alma” denir. (Çoğunlukla çocuklar karından 

soluk alırlar.) 

Bu kası kullanmayı bilmek iyi olur. Bütün bu söylemek istediklerimizi bir 

temele bağlayabiliriz: Toplum karĢısında söz söylemeye baĢlamadan önce, 

solunumda usta olmak gerekir. Bunun için diksiyona çalıĢanlar, baĢlangıçta 

zamanlarının büyük bir kesimini, sonraları hergün iki dakikayı geçmemek 

üzere aĢağıdaki solunum alıĢtırmalarını yapmalıdırlar. Bu solunum 

alıĢtırmaları, organları zorlamadan, aĢırı davranmadan yapılmalıdır. 

Çünkü aĢırı davranmak yarar yerine zarar verebilir. Eğer özenle, 

yönteme uygun olarak çalıĢılırsa, eğer düzenli bir biçimde yapılırsa, 

geleceğin söyleyicisi ses organını ve genel sağlığını düzeltme yolunu 

bulmuĢ olur. 
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Solunum AlıĢtırmaları 

 

Bu alıĢtırmalar, uygun zamanlarda açık havada, yağıĢlı ve soğuk 

günlerdeyse havalandırılmıĢ bir yerde yahut havası değiĢtirilebilecek bir 

yerde, günde dört veya beĢ kez yapılır. En uygun olan saatler sabah 

yataktan kalkınca, gece yatarken, gündüz ve akĢam yemeklerden önce 

(sabah, öğle, akĢam). 

I 

Hazırol vaziyetinde dik durunuz, topuklar birbirine bitiĢik, ayak burunları 

eĢit olarak birbirinden ayrılmıĢ, vücut doğru duracak, karın içeri çekilmiĢ, gö-

ğüs dıĢarı çıkmıĢ, kollar vücudun uzunluğunda serbest olarak uzatılmıĢ, baĢ 

dik, ama sıkmadan. 

Tam bir soluk veriĢle akciğerlerinizdeki bütün havayı hemen hemen 

kapalı gibi duran ağzınızdan dıĢarıya veriniz. 

II 

Sonra ağız kapalı, burundan ağır ağır soluk alarak aĢağıda yazılı 

hareketleri yapınız. 

a) Kollarınızı yandan yavaĢ yavaĢ omuz hizasına kadar yukarıya doğru 

kaldırınız, dirseklerinizi kıvırın, ellerinizi göğüs hizasında uç uca getirin, 

kolları yavaĢ yavaĢ yana açarken soluk alınız. 

Bu sırada içinizden sayınız bir... iki... üç... dört... (tutarı 8 saniye) 

b) Kollarınızı yandan yukarı kaldırınız, baĢınızın yanlarında birbirine 

paralel olarak yukarı uzatınız, avuçiçleri birbirine doğru, parmaklar bitiĢik, 

ayak uçlarında kalkarak tavana parmak uçlarıyla dokunmak istercesine, (a) 

paragrafında olduğu gibi, aynı zaman ölçüsü içinde solunum olayını 

tamamlayınız. 

c) Birinci durumda kollar yukarıda birbirine paralel ve avuçlar öne 

doğru açık dururken, gövdeyi belden öne bükünüz. Vücudunuz belden 

baĢlayarak yatay kalsın, sonra doğrulup ilk duruma geçerken derin soluk 

alın. 

Vücut tümüyle birinci duruma geldiği zaman yarı aralık dudaklardan 

soluk verilmeli ve aynı harekete devam edilmelidir. Kendinizi bir çemberin 

ortasındaymıĢ gibi sayınız. Birbirine eĢ aralıklarla yapacağınız hareketlerle 

dörtte bir çember çizmiĢ olacaksınız. 

I- Gövdeyi belden yatay olarak öne bükünüz. 

II- Soluk alarak doğrulup, soluk verin, sonra tekrar birinci harekete 

dönünüz. 
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d) Yukarıda anlatılan üç ayrı hareketi yaptıktan sonra 30 saniye 

dinlenip hareketleri üç defa tekrarlayın. Önce söylediğimiz gibi, bu 

alıĢtırmalar, günde dört veya beĢ defa yapılır. Yalnız diyaframın serbest 

hareket etmesi için midenin dolu olmamasına dikkat etmek gerekir. Bunun 

için de alıĢtırmaları yemeklerden epeyce önce yapmak doğru olur. 

Uyarma: Solunum alıĢtırmalarına baĢlamadan önce, koltuk altından gö-

ğüs çevresinin ölçüsünü almak gerekir. Çünkü alıĢtırmalarla göğüs kafesinin 

ne kadar geniĢlediğini, bunun sonucu olarak soluk alma ölçüsünün fazlalığı 

ve genel sağlığa yararı ortaya çıkar. 

Bu da küçümsenecek bir Ģey değildir. 

 

Sesin Nitelikleri 

 

Biliyorsunuz ki ses, akciğerlerden gelen hava akımının “ses yarığı”na 

karĢı bulunan “ses kiriĢleri”ni titretmesiyle meydana gelir. 

Ses yarığı dıĢarı verilen havanın bir parçasını saklayıp onu 

gereksemeye göre alıkoyan bir organdır. Akciğerlerden çıkan havanın 

basıncı ve göğüs kafesinin oylumunun geniĢliği ne kadar fazla olursa sesin 

Ģiddetinin artması da o kadar fazla olur. Yalnız, sesimin Ģiddetine dinleyicileri 

hayran bırakacağım, diye avaz avaz bağırmak, bir söyleyici için hiç doğru 

değildir. Sesi ölçülü kullanmak gerekir. Bu yönteme uyan bir atasözümüz de 

vardır. (Fazla ses ya hamamda, ya mandrada yakıĢır). Müziğin de temel 

kuralı, Ģöyle der: (Bağırmak Ģarkı söylemek demek değildir). 

Diksiyon sanatında da bu böyledir. Bunun nedenini ileride göreceğiz. 

Bir söyleyicinin sesinin Ģiddetini elde etmesi, yorulmadan, kesiklik 

duymadan solunum yapması ile mümkün olur. Bunun içindir ki ĢiĢkin bir 

mide ile toplum karĢısında söz söylemek hiç bir zaman doğru değildir. Çünkü 

mide dolu olduğu için diyaframı itip akciğerlere basınç yaparak onların 

oylumunu daraltır ve soluk kesikliği verir. Böyle söz söyleme hem söyleyici, 

hem dinleyici için sıkıntılı olur. 

Ġnsan sesi büyüme çağında değiĢikliğe uğrar. Çocuklardaki tiz ve keskin 

ses, ergin çağda değiĢir. (Özellikle erkek çocuklarda). Buna “ergenlik 

çağında ses değiĢimi” denir. YaĢamın bu çağında gırtlağı zorlamamak, 

sabırla beklemek, sesin kendiliğinden ses bölgesini saptamasına fırsat 

vermek yerinde olur. Kadınlarda da ses organı bu erginlik çağında 

değiĢikliğe uğrar. Fakat delikanlılarınkinden daha az sürer. Bununla beraber 

aynı özen gösterilmelidir. 
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Sesin nitelikleri Ģunlardır: 

ġiddet 

Yükseklik 

Tını 

ġiddet, bir sesin kulağımıza yaptığı etkinin büyüklüğüne bağlıdır. Onun 

akciğerlerden çıkan hava akımının kuvvetinden meydana geldiğini gördük. 

Yükseklik, kalın sesleri ince seslerden ayıran fizyolojik niteliktir. O da 

hem akciğerlerden çıkan hava akımına, hem de ses kiriĢlerindeki titreĢim 

sayısına bağlıdır. Ses kiriĢlerinin titreĢim sayısı ne kadar çok olursa o kadar 

gergin olurlar. Buna göre iki çeĢit ses meydana gelir. 

a) Pes ses, yahut göğüs sesi, göğüsün alt kesiminden geliyormuĢ gibi 

duyulur. 

b) Tiz ses yahut kafa sesi (böyle adlandırılır). Çünkü solunum aletinin 

yukarısından geliyormuĢ gibi duyulur ve baĢ kalktığı zaman daha kolaylıkla 

çıkar, tersine olarak pes seste, selen uzatılmak isteniyorsa baĢ alçaltılarak 

elde edilir. 

Bütün bunlardan baĢka “boğaz sesi” adı verilen sesi, kullanmaktan 

kaçınmak gerekir. Çünkü bu ses dudakların, dilin, yanakların doğal 

hareketiyle hafifleĢtirilmeden boğazda meydana gelir. “Maske” denilen yüzün 

ön kesimi, yani yanaklar ve dudaklar bölgesine yerleĢtirilmemiĢ, kulağa hoĢ 

gelmeyen tatsız bir sestir. Bu ses, konuĢmada yavan, kaba bir taĢra ağzı 

çeĢnisi verir. Bazı piyeslerde yazarın iĢareti üzerine bu ses iĢe yarar. Bu 

nedenlerin dıĢında boğaz sesi ile konuĢmamak gerekir. 

Açık tını (tiz ses) tatlı öyküler anlatan parçalarda, yahut dizemlerde 

kullanılır. Bunun için az heyecan uyandırır. 

Koyu tını (koyu ses) acı, umutsuzluk, keder ve ıstırap etkisi uyandırmak 

istenilen parçalarda kullanılır. 

Birinci tını pek kolaylıkla kafa sesinden, ikinci de (boğuk ses) göğüs 

sesinden meydana gelir. 

Bu iki tını arasında, günlük konuĢmada yer alan (orta tını) bulunur. 

Bu tını daha rahatlıkla kullanılan, sese yorgunluk vermeyen, ayrıntılı 

olan bir tınıdır. Fakat kullanılan tını hangisi olursa olsun “ses ayarı”nı hep 

göz önünde tutmak gerekir. ġu demektir ki, sesin Ģiddeti söz söylenen 

salona göre ayarlanır. Bir söyleyiciden, dolu ve geniĢ bir salonda, hemen 

hemen boĢ denilecek küçük bir yerdekinden daha yüksek bir ses ayarı 

istenileceği açıkça bellidir. Daha ileride de göreceğimiz gibi böyle büyük bir 

salonda söyleyicinin boğumlandırmaya da büyük bir önem vermesi gerekir. 
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AlıĢtırmalar 

AĢağıdaki parçayı bir çok defa tekrarlayarak ağır, ağır yüksek sesle 

okuyunuz. 

I- Kafa sesiyle: 

Benim siyah bir bacım var: 

Adı Leylâ, 

Gözü Ģehlâ 

Kollarında, ellerinde, 

Saçlarının, tellerinde, 

Pullar, inciler parıldar. 

Dilber bacı, 

Amber bacı! 

Yatayım, akĢam olsun da, 

Siyah bacımın koynunda! 

AkĢam gelir, sabah gider, 

Amber bacı, 

Dilber bacı! 

Bilmem, gündüz nerelerde, 

Hangi dağlar, derelerde, 

Gizli gizli seyran eder. 

Gözü Ģehlâ, 

Adı Leylâ... 

Yatayım, akĢam olsun da, 

Dilber bacımın koynunda! 

Siyah bacım süse mecbur; 

Adı Leylâ, 

Gözü Ģehlâ, 

Bazı akĢam bir ay iğne, 

Revnak verir kâkülüne; 

O zaman pek mağrur olur. 

Amber bacı, 

Dilber bacı! 

Yatayım, akĢam olsun da, 

Amber bacımın koynunda. 

(Tevfik Fikret, Siyah Bacı.) 
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II- Göğüs sesiyle : 

Mert dayanır, nâmert kaçar, 

Meydan gümbür gümbürlenir!  

ġahlar Ģahı divan açar, 

Divan gümbür gümbürlenir! 

Yiğit kendini öğende, 

Oklar menzilin döğende, 

ġeĢper kalkana değende, 

Kalkan gümbür gümbürlenir! 

Ok atılır kal‟asından, 

Hak saklasın belâsından, 

Köroğlu‟nun narasından, 

Her yan gümbür gümbürlenir. 

(Köroğlu) 

 

III- Açık tınıyla, yani özellikle kafa sesini kullanarak söyleyiniz. 

 

ZENGĠN 

Giton, parlak tenli, dolgun yüzlü, tombul yanaklı, kendine güvenir, dik 

bakıĢlı, geniĢ omuzlu, göbekli, sert ve serbest yürüyüĢlü, yaptığı iyiliklerin 

söylenmesinden büyük zevk duyan bir adamdır. Her Ģeyi kendine göre 

ayarlar, çevresini göz önünde tutarak kendi eĢitleriyle konuĢur, gezer. Daima 

kendisine önem verilmesini ister. Yürürken yanındakilerin de yürümesini, 

durduğu zaman onların da durmalarını ister. Uzun uzun konuĢmak istediği 

zaman, sözü kesilmeden dinlenmeli, düĢüncesi kabul edilmeli, yalan söylese 

inanılmalıdır. Koltuğa gömülerek oturur, gerilir ayak ayak üstüne atar. 

Kimseyi görmek istemediği zaman, tavrında küstahlıkla karıĢık bir gurur 

görülür. Uykusu derin ve horultuludur. Yüksek sesle hapĢırır, kocaman bir 

mendile gürültülü sümkürür, tükürüĢü bile kendine uygundur, fırlatır gibi 

uzağa doğru tükürür. Kahkahası boldur, neĢelidir. Nükteci ve yetenekli 

olduğuna inanmıĢtır. Yerine göre sabırsız, hiddetli, çapkın, politik, kendini 

beğenmiĢ, ne yol tuttuğu bilinmez bir adamdır. Zengindir. 

(La Bruyére, Karakterler‟den) 

 

IV- Koyu tınıyla, yahut koyu sesle, yani özellikle pes ses veya göğüs 

sesi kullanarak söyleyiniz. 
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FAKĠR 

Phédon, tek baĢına yaĢayan dalgın, ĢaĢkın halli bir adamdır. Çukura 

kaçmıĢ gözleri, kavruk teni, kuru vücudu, zayıf yüzüyle üzüntülü bir 

görünüĢü vardır. Az uyur, uykusu hafiftir. Hep baĢkalarının söyledikleriyle 

yetinir. Onların düĢüncesine uyar, bir Ģeyler yapabilmek için çırpınır, ona pek 

önem vermezler. YavaĢ ve hafif yürür, sanki yere basmaktan korkuyor 

gibidir. Ġnsan içine karıĢmaktan çekinir, gözleri yerde yürür, gelip geçene 

bakmaya cesaret edemez. Sanki kimseye görünmemek ister gibi, Ģapkasını 

gözlerinin üzerine indirerek paltosunun içine büzülür. Oturması istendiği 

zaman sandalyesinin ucuna iliĢir, alçak sesle konuĢur, cevap verirken 

öksürür, burnunu sessizce siler. Yalnız olduğu zaman, hapĢırmayı tercih 

eder. Selâm ve iltifat beklemez. Zaten bunu gösteren de bulunmaz. Ona 

kimse metelik vermez. Fakirdir. 

(La Bruyére, Karakterler‟den) 

 

V- Sesi “maske”ye yerleĢtirmeye çalıĢalım: 

Ayakta, kendinizi sıkmadan, dik durunuz, önce söylediğimiz gibi, 

baĢınızı da dik tutunuz. Bu durumda herhangi bir metni, kuvvetli ve yüksek 

sesle okuyunuz. Yalnızca dikkatinizi biraz abartarak yaptığınız, dudak ve 

ağız hareketlerinde toplayınız. Ağzınızdan çıkan sesin titreĢimlerini dudak ve 

yanaklar bölgesinde hissetmelisiniz. Eğer bunu baĢarabilirseniz, sesiniz 

maskeye yerleĢmiĢ olur. Eğer bu titreĢimleri hissetmiyorsanız sesiniz fena 

yerleĢmiĢ demektir. Bunun için yılmadan, usanmadan çalıĢarak toplum 

karĢısında, “maske”ye yerleĢmiĢ, rahat bir konuĢma niteliğini elde 

etmelisiniz. 

AĢağıdaki dizemi kuvvetli ve yüksek sesle okuyunuz: 

 

Bir kelime buldum çın çın öter; 

Adı candır. 

Bir erik kopardım can dalından; 

Adı can, yaprağı can, lezzeti candır.  

Bir gölge düĢtü önüme dedi ki: 

Bir yüküm var benden ağır  

Bir yüküm var beni taĢır 

Adı candır. 
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Toprak dedi ki: 

Can Allahın yongasıdır. 

Fakat ben bir deri bir kemik kaldım 

Bir de misafirim var adı candır. 

IĢık dedi ki: 

Renklerden kokulardan, 

Seslerden önce koĢup geldim  

Ġnsan oğluna nur topu gibi  

Bir müjde getirdim, 

Adı candır. 

(CANERĠĞĠ, Bedri Rahmi Eyüboğlu) 

SöyleniĢ 

Ġnsanların anlaĢabilmeleri için çok eski zamanlardan beri çeĢitli yollar 

aranmıĢtır. El kol hareketleri ve seslenmeler ile duygu ve istekler anlatılmaya 

çalıĢılmıĢ, giderek doğa seslerini taklit ve çeĢitli duyguların (üzüntü, öfke, 

sevinç, canacısı gibi...) etkisiyle çıkarılan sesler anlaĢma aracı olan 

konuĢmanın temelini meydana getirmiĢtir. Buna göre (dil) insanlık tarihi 

kadar eski bir tarihe sahiptir. 

BaĢlangıç konularımızda değindiğimiz ses âletimiz bir müzik âleti gibi 

ayrıntılı sesler çıkarmamıza neden olmaktadır. Diyebiliriz ki baĢka hiç bir 

âletten insan gırtlağından çıktığı kadar çeĢitli ses elde etmek mümkün 

değildir. 

Bu sesler Türkçemizde 29 Ģekille anlatılmıĢ ve bu Ģekillere (harf) 

denmiĢtir. 

Türk alfabesi 29 harften meydana gelmiĢtir. 

Ses kiriĢlerinin titreĢimiyle meydana gelen seslerin bir kesimi, ses 

yolunda hiç bir engele rastlamadan çıkarlar. Bunlar 8 tanedir. Bunlara 

(ünlüler) denir. Seslerin bir kesimi ise ses yolunda az çok engellenirler, yani 

boğumlanırlar. Bu sesler ancak bir ünlünün yardımıyla söylenebilirler. Bu 

nedenle, sessiz harfler (ünsüzler) adını alırlar. 

Alfabemizdeki 29 harfin, 8‟i ünlü, 21 ‟i ünsüzdür. 

Ünlüler Ģunlardır: a,o,u,ı,e,ö,ü,i 

Ünsüzler Ģunlardır: b,c,ç,d,f,g,ğ,h,j,k,l,m,n,p,r,s,Ģ,t,v,y,z. 

Harfler tek veya toplu olarak bazı koĢullar ve Ģekiller içinde heceleri 

meydana getirir. Ağızdan bir çırpıda çıkan ses veya ses topluluğuna (hece) 

denir. 
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Dilimizde tek sesli hece olduğu gibi en fazla 4 sesli heceler de vardır. 

Örnek :  A! O! 

At, et, ut, ev 

Yol, gel, tat, kol 

Kırk, tren, Türk, kurt v.b. 

Heceler birleĢerek sözcükleri meydana getirirler. Ġnsanlar birbirleriyle 

anlaĢmak, düĢünce ve duygularını, isteklerini bildirmek için bu sözcüklerden 

yararlanarak tümceler kurarlar. O halde tümce, düĢüncelerin, duyguların, 

isteklerin tam olarak anlatılması için sıralanan sözcük dizisidir. 

Anlatılması istenen düĢünce ve duygunun uzunluk ve kısalığına göre 

tümcedeki sözcük sayısı azalıp çoğalır. Tek sözcüklü tümce yapmak da 

mümkündür. 

Sadece düzgün tümce kurmak yetmez. Onların iyi anlaĢılacak biçimde 

söylenmesi gerekir. O halde, söylediğiniz sözlerin iyice anlaĢılması için 

bütün harflerin temiz, tane tane söylenmesine özen göstermelisiniz. Onun 

için bunlar üzerinde çalıĢalım. Önce ünlülerden baĢlayalım. 

 

Ünlüler 
 

Ġyi konuĢmak için, sesleri geliĢi güzel çıkarmak yetmez, bu çıkarıĢ temiz 

açık ve “sesbilim” kurallarına uygun düĢmelidir. 

KonuĢmanın en kolay sesleri ünlüler, yani sesli harflerdir. BaĢka bir 

harfin yardımı olmadan söylenebilirler. 

Herkes ünlüleri bilir ve söyler ama, doğru ve temiz söylemesini bilmez. 

Bunun için, ağızdan çıkan sesi kuvvetleĢtirecek çeĢitli organları, gerekli 

Ģekilde çalıĢtırabilmek için alıĢtırmalar yapmak yararlıdır. 

AĢağıda sıraladığımız ünlülerle ilgili alıĢtırmaları, yüksek sesle, doğru 

olarak, ağız kaslarına tam durumunu verip, ayna karĢısında çalıĢmalı. 

BaĢlangıçta yanakların, dudakların hareketindeki abartmadan korkmamalı. 

Doğru konuĢmanın ilk koĢulu, bugün zorlama gibi gelen, sonraları 

alıĢkanlık haline geçip organlara, yumuĢaklık kazandırarak, söyleyiĢte 

belirlilik elde etmektir. 

 

A 

KonuĢma dilimizde birbirinden ayrı söylenen iki (a) vardır. Bunlardan 

biri (kalın a) diğeri de (ince a) dır. Bu iki (a)yı söylerken birbirinden ayırt 

etmek için (ince a)nın üzerine inceltme iĢareti olan (^) Ģu iĢareti koyarak 

gösterelim. 
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KALIN A 

(Kalın a) Ģu biçimde söylenir: 

Dil, doğal duruĢundan geriye doğru biraz yükselir, dudaklar hareketsiz, 

yanaklar gevĢek ve çeneler açık kalır. 

(Kalın a) ya dilimizde daha sık rastlanır. Sözcük baĢında, ortasında ve 

sonunda bulunur. 

Örnek :  

—Aç at yol almaz, aç it av almaz. 

—Adam adamı bir kere aldatır. 

—Ağlarsa anam ağlar, kalanı yalan ağlar. 

 

İNCE A 

(Kalın a)ya oranla daha ileriden söylenen bir ünlüdür. Dilimize geçen 

yabancı sözcüklerden gelmiĢtir. Sözcük baĢında, ortasında ve sonunda 

bulunur. 

Örnek : 

Âlkol, lâla, hâttâ, hârf, dikkât, fâkât, seyâhât, Ģefkât, kabahât, sıhhât, 

sâât, lâstik, hayâl, hâl, hâlbuki, lâf, lâkırdı, lâle, nasihât, gibi. 

Uzun ve ince (Â) ünlüsüne örnek : 

—Ne sâl iledir ne mâl iledir; beyim ululuk kemâl iledir. 

—Âdeme âdem gerekir, âdem anlar âdemi, 

Âdem âdem olmayınca nitsin âdem âdemi... 

 

E 

KonuĢma dilimizde birbirinden ayrı söylenen iki (e) vardır. Bunlardan 

biri (açık e) diğeri de (kapalı e)dir. Bu iki (e)yi söylerken birbirinden ayırt 

etmek için (kapalı e)nin üzerine (é) bu iĢareti koyarak (açık e)den ayırmaya 

çalıĢalım. 

 

AÇIK E 

(Açık e) Ģu biçimde söylenir. Çeneler (a) ünlüsünde olduğu gibi, dil ileri 

damağa doğru yükselir ve söyleniĢ noktası daha ileridedir. 

Dilimizde (açık e)ye daha sık rastlanır. Orta Anadolu Bölgesinde ve bazı 

yapmacık kadın konuĢmasında (kapalı e) olarak söylenir. (Açık e) ile 

söylenen sözcüklere örnek : 

Evet, erkek, ev, el (organ), efendim, her, sene, eĢ, emek, terbiye, edep, 

ekmek, gibi. 
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Örnek : 

—Edepli edebi edepsizden edinmiĢ. 

—Ekmeği ekmekçiye vér, bir ekmek de üste vér. 

 

KAPALI E 

(Kapalı e) Ģu biçimde söylenir: (Açık e)ye oranla ağız daha kapalı ve 

söyleniĢ noktası ileridedir. (Kapalı e)lerden yapılmıĢ bir tümceyi söyleyelim: 

Gécé péncérédéki tékir kédi kéndi téncérésindéki éti yédi. 

 

İ 

ġu biçimde söylenir: SöyleniĢ noktası damağın ön kesimindedir; 

dudakların köĢesi kulaklara doğru açılır; dil damağın iki yanına dayanarak 

dar bir geçitten havayı bırakır. Dilimizdeki (i) ünlüsü sözcük baĢında, 

ortasında ve sonunda bulunur. 

Örnek : 

Ġzbe, içmek, ince, ikiz, iĢporta, iyi, ilk, ilik, ilmik, irmik, gibi. 

 

Örnek : 

—Ġstediğini söyleyen istemediğini iĢitir. 

—ĠĢ ister iĢten kaçar. 

Ġki emîni bir yemîn aralar. 

Millî, askerî, fennî, resmî, mülkî, Ġdarî, ruhî, hayalî, dinî, gibi... 

 

I 

ġu biçimde söylenir: SöyleniĢ noktası damağın arka kesimindedir; 

dudakların köĢesi kulaklara doğru açılır. Dil damağın arkasına doğru 

toplanarak dar bir geçitten havayı bırakır. Dilimizde (ı) ünlüsü sözcük 

baĢında, ortasında ve sonunda bulunur. 

Örnek : 

 Isı, ıhlamur, ızgara, ıstırap, ıĢık, ırmak gibi... 

 

Örnek : 

Ismarlama ırgat ıĢıklının ıssız ırmağında ıslak ıvır, zıvırını ısıta ısıta 

ısındı. 
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O 

KonuĢma dilimizde birbirinden ayrı söylenen iki (o) vardır. Bunlardan 

biri (kalın o) diğeri de (ince o)dur. Bu iki (o)yu söylerken birbirinden ayırt 

etmek için (ince o)nun üzerine inceltme iĢareti olan (^) Ģu iĢareti koyarak 

gösterelim. 

 

KALIN O 

(Kalın o) Ģu biçimde söylenir: Çeneler ve dil (kalın a) ünlüsünde olduğu 

gibidir; dudakların alt ve üst köĢeleri birbirine yaklaĢır, ağzın açıklığı tam 

küçük bir yuvarlak gibi olur. (Kaim o)ya sözcük baĢında sık rastlanır. 

Örnek : 

Ot, ova, ocak, olmak, oydu, oda, oymak, orman, orta, odun, otlak 

gibi... 

(Kalın o)ya sözcük sonunda, dilimize yabancı dillerden geçmiĢ 

sözcüklerde rastlanır. 

Örnek : 

Bando, banyo, biblo, bono, fiyasko, fono, foto, lumbago, mayo, man-

to, tango, solo, soprano, stüdyo, Ģato, pano, pipo, piyano, radyo, tempo, 

vazo, veto, gibi... 

Örnek : 

—Olmaz, olmaz deme olmaz olmaz. 

—Oğlum oldu oydu beni; kızım oldu soydu beni. 

 

ĠNCE O 

ġu biçimde söylenir: (Kalın o)ya oranla daha ileriden söylenilen bir 

ünlüdür.  

Örnek : 

Lôbut, lôca, lôdos, lôkanta, lôkum, lôkma, lôkomotif, lômbar, lônca, 

lôrd, lôsyon, lôĢ, nôrmal, nôt, gibi... 

Örnek : 

Alkôlik, lôrd lôkantanın lôcasında lôkumları lôkma lôkma yuttu. 

 

Ö 

ġu biçimde söylenir: Çeneler ve dil (e) ünlüsünde olduğu gibidir, 

dudakların alt ve üst köĢeleri birbirine yaklaĢıp ağzın açıklığı tam küçük bir 

yuvarlak gibi olur, (ö) ünlüsü çoğunlukla sözcük baĢında bulunur. 
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Örnek : 

Öbek, ödenek, ödünç, ödev, öfke, öğretim, öğüt, ökçe, öksürük, 

örnek gibi... 

 

Örnek : 

—Öküz ölür gönü kalır, yiğit ölür ünü kalır. 

—Övünürse bahtın övünsün. 

 

KALIN U 

(Kalın u) Ģu biçimde söylenir: Çeneler ve dil (kalın a) ünlüsünde olduğu 

gibidir, dudakların alt ve üst köĢeleri birbirine iyice yaklaĢıp ağzın açıklığı 

tam küçük bir yuvarlak gibi olur. 

(Kalın u)ya sözcük baĢında, ortasında ve sonunda sık rastlanır. 

Örnek : 

Uç, ucuz, uçak, uçuk, ulaĢtırma, ulu, ulus, umacı, uyku, uzun, gibi...  

Örnek : 

—Umdum, umdum; geri yumdum.  

—Uyku uyku getirir, uyku et bitirir. 

—Ulusunun sözünü dinlemeyen uluyu uluyu gider. 

 

ĠNCE U 

ġu biçimde söylenir: (kalın u)ya oranla daha ileriden söylenen bir 

ünlüdür. (Ġnce u) ünlüsü çoğunlukla yazıda (ü) ünlüsüyle gösterildiğinden (ü) 

olarak söylenirse de yanlıĢtır. 

Örnek : 

Rûya, rûzgâr, hûlya, gûya, lûtfî, lûtfen, lûgat, nûmara gibi... 

Örnek : 

—Gûya Hûlya‟mn nûrlu ûfuklar rûyası Lûtfî‟yi ilgilendirmiĢ. 

 

Ü 

ġu biçimde söylenir: Çeneler ve dil (açık e) ünlüsünde olduğu gibidir; 

dudakların alt ve üst köĢeleri birbirine iyice yaklaĢıp büzülür. 

Örnek : 

Üç, üflemek, ülfet, ülker, ülkü, üniversite, ünlem, ünlü, ürperme, ürün 

gibi... 

Örnek : 

—Üzüm üzüme baka baka kararır. 

—Ülker üzüntüden üzüm üzüm üzüldü.  
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Boğumlanma 

Ünsüzler 

KonuĢurken sesinizi iyice çıkararak dinleyicilere iĢittirmek zorundasınız. 

Fakat sadece ses yetmez. Dil ve dudakların yardımıyle heceleri açık ve belli 

olarak meydana getirmek gerekir. Hecelerin meydana gelmesi için konuĢma 

organlarımızın toplu olarak hareketine (boğumlanma) denir. Sözlerin iyi 

anlaĢılmasında temel yardımcı olan ünsüzlerin boğumlandırılmasına 

geçelim. 

 

B,P,M 

(B) ünsüzü, dudakların birleĢip açılmasıyla ve tonlu olarak meydana 

gelir.  

(P) ünsüzü, dudakların birleĢip açılmasıyla ve tonsuz olarak meydana 

gelir. 

(M) ünsüzü, dudakların birleĢip açılmasıyla ve damak perdesinin 

alçalarak çıkan tonun, burun boĢluğunu titretmesiyle meydana gelir. 

AĢağıdaki ünlülerle birleĢtirilen ünsüzleri yukarıdan aĢağı izleyip iyice 

boğumlandırarak, yüksek sesle okuyunuz: 

 

 

 

 

—BaĢın baĢı baĢın da baĢı var. 

—Bol bol yiyen bel bel bakar. 

—Pasaklı pinpon pislikten paklandı. 

—Müflisten medet, münafıktan nasihat beklenmez. 

 
D,T,N 

(D) ünsüzü, dil ucunun damağın ön kesimine, üst diĢ köklerine dayanıp 

açılmasıyla ve tonlu olarak meydana gelir. 

(T) ünsüzü, dil ucunun damağın ön kesimine, üst diĢ köklerine dayanıp 

açılmasıyla ve tonsuz olarak meydana gelir. 

(N) ünsüzü, dil ucunun damağın ön kesimine, üst diĢ köklerine dayanıp 

açılmasıyle ve damak perdesinin alçalarak çıkan tonun boĢluğunu 

titretmesiyle meydana gelir. 

AĢağıdaki ünlülerle birleĢtirilen ünsüzleri yukarıdan aĢağı izleyip iyice 

boğumlandırarak yüksek sesle okuyunuz: 

Ba Be Bi Bı Bo Bö Bu Bü 

Pa Pe Pi Pı Po Pö Pu Pü 

Ma Me Mi Mı Mo Mö Mu Mü 
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—Damla damla göl olur, damlacıktan sel olur. 

—Dambır dumbur nerde, deli kız orda. 

—Tazıya tavĢanı tutturan iki tarafın hay huyudur. 

—Tütün tüttürmez, tatlı tattırmaz. 

—Nankör nalbant nalları nallamalı mı, nallamamalı mı? 

 
V, F 

(V) ünsüzü, üst kesici diĢler alt dudağın üstüne dokunup açılmasıyla ve 

tonlu olarak çıkarılır. 

(F) ünsüzü, üst kesici diĢler alt dudağın üstüne dokunup açılmasıyla ve 

tonsuz olarak çıkarılır. 

AĢağıdaki ünlülerle birleĢtirilen ünsüzleri yukarıdan aĢağı izleyip iyice 

boğumlandırarak, yüksek sesle okuyunuz: 

 

Va Ve Vi Vı Vo Vö Vu Vü 

Fa Fe Fi Fı Fo Fö Fu Fü 

 

—Ver Allahın verdiğine, vur Allahın vurduğuna. 

—Vere vere verem oldu. 

—Fettan fırsat fevt etmez. 

—Falcı falcıya fent etmez. 

 
C, Ç 

 (C) ünsüzü, diĢler birbiri üzerine binecek kadar yaklaĢır; dil ucunun ön 

kenarları iki sıra diĢin arkasına yayılır, böylece durdurulan hava, alt çenenin 

aĢağı düĢmesiyle serbestleyerek dile ve diĢ arasına sürünüp tonlu olarak 

çıkar. (C) ünsüzü (d) ve (j) ünsüzlerinin kaynaĢmasıyla meydana gelir. 

(Ç) ünsüzü, ağzın durumu tıpkı (c) ünsüzünde olduğu gibidir; yalnız 

tonsuz olarak meydana gelir. (Ç) ünsüzü, (t) ve (Ģ) ünsüzlerinin 

kaynaĢmasıyla meydana gelir. 

AĢağıdaki ünlülerle birleĢtirilen ünsüzleri yukarıdan aĢağı izleyip iyice 

boğumlandırarak, yüksek sesle okuyunuz. 

 

Da De Di Dı Do Dö Du Dü 

Ta Te Ti Tı To Tö Tu Tü 

Na Ne Ni Nı No Nö Nu Nü 
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Ca Ce Ci Cı Co Cö Cu Cü 

Ça Çe Çi Çı Ço Çö Çu Çü 

 

—Can benim canım, çıkan elin canı. 

—Cins cinsine çeker. 

—Çat burada çat kapı arkasında. 

—Çul ardından çomak çeken çok olur. 

 
 

G, K, Ğ 

(G) ünsüzü, dil sırtının damağın gerisini, bir de damağın daha ön 

kesimini kapatmasıyla ve tonlu olarak çıkarılır. 

Görülüyorki (g) ünsüzünün iki boğumlanma noktası vardır: 

Ġnce ünlülerle damağın ön kesiminden çıkar. 

Örnek : 

Gâh, gel, gôl, göz, git, gûya, göç, gibi... 

 

Kalın ünlülerle damağın gerisinden çıkar. 

Örnek : 

Gar, gıcık, gocuk, guguk, gonca, goril, gibi... 

(K) ünsüzü, dil sırtının damağın gerisini, bir de damağın daha ön 

kesimini kapatmasıyla ve tonsuz olarak çıkarılır. 

Görülüyorki (k) ünsüzünün de iki boğumlanma noktası vardır. 

 

Ġnce ünlülerle damağın ön kesiminden çıkar. 

Örnek : 

Kâr, kel, kim, kör, kül gibi... 

 

Kalın ünlülerle damağın gerisinden çıkar. 

 Örnek : 

Kar, kıl, kor, kuĢ gibi... 

(Ğ) ünsüzü dilimizde varlığını ancak kendinden önce gelen ünlünün 

süresini uzatmakla hissettirir. Sözcük baĢında bulunmaz, iki ünlü arasında 

ikinlik meydana getirir. 

Örnek : 

Boğaz = Boaz, yoğurt = yourt, doğar = doar, gibi... 
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(Ğ) ünsüzü dilimizde ara sıra (y), (v) ünsüzlerine döner. 

Örnek : 

Eğer = eyer, eğlence = eylence, eğitsel = eyitsel, eğilmek = eyilmek, 

oğmak = ovmak, soğan = sovan, koğan = kovan, döğmek = dövmek, gibi... 

AĢağıdaki ünlülerle birleĢtirilen ünsüzleri yukarıdan aĢağı izleyip iyice 

boğumlandırarak, yüksek sesle okuyunuz. 

 

Ga Gâ Ge Gi Gı Go Gö Gû Gü 

Ka Kâ Ke Ki Kı Ko Kö Kû Kü 

 

—Geldin geldin gelme, geldin geri dönme. 

—Getirince el getirir, yel getirir, sel getirir; götürünce el götürür, 

yel götürür, sel götürür. 

—Kaynayan kazan kapak tutmaz. 

—Keskin kılıç kınını kesmez. 

—Küpe küp deyince küp adama düp der. 

—Doğan doğandan tatlı; doğacak ondan tatlı. 

—Sen ağa ben ağa bu ineği kim sağa? 

 

Z,S 

(Z) ünsüzü, dilin ucu üst diĢ köklerine yaklaĢır, hava dilin arasından 

tonlu olarak sızar. 

(S) ünsüzü, dilin ucu üst diĢ köklerine yaklaĢır, hava dilin arasından 

tonsuz olarak sızar. 

AĢağıdaki ünlülerle birleĢtirilen ünsüzleri yukarıdan aĢağı izleyip iyice 

boğumlandırarak, yüksek sesle okuyunuz: 

 

Za Ze Zi Zı Zo Zö Zu Zü 

Sa Se Si Sı So Sö Su Sü 

 

—Zaman saman satar, saman zaman satar. 

—Zırdeli, zırzırdeli, hınzırdeli. 

—Az kaz uz kaz boyunca kaz. 

—Saza sazla, söze sözle mukabele etmek gerek. 

—Serçe ile söyleĢenin sesi semadan gelir. 

—Say beni sayayım seni. 

 

J, ġ 
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(J) ünsüzü, diĢler birbirine yaklaĢır, dudaklar ileri doğru uzanır, dil sırtı 

damağa doğru kalkıp dar bir geçitten hava tonlu olarak sızar. 

(ġ) ünsüzü, diĢler birbirine yaklaĢır, dudaklar ileri doğru uzanır, dil sırtı 

damağa doğru kalkıp dar bir geçitten hava tonsuz olarak sızar. 

AĢağıdaki ünlülerle birleĢtirilen ünsüzleri yukarıdan aĢağı izleyip iyice 

boğumlandırarak, yüksek sesle okuyunuz: 

 

Ja Je Ji Jı Jo Jö Ju Jü 

ġa ġe ġi ġı ġo ġö ġu ġü 

 

—Japon jiletlerinde Japonca yazılı. 

—ġiĢ ĢiĢeyi ĢiĢlemiĢ, ĢiĢe keĢiĢe kiĢ demiĢ. 

—ġeytan da Ģeytan amma kadın daha Ģeytan. 

 

 

L, R 

(L) ünsüzü, dil ucu damağın ön kesimine, bir de daha gerisine dayanır, 

hava dilin yanlarını titreterek sızar ve tonlu olarak meydana gelir. 

(R) ünsüzü, dil ucunun yukarıdaki kesici diĢlerle meydana getirdiği 

kapağın bir çok defa açılıp kapanmasıyla ortaya çıkar. 

Bunun için de, dil ucunun iyice titremesi gerekir. 

AĢağıdaki ünlülerle birleĢtirilen ünsüzleri yukarıdan aĢağı izleyip iyice 

boğumlandırarak, yüksek sesle okuyunuz: 

 

La Lâ Le Li Lı Lo Lô Lö Lu Lû Lü 

Ra - Re Ri Rı Ro Rô Rö Ru Rû Rü 

 

—Lâf lâfı açar, lâf da kutuyu,  

—Leyleğin ömrü lâklâkla geçer. 

—Rüzgâra tüküren kendi yüzüne tükürür. 

 

H,Y 

(H) ünsüzü, bir soluk ünsüzü olup ağzın (kalın a) ünlüsünü çıkardığı 

durumda meydana gelir, tonsuz olarak çıkarılır. 

(Y) ünsüzü, dil ortasıyla ön damak arasından çıkar, tonsuz olarak 

meydana gelir. 

AĢağıdaki ünlülerle birleĢtirilen ünsüzleri yukarıdan aĢağı izleyip iyice 

boğumlandırarak, yüksek sesle okuyunuz : 
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Ha He Hi Hı Ho Hö Hu Hü 

Ya Ye Yi Yı Yo Yö Yu Yü 

 

—Hayırlının hayrına, hayırsızın Ģerrine. 

—Her kadın hanesinin hem hanımı, hem halayığıdır. 

—Yaramaz yarasız yapamaz. 

—Yel yepelek yelken kürek. 

 

 

AlıĢtırma 

AĢağıdaki tabloda her sırada bulunan üç heceyi yukarıdan aĢağı yüksek 

sesle okuyunuz. 

(Kapalı e) ünlüsü (é) ve (ince a) ünlüsü de (â) ile gösterilmiĢtir. 

 

 

Pa Ba Ma          

Pa Pö Pe Pé Pi Po Pü Pu Pı Pan Pon Pen 

Ba Bö Be Bé Bi Bo Bü Bu Bı Ban Bon Ben 

Ma Mö Me Mé Mi Mo Mü Mu Mı Man Mon Men 

            

Ta Da Na          

Ta Tö Te Té Ti To Tü Tu Tı Tan Ton Ten 

Da Dö De Dé Di Do Dü Du Dı Dan Don Den 

Na Nö Ne Né Ni No Nü Nu Nı Nan Non Nen 

            

Fa Sa ġa          

Fa Fö Fe Fé Fi Fo Fü Fu Fı Fan Fon Fen 

Sa Sö Se Sé Si So Sü Su Sı San Son Sen 

ġa ġö ġe ġé ġi ġo ġü ġu ġı ġan ġon ġen 
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Kâ Ka Za          

Kâ Kö Ke Ké Ki — Kü Kû — Kân — Ken 

Ka — — — — Ko — Ku Kı Kan Kon — 

Za Zö Ze Zé Zi Zo Zü Zu Zı Zan Zon Zen 

            

Lâ La Va Ga         

Lâ Lö Le Lé Li Lö Lü Lû — Lân Lôn Len 

La — — — — Lo — Lu Lı Lan Lon — 

Va Vö Ve Vé Vi Vo Vü Vu Vı Van Von Ven 

Ga Gö Ge Gé Gi Go Gü Gu Gı Gan Gon Gen 

            

Ra Ja Ra          

Ra Rö Re Ré Ri Ro Rü Ru Rı Ran Ron Ren 

Ja Jö Je Jé Ji Jo Jü Ju Jı Jan Jon Jen 

Ra Rö Re Ré Ri Ro Rü Ru Rı Ran Ron Ren 

            

Ca Ça Ca          

Ca Cö Ce Cé Ci Co Cü Cu Cı Can Con Cen 

Ça Çö Çe Çé Çi Ço Çü Çu Çı Çan Çon Çen 

Ca Cö Ce Cé Ci Co Cü Cu Cı Can Con Cen 

            

Ya Ha Ya          

Ya Yö Ye Yé Yi Yo Yü Yu Yı Yan Yon Yen 

Ha Hö He Hé Hi Ho Hü Hu Hı Han Hon Hen 

Ya Yö Ye Yé Yi Yo Yü Yu Yı Yan Yon Yen 
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AĢağıdaki tabloda ünsüzlerin arasına ünlü sıkıĢtırmadan kaynaĢtırıp, 

yüksek sesle iyice boğumlandırınız. 

 

Bla Blö Ble Bli Blo Blü Blu Blı 

Bra Brö Bre Bri Bro Brü Bru Brı 

Pla Plö Ple Pli Plo Plü Plu Plı 

Pra Prö Pre Pri Pro Prü Pru Prı 

Dra Drö Dre Dri Dro Drü Dru Drı 

Tra Trö Tre Tri Tro Trü Tru Trı 

Fla Flö Fle Fli Flo Flü Flu Flı 

Fra Frö Fre Fri Fro Frü Fru Frı 

Fta Ftö Fte Fti Fto Ftü Ftu Ftı 

Gla Glö Gle Gli Glo Glü Glu Glı 

Gra Grö Gre Gri Gro Grü Gru Gri 

Gza Gzö Gze Gzi Gzo Gzü Gzu Gzı 

Kla Klö Kle Kli Klo Klü Klu Klı 

Kra Krö Kre Kri Kro Krü Kru Krı 

Ksa Ksö Kse Ksi Kso Ksü Ksu Ksı 

Sfa Sfö Sfe Sfi Sfo Sfü Sfu Sfı 

Ska Skö Ske Ski Sko Skü Sku Ski 

Sla Slö Sle Sli Slo Slü Slu Slı 

Sma Smö Sme Smi Smo Smü Smu Smı 

Spa Spö Spe Spi Spo Spü Spu Spı 

Sta Stö Ste Sti Sto Stü Stu Stı 

ġta ġtö ġte ġti ġto ġtü ġtu ġtı 

ġtra ġtrö ġtre ġtri ġtro ġtrü ġtru ġtrı 
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Boğumlanma AlıĢtırmaları 

 

Boğumlanmada yatkınlık kazanmak için, söylenmesi oldukça güç bir 

takım anlamsız tümceleri ezberleyerek, üzerinde yüksek sesle alıĢtırma 

yapmak iyi sonuçlar verir. Bu tümceler, önce ağır, sonra gitgide hızlı 

tekrarlanır. Daha sonra da, alıĢtırmalar yapılırken diĢler arasına bir kalem 

iyice sıkıĢtırılarak alt çene ve dudakların kuvvetlenmesi elde edilir. 

Söylenmesi oldukça güç olan bu anlamsız tümceleri tekrarlamakla temel ve 

gevĢek boğumlanmanın önüne geçilmiĢ olur. 

ġunu hiç bir zaman unutmamalı: Ġyi bir boğumlanma olmadan açık, 

anlaĢılır bir konuĢma elde edilemez. 

I. AlıĢtırma 

Bir berber bir berbere bre berber beri gel diye bar bar bağırmıĢ. 

Bizde bize biz derler sizde bize ne derler? 

 

II. AlıĢtırma 

Pireli peyniri perhizli pireler teperlerse pireli peynirler de pır pır pervaz 

ederler. 

 

III. AlıĢtırma 

Ocak kıvılcımlandırıcılardan mısın, kapı gıcırdatıcılardan mısın?   

Ne ocak kıvılcımlandırıcılardanım, ne kapı gıcırdatıcılardanım. 

 

IV. AlıĢtırma 

Dört deryanın deresini dört dergâhın derbedine devrederlerse dört 

deryadan dört dert dört dergâhtan dört dev çıkar. 

 

V. AlıĢtırma 

Al bu takatukaları takatukacıya takatukalatmaya götür. Takatukacı taka-

tukaları takatukalamam derse takatukacıdan takatukaları takatukalatmadan 

al da gel. 

 

VI. AlıĢtırma 

Kırk kırık küp kırkının da kulpu kırık kara küp. 
 

 

VII. AlıĢtırma 

Sen seni bil sen seni bil sen seni bil sen seni sen seni bilmezsen 

patlatırlar enseni. 
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VIII. AlıĢtırma 
ġu karĢıda bir dal, dal sarkar kartal kalkar, kartal kalkar dal sarkar. 
 

IX. AlıĢtırma 
Çatalcada topal çoban çatal yapıp çatal satar, nesi için Çatalcada topal 

çoban çatal yapıp çatal satar? 
Kârı için Çatalcada topal çoban çatal yapıp çatal satar. 
Üç tunç tas kayısı hoĢafı. 
 

X. AlıĢtırma 
ġu karĢıdaki kara kuru kavak, karardın mı, ey kara kuru kavak, sarardın 

mı ey kara kuru kavak.  
 

XI. AlıĢtırma 
ġu köĢe yaz köĢesi, Ģu köĢe kıĢ köĢesi, ortadaki su ĢiĢesi. 
ġiĢ ĢiĢeyi ĢiĢlemiĢ, ĢiĢe keĢiĢe kiĢ demiĢ. 
 

XII. AlıĢtırma 
Elâlem bir aladana aldı aladanalandı da biz bir aladana alıp aladanala- 

namadık. 
 

XIII. AlıĢtırma 
Ey miskin derdimend adem 
Sana senlik hicab olmuĢ  
Sen seni sandığım sana 
Sana perde nikab olmuĢ 
 
Vay bu sen seni sandığın 
Benim deyu güvendiğin 
Senin bu böyle bildiğin 
Sana Haktan ikab olmuĢ 
 
Niçün sen seni bilmezsin 
Bilenlere inanmazsın  
Ölür imâna gelmezsin  
Yerin dar ül ikab olmuĢ 
 
Kaygusuz eder Hak ilmi 
Okumak ile bilinmez 
Gönülden okuyan bilür Bu da 
bir gizlü bâb olmuĢ 

(Kaygusuz Alâaddin. H.E.Antolojisi. Der.S.N.E) 
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SöyleniĢ ve Boğumlanma Kusurları 

 

Genel olarak söyleniĢ kusurları, ünlülerin sesbilgisi yönünden 

biçimlenmelerindeki yanlıĢlıklardan ileri gelir. Örneğin : (açık e) yerine (kapalı 

e), (kalın a) yerine (ince a) söylemek v.b. 

Boğumlanma kusurlarıysa ünsüzlerin sesbilgisi yönünden 

biçimlenmelerindeki yanlıĢlıklara denir. Örneğin: (Gılama), (Ģeleme), 

(leleĢtirme) v.b. 

Her ikisi de düzgün söz söylemekte önemli bir yer tutar. Böyle söyleniĢ 

ve boğumlanma kusurları olan kimseler alıĢtırmalar üzerinde çalıĢarak 

baĢarı elde edebilirler. Yalnız, doğuĢtan ileri gelen söyleniĢ ve boğumlanma 

kusurları, ancak o engelleri ortadan kaldırdıktan sonra giderilebilir. Boğaz ve 

burundaki et fazlalıkları, küçük dilin ödevini yapamaması, diĢlerin seyrek 

oluĢu ve onların üst üste binerek sıralanması, üst dudağın kısa ve yukarı 

doğru çekik oluĢu, çenelerin dıĢarı doğru çıkıklığı veya içeri doğru çekikliği 

vb. Bütün bunlar ancak ameliyatla düzeltildikten sonra yapılan alıĢtırmalar iyi 

bir sonuç verebilir. 

Diğer fena alıĢkanlıktan ileri gelen söyleniĢ ve boğumlanma kusurları 

alıĢtırmalarla düzeltilebilir. 

 

Atlama. -Toplumun her sınıfında pek yaygın olan bir söyleniĢ 

kusurudur. 

Çoğunlukla aceleci ve konuĢmasına önem vermeyen kimselerde sık 

rastlanır. 

Örneğin : (kendisi) yerine (kensi), (bir dakika) yerine (bi dakka), 

(karĢılaĢma) yerine (kaĢlaĢma), (hanımefendi) yerine (hanfendi), (nasılsınız) 

yerine (nassınız), (Galatasaray) yerine (Gassay), (kalk oradan) yerine 

(kakordan), (kilitledim) yerine (kitledim) v.b. 

Harflerin çıkarılıĢına özen gösterip, baĢlangıçta ağır konuĢarak, bu 

kusurun önüne geçilebilir. 

 

Gevşeklik. -Bir boğumlanma tembelliğinden ileri gelir. Bu kusurun 

önüne geçmek için diĢler arasına bir kurĢun kalemi sıkıĢtırıp heceleri 

söylerken onların iyice anlaĢılmasına çalıĢılır. 

Böylece, çalıĢmalar sürdürülürse, bu kusurun önüne geçilmiĢ olur. 

DiĢler arasından kurĢun kalemi çekildiği zaman, boğumlanma daha açık 

olarak anlaĢılan bir biçim alıp, dil, yanaklar ve dudaklar ödevlerini yapmaya 

baĢlarlar. 
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Gılama. -(R) Ünsüzünün, küçük dilin titremesiyle, boğazda meydana 

gelmesidir. Bu boğumlanma kusuru ya küçüklükte (r) ünsüzünün iyi 

boğumlandırılmamasından yahut da özenti bir konuĢmadan ileri gelir. Bu 

kusuru gidermek için, önce (r) ünsüzünü doğru boğumlandırmaya çalıĢalım : 

(R) ünsüzü dilin ucunu, damağa kadar kaldırarak verilir. Öyleki dil Ģiddetle 

çıkan havaya dokununca geri çekilir ve bir çeĢit titreme yaparak yerine gelir. 

Böylece dilin ucunu uzun zaman titretmeğe çaba harcamakla iyi bir sonuç 

alınabilir. 

 

Islıklama. -(S) ünsüzünün Ģiddetini abartmaktan ileri gelir. Dil, üst 

diĢlerin iç tarafına dayanıp, hava diĢlerin arasından sızarsa bu yanlıĢ ortaya 

çıkar. Onun için (S) ünsüzünü iyi ve doğru boğumlandırmaya dikkat etmek 

gerekir. 

 

Değiştirme. -Bir ünsüzün yerine baĢka bir ünsüzü söyleme alıĢkanlığı 

olup bir çok çeĢitleri vardır: 

 

1-Sert ünsüzlerle olanına sık rastlanır. 

(ZeleĢtirme): (J) yerine (z) söylemek. Örnek : (jaluzi) yerine (zaluzi), 

(Jale) yerine (Zale) vb. 

(SeleĢtirme): (ġ) yerine (s) söylemek. Örnek : (PaĢam) yerine (Pasam), 

(Ģapka) yerine (sapka) vb. Bu kusurlara Rumların Türkçe konuĢmasında 

rastlanır. 

(JeleĢtirme): (C) yerine (j) söylemek, Örnek : (Ancak) yerine (anjak), 

(kucak) yerine (kujak) vb. 

(ġeleĢtirme): (Sana) yerine (Ģana), (soba) yerine (Ģoba) vb. 

 

2-Diğer ünsüzleri ilgilendiren değiĢtirmeler. 

(LeleĢtirme): (R) yerine (l) söylemek, Örnek : (Birader) yerine (bilader), 

(berber) yerine (belber), (merhem) yerine (melhem), (terlik) yerine (tellik), 

(kerli ferli) yerine (kelli felli) vb. Ara sıra (n) yerine (l) de olur. Örnek: (fincan) 

yerine (filcan), (mintan) yerine (miltan) vb. 

 

(YeleĢtirme): Bazı ünsüzlerin yerine veya arasına (y) ünsüzünü 

sıkıĢtırmaktan ileri gelir. Yahudilerin Türkçe konuĢmasında sık rastlanır. 

Örnek : (Geldim) yerine (yeldim), (gittim) yerine (yittim), (gördüm) yerine 

(yördüm) vb. 
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Halk arasında da sık rastlanır, örnek: (Memur) yerine (meymur), (müez-

zin) yerine (meyzin), (iade) yerine (iyade), (iaĢe) yerine (iyaĢe), (iane) yerine 

(iyane), (gönlüm) yerine (göynüm), (sevmek) yerine (seymek) vb. 

Bazı ağızlarda (b) yerine (p), (d) yerine (t) olduğu görülür. Örnek : 

(leblebi) yerine (leplepi), (Kıbrıs) yerine (Kıprıs), (radyo) yerine (ratyo), (dayı) 

yerine (tayi) vb. 

 

3-(SöyleniĢ kusurları) ünlüleri ilgilendiren değiĢtirmeler. 

(Ġnce a) yerine (kalın a) söylemek. Örnek : (Kemâl) yerine (Kemal), 

(lâstik) yerine (lastik), (Cemâl) yerine (Cemal) vb. 

 

(A) yerine (E) söylemek. Örnek : (Azrail) yerine (ezrail), (asalet) yerine 

(esalet) vb. 

 

(E) yerine (A) söylemek. Örnek : (Heves) yerine (haves), (elektrik) 

yerine (alektrik), (bilet) yerine (bilat) vb. 

 

(Ġnce O) yerine (Kalın O) söylemek. Örnek : (LôĢ) yerine (loĢ), (lôkma) 

yerine (lokma), (lôkum) yerine (lokum) vb. 

 

Bütün bu kusurlar doğru söyleniĢin bilinmemesinden yahut da 

söyleniĢdeki savsamadan ileri gelir. Bunların düzeltilmesi için de ünlü ve 

ünsüzlerin çıkıĢ yerlerini iyice bilip, bunlar üzerinde durarak çalıĢmak gerekir. 

 

Dil Dolaşması. -Birbirinden ayrı hecelerin karıĢtırılması veya 

kaybolmasından doğar. Bu kusur bazen yaradılıĢın verdiği bir kusurdan, bazı 

kez de söz söyleyenin metni iyi bilmemesinden ileri gelir. 

 

Kekemelik. -Boğumlanma yönünden düzeltilmesi en güç olanıdır. 

Fizyolojik bir kusurdan veya sinir merkezindeki bir bozukluktan ileri gelir. Ne 

yazık ki, pek ağır olanlarının tedavi çaresi bulunamaz. Fakat kekemeliğin 

bazısı da titiz bir çalıĢmayla düzeltilebilir. 
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Sözcükler 

 

Doğru SöyleniĢ 

 

Sözcüklerin (doğru söyleniĢ)i üzerinde titizlikle durmak gerekir. Elbette 

bu kitapta bütün sözcüklerin yanlıĢsız söylenmesini sağlayamayız. Ancak bu 

güçlüğü yenebilmek için, Türk Dil Kurumunun (Türkçe Sözlük) adlı kitabına 

sık sık baĢvurmanızı salık verebiliriz. 

Dilimiz bir yönden sadeleĢmeye doğru giderken, diğer yönden de 

Osmanlıca sözcüklerin kullanılmasında direnildiği görülüyor. Bu Osmanlıca 

sözcükleri, dilimizde yaĢadığı sürece, doğru söylemeye çalıĢmamız 

gereklidir. Osmanlıca sözcüklerde çoğunlukla heceler (nicelik) yönünden 

birbirinin aynı değildir. 

Ünlüler bazı hecelerin uzamasını sağlar. Uzun heceleri (-), kısa heceleri 

de (.) iĢaretleriyle gösterelim. 

Örneğin : Sadık (-.), cesaret(.-.), dünya (.-) vb. 

Söz söylerken ünlülerin kısa veya uzun söylenmelerine dikkat etmek, 

bilinmeyen sözcükler için sözlüğe baĢvurmak gerekir. 

Dilimize yabancı dillerden geçmiĢ sözcüklerde bu (nicelik) anlam 

değiĢikliği de meydana getirir. 

Örneğin : 

Katil(-.), öldüren kimse, katil (..) öldürme,  

nâkil (-.) anlatan, iletken, nakil (..) taĢıma,  

nâzım (-.) düzenleyici, nazım (..) vezinli söz,  

vâris (-.) mirasçı, varis (..) damar hastalığı,  

ağyar (.-) yabancılar, ayar (..) doğruluk ölçüsü, 

vâsi(-.) geniĢ, vasi (.-) bir yetimin veya aklı ermeyenin malını yöneten 

kimse, 

Âdem(-.) ilk peygamber, adem (..) yokluk, 

âdet (-.) alıĢkı, adet (..) sayı, 

âyan (-.) ileri gelenler, ayan (..) belli, 

dâhi (--) üstün zekâsı olan kimse, dahi (..) bile, 

âĢık (-.) güçlü sevgi duyan, aĢk (..) küçük kemik, vb. 

 

Arı Türkçe sözcüklerde (nicelik) yönünden uzayan heceler 

bulunmamakla beraber (ğ) ünsüzü kendinden önce gelen ünlünün üzerinde 

etki yaparak bulunduğu hecenin uzamasına yol açar. 
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Örnek : 

Yağmur = yamur  öğretmen = öretmen öğle = öle  

çağdaĢ = çadaĢ  bağdaĢ = badaĢ ağabey = abey 

koğmak = komak   ağır = aır   ağlamak = alamak 

boğmak = bomak   sağnak = sanak. vb. 

 

Sözcüklerdeki ilk hecelerde (y) ünsüzünün de gevĢeyip kendisinden 

önceki ünlüye etki yaparak heceyi uzattığı görülür. 

 

Örnek : 

Böyle = böle  Ģöyle = Ģöle  öyle = öle     söylemek = sölemek. vb. 

Tiyatro oyuncuları oyundaki canlandırmak istedikleri kiĢilerin 

karakterlerine, toplumsal durumlarına göre, sözcüklerin söyleniĢini o 

kimselerin, yanlıĢ da olsa, kullandıkları sözcükleri taklid etmek zorundadırlar. 

Örneğin : Bir mahalle karısını canlandıran oyuncu doğru söyleniĢi 

(merhem, terlik, birader, fincan, kerliferli, serbest, amerikan) olan sözcükleri 

(leleĢtirme) yaparak (melhem, tellik, bilader, filcan, kellifelli, selbes, 

amelikan) biçiminde söylemesi gerekir. Sonra bazı sözcüklerde de yanlıĢ 

olarak ünlülerin süresini uzatıp söylemesi uygun düĢer. 

Örneğin : Hayır, yarın, kelime, lisan, nisan vb. 

Bu biçimde, sözcükleri yanlıĢ veya harfleri atlayarak konuĢmaya 

(bayağı söyleniĢ) diyoruz. Biraz önce söylediğimizin tersine olarak, soylu bir 

kiĢiyi oynayan oyuncu da, sözcüklerdeki seslerin değerini verip doğru 

boğumlandırarak soylu kiĢinin (düzgün söyleniĢ)ini sahneye getirmesi 

gerekir. 

 

Yabancı Sözcükler 

 

Burada yabancı sözcüklerden söz etmenin yerinde olacağı 

kanısındayız. Özellikle Ġngilizceden dilimize geçmiĢ olan sözcükleri kendi 

seslerimize uydurmanın, onlara bizim seslerimizden yararlanarak bir biçim 

verilmesinin daha doğru olacağı kanısındayız. 

Dilimiz ses bakımından çok çeĢitlidir. Türk alfabesinde bulunmayan, 

dilimize yabancı sözcüklerle geçmiĢ olan (w) sesi söylenirken (u) ile 

karĢılanabilir. 

Örneğin: Washington (UaĢington), Windsor (Uindsor), Westminster 

(Uestminstör), James Watt (Ceimis Uat) vb. 
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(W) sesinin bir çok kez (v) ünsüzüyle de karĢılandığı olur. 

Örneğin: Wagner (Vagner), Weber (Veber), Wagram (Vagram), 

Watteau (Vato), Waterloo, (Vaterlu), Wallenstein (VallenĢtain), Wilhelm 

(Vilhelm) vb. 

Bizde, Türk alfabesinde bulunmayan, dilimize yabancı sözcüklerle 

geçmiĢ olan (x) ünsüzünü söylerken (ks) harfleriyle söylüyoruz. 

Örneğin: Luxe (lüks), taxi (taksi), xylophone (ksilofon), extra (ekstra), 

express (ekspres) vb. 

(Qu) sesini de söylerken (k) harfiyle veya (ku) harfleriyle söylüyoruz. 

Örneğin: Quasimodo (kazimodo), queen (kuin), Quo vadis? (ko vadis?) 

quartette (kuartet) vb. 

Çevirilerde hangi dilden çeviri yapılmıĢsa o yapıtta geçen ortak özel 

adları kendi dilindeki söyleniĢleriyle söylemeliyiz. 

Örneğin: Çeviri Fransızcadan yapılmıĢsa, Michel (MiĢel), Ġngilizceden 

yapılmıĢsa, Michel (Maykıl), Ġtalyancadan yapılmıĢsa (Mikel) olarak 

söylenmeli, yine çeviri Fransızcadan yapılmıĢsa Richard (RiĢar), Ġngilizceden 

yapılmıĢsa Richard (Riçırd), Almancadan yapılmıĢsa Richard (Rihard) olarak 

söylenmeli. Bir örnek daha: Çeviri Ġngilizceden yapılmıĢsa, Paul (Pol), 

Fransızcadan yapılmıĢsa, Paul (Pôl) Almancadan yapılmıĢsa Paul (Paul) 

olarak söylenmelidir. 

(Diftong) denilen, iki ünlünün bir hece halinde kaynaĢtırılması 

söyleniĢte gereklidir. 

Örneğin: Aiskyhlos, Haimon, Teiresias, Euripides, Augustus, Oidipus, 

Fuar, Koalisyon, vb. 

Dilimizde yine yabancı dillerden geçmiĢ ünlü kaynaĢmasıyla 

söylenmesi gereken bazı sözcükler vardır ki bunlar iki ünlü bir araya 

gelemez düĢüncesiyle ve Arap harflerinden kalma bir alıĢkanlıkla aralarına 

bir (v) harfi sıkıĢtırılarak yazılır. Halbuki konuĢurken bu (v) harfi söylenmeyip 

(diftong) yapılır. 

 

Örnek : 

Tuvalet = tualet,  tuval = tual,  suvare = suare, 

konservatuvar=konservatuar vb. 
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Bir de Arapçadan dilimize geçmiĢ iki ünlünün yan yana gelmesiyle 

yazılan sözcükler vardır ki bunlar da (diftong) olmadan iki ünlü arasında bir 

kesme yapılarak söylenir. Ayrı iki hece halinde söylenenler: 

Örnek : 

Su-at, Fu-at, su-al, sa-at, Ģa-ir, Ģi-ir, fa-iz, ca-iz, Na-il, du-a vb. 

 

Ses düĢmesi (chute) konuĢurken kolaylığı sağlamak için bazı harfleri 

veya heceleri söylemeyiz. 

Örnek : 

Gözlerimi = gözlermi  yalvarırım = yalvarrım yukarıda = yukarda 

burunumu = burnumu  karınım = karnım  orada = orda 

içeride = içerde  dıĢarıda = dıĢarda  kahvealtı = kahvaltı 

pek iyi = peki  nerede = nerde  cuma ertesi = cumartesi 

tükürük = tükrük vb. 

 

Yabancı dillerden dilimize geçmiĢ sözcüklerde de ünsüzler arasında iki 

ünsüzün kaynaĢmasına rastlanır. 

Örneğin : Blöf, bloknot, bravo, bronĢit, plan, planör, platonik, pratik, 

prens, flama, flöre, frank, frigorifik, glikoz, gliserin, klasik, klasör, klavsen, 

spor, spiker, lüks, modern, fötr vb. 

Dilimizde sık sık kullandığımız yabancı sözcükleri doğru söylemeye 

çaba harcamalıyız. 

 

Tümce 
 

Ünlü ve ünsüzlerin doğru çıkarılıĢını elde ettikten sonra sözcüklerin 

düzgün söylenmesine çalıĢtık. ġimdi de bu sözcüklerin tümceyi meydana 

getirmek için nasıl öbeklendiklerini incelemek gerekecek. Dilbilgisi 

derslerinde sözcük ve tümce çeĢitlerini öğrenmiĢ olacaksınız. Bunun için biz 

burada daha çok sözcüklerin ve tümcelerin anlamını ortaya çıkarmaya 

çalıĢacağız. 

 

Sözcük Vurgusu 
 

Okullarda, özellikle Türkçe derslerinde, öğrencilerden, okuduklarına 

anlam vermelerinden çok, süratli okumaları, tekdüze de olsa, belirli bir 

zaman içinde okudukları parçayı çabuk bitirmeleri istenir. Hattâ bazı 

öğretmenlerin parçalar üzerinde (çabuk okuma yarıĢı) bile düzenledikleri 

olur. Okullarda uygulanan bu yöntem, öğrenciye süratli okumayı elde 

ettirebilir. Ama tekdüze, dinleyeni usandıran bir okuma alıĢkanlığını da 
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vermek gibi bir sakıncası da vardır. Bu kötü alıĢkanlığı söküp atabilmek için 

süratli okumaktan çok, tümcelerin anlamı üzerinde durmak ve ton 

değiĢtirmelerine dikkat etmek gerekir. 

KonuĢurken sözcüklerin her hecesine aynı biçimde ses baskısı 

yapmayız. Ġki veya daha fazla heceli sözcüklerde ve eklerle uzatılmıĢ her 

sözcükte hecelerden biri ötekilerden daha çok ses baskısına uğrar. Buna 

(sözcük vurgusu) deriz. 

Türkçede genellikle (sözcük vurgusu) sözcüklerin son hecelerine rastlar 

ve eklere doğru sürülür. 

Vurgulu heceleri büyük harflerle gösterelim: 

Örneğin : çaLIġ, çalıĢKAN, çalıĢkanLAR, çalıĢkanlaRIN, çalıĢkanların- 

DAN, arkaDAġ, arkadaĢLAR, arkadaĢlaRIN, arkadaĢlarDAN, vaTAN, vatan- 

DAġ, vatandaĢLAR, vatandaĢlaRIN, vatandaĢlarDAN, vb. 

Görülüyor ki Türkçede “sözcük vurgusu” hemen her zaman son hecede 

bulunur. Yabancılar Türkçe konuĢurken çoğunlukla ilk hecelere vurgu 

yaptıklarından iyi duyan bir kulak böyle yanlıĢ bir konuĢmayı hemen 

yadırgar. 

Biraz önce söylediğimiz gibi, sözcük ek ve takı aldıkça vurgu değiĢerek 

son heceye gider. Yalnız bunun ayrı Ģekilleri de vardır. 

Bir çok sözcüklerde vurgular sondan önceki yahut daha önceki 

hecelerde bulunur. Son hecede olmayan vurguya (gerilek vurgu) deriz. 

1. Yer adlarında vurgu hemen daima ilk heceye doğru sürülmüĢ 

bulunur. 

 

Örnek : 

Ankara, Ġzmir, Erzurum, Kayseri, Aydın, Paris, Londra vb. 

Bir Ģehir adı olan sözcüklerde vurguyu birinci hecede buluruz. 

2. Belki, henüz, ansızın, ayrıca, hatta, önce, sonra, yalnız, ancak, nasıl, 

niçin, hangi vb. 

Zarf ve bağ diye adlandırdığımız sözcüklerde vurguyu birinci hecede 

buluruz. 

3. Cümle içinde sözcüklerin sonuna eklenip takılan bazı parçalar da 

vurgu almazlar. Bunun için vurgu onlardan önceki hecede kalır. Bence, be-

nimle, geldi mi, gelme (emir olarak), gelirse, evdeyim, evdesin, evdedir, vb. 

Sözcüklerde ki, ce, le, mi, me, re, im, sin, dir... 

Parçaları vurgu almadıkları için, baskılı olan, onlardan önce gelen 

hecelerdir.  

Sözcük vurgusu dilin en doğal söyleniĢ özelliklerindendir.  



 

 

[ 4 2 ]  

 

Tümce Vurgusu 

 

Tümcenin anlamına çeĢitli düĢünce ve duygu özellikleri katan vurguya 

denir. Sözcüklerin asıl değeri ona verilen anlatımla ortaya çıkar. Bunun için 

söz söyleyen kimse tümceye vermek istediği anlama göre, önemli bulduğu 

sözcüğü, diğer sözcüklerden daha çok ses baskısı yaparak söyler. Bir de 

tümcede kullanılan “değer sözcüğü” vardır. Değer sözcüğü, bir tümcede 

diğer sözcüklerden daha fazla anlamı kendinde toplayan bir sözcüktür. 

Tümce vurgusundan ayrılan yönü, tümce vurgusunda, vurgulamayı daha 

ziyade belirtmek için çoğu kez sözcük düzeni değiĢtirilir. 

Örneğin: 

Erdekten dün sabah CAhit geldi. (BaĢkası değil CAhit), Cahit dün sabah 

ERdek‟ten geldi. (BaĢka yerden değil ERdekten), Erdekten Cahit DÜN 

sabah geldi. (BaĢka zaman değil.) 

Tümce vurgusu bulunan sözcüğü yükleme yaklaĢtırırız. Bunun için 

tümce vurgusu anlamla ilgilidir ve yeri anlama göre değiĢir. 

 

AlıĢtırma 

AĢağıdaki parçada (sözcük vurgusu) nu belirtmeğe çalıĢalım. 

Sözcüklerde vurgulu heceleri büyük harflerle gösterelim. 

Bir gölÜN kenarınDA hoCA bir gün, 

KenDĠ kendiNE bir Ģeyler yaPARmıĢ; 

Epey yakınlarınDA da o gölÜN  

Bir adamcağıZIN bir evĠ VARmıĢ. 

Tam da aDAM geçiyormuĢ oraDAN  

HoCA, elinDE kaġIK suYA eğildiği an, 

MeRAK ETmiĢ, SormuĢ: -“HAYrola, Hoca? 

BÖYle kenDÎ kendiNE bu KOSkoca  

GölÜN kenarınDA ne yaPARsın ki.” 

Hemen bir doğruLUP BAKmıĢ seninKĠ; 

SONra yeniDEN koyuLUP iĢiNE: 

-“MeRAK mı ETtin? DemiĢ  

BĠRaz büyükÇE bir iĢ.” 

-„„AnlaDIK, büyükÇE bir iĢ; Ama ne?” 

-“GöLE BĠRaz yoğurt mayası KATsam; 

ġÖYle bir iki kaġIK... 

Bir tuTARsa yaġAdık.” 

Hiç bir Ģey anLAmamıĢ LÂkin adam; 
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-“Göl, DEmiĢ yoğURT mu oLAcak YAni? 

Eh HOca pek ÖMÜR ADAMsın HAni! 

Göl maYA tuTAR mı? Olur iĢ mi bu? 

GöZÜM ÇIKsın sende de AKIL VARsa.” 

Hoca kızmıĢ: -“Ben BlLmezmiyim onu? 

Elbet TUTmaz.... AMA YA bir tutarSA? 

(Orhan Veli Kanık, Nasrettin Hoca, Yoğurt Gölü.) 

 

Vurgulama AlıĢtırmaları 

 

ġimdi de vurgulamanın alıĢtırmaları üzerinde çalıĢacağız. Yalnız ileride 

göreceğimiz (genel ton) ile (vurgulama) nın karıĢtırılmamasına dikkatinizi 

çekelim. Genel tonla bir parçanın sevinçli veya kederli, komik veya trajik, 

eğlenceli veya mahzun oluĢu anlatılmak istenir. Genel ton (duygusal 

anlatım)ı, vurgulamaysa (ussal anlatım)ı ilgilendirir. Vurgulama sadece (ses 

bilgisi)nin bir aracıdır. Biz onu bu bilginin yardımıyla elde ederiz. 

Vurgulamanın etkisiyle tümce ve dizelerin anlamını daha iyi kavrayabilir, 

daha iyi açıklayabiliriz. 

Bir tümcede, öbür sözcüklerden daha çok anlamı üzerinde toplayan bir 

veya iki sözcük bulunur. Önce de değindiğimiz gibi, bu sözcüklere (değer 

sözcüğü) diyoruz. Bu sözcüklerin tümcedeki diğer sözcüklerden ayrılarak 

belirtilmesi gerekir. (Değer sözcüğü) terimi daha çok tiyatroda kullanılan bir 

sanat terimidir. 

Söyleyici değer sözcüklerini belirtmek, dinleyicinin ilgisini çekmek için 

dört yönteme baĢvurur: 

Birinci yöntem, sesi kuvvetli verip o sözcüğü ortaya çıkararak; 

Ġkinci yöntem, diğer sözcüklerden daha hafif ve yumuĢak söyleyerek; 

Üçüncü yöntem, o sözcüğü daha ince bir tonda söyleyerek; 

Dördüncü yöntem, o sözcüğü daha kalın bir tonda söyleyerek; 

Bu yöntemlerden hangisi uygulanırsa uygulansın sonuç birbirinin 

aynıdır. Dilciler bu vurgulamayı (ayrım vurgusu) diye adlandırıyorlar. Biz de 

ilerde (ussal anlatım) dan söz ettiğimiz zaman (ayrım vurgusu) terimini 

kullanacağız. 

 

AlıĢtırma 

AĢağıdaki parçada, birinci plândaki değer sözcüklerinin, daha çok (O 

BEN) sözcükler üzerinde olduğu ve vurgulama yapmakla anlamın açıklığa 

kavuĢtuğu görülür. 
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Sozi-Yüz kere aynı Ģeyi mi tekrar edeyim efendim, ben diyorum iĢte, 

yani benden daha kuvvetli olan O BEN, zorla kapınızı eline geçiren O BEN, 

beni pestile çeviren O BEN, tek baĢına ben olmak isteyen O BEN, bizzat 

beni kıskanan O BEN, hiddetiyle bu korkak bana, kendisini tanıttıran O 

CESUR BEN, Ģu anda evimizde bulunan O BEN, beni mağlub eden O BEN, 

bana dayak atan O BEN. 

(Moliére, Amphitryon, Çeviren: Ali Teoman, Perde II, Sah.I.) 

 

AlıĢtırma 

ġimdi de aĢağıya konulan La Fontaine‟nin (Genç Dul) dizem öyküsünü, 

bir kağıda yazıp, kendi düĢüncenize göre, değer sözcüklerini ayırarak bu 

sözcüklerin ayrı renkte boya kalemleriyle altlarını çiziniz. Örneğin, birinci 

yönteme göre sese kuvvet vererek söylenecek sözcükleri kırmızı boya 

kalemiyle, ikinci yönteme göre sese daha hafiflik ve yumuĢaklık vererek 

söylenecek sözcükleri mavi boya kalemiyle; üçüncü yönteme göre sese 

daha ince bir ton vererek söylenecek sözcükleri yeĢil boya kalemiyle; 

dördüncü yönteme göre sese daha kalın bir ton vererek söylenecek 

sözcükleri siyah boya kalemiyle altlarını çizip iĢaretleyiniz. 

Yalnız bu iĢaretleri koymadan önce yazarın söylemek istedikleri 

üzerinde iyice düĢününüz. Öyküyü anlamaya çalıĢınız, koyacağınız iĢaretleri 

geliĢi güzel koymayınız. 

Kocası ölür de kadın ağlamaz olur mu? 

Ağlar, dövünür, ama sonunda avunur. 

Ne kadar büyük de olsa keder, 

Zaman kuĢunun kanatlarına biner gider. 

Aynı kuĢ getirir yeniden, 

Güzel sevinçli günleri, 

Bu sabah dul kalmıĢ kadınla, 

Geçen yıl dul kalmıĢ kadın bir mi?  

Biri baĢka insandır, öteki baĢka. 

Biri kara soğuktur, öteki tatlı sıcak:  

Birinden kaç birine koĢ. 

Yeni dul ağlayacak her gün  

Ġçinden gelsin gelmesin. 

Hep aynı ahlar vahlar, 

Saçını baĢını yolmalar. 

Her Ģey bitmiĢ, dünya zindanmıĢ gibi.  

Ama gibi sadece, 
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ĠĢin doğrusu Ģu hikâyede. 

Genç bir güzelin kocası  

Öbür dünyaya yollanmak üzere; 

Karısı bağırırmıĢ, yanı baĢında. 

—Dur, bekle beni, geliyorum; 

Sensiz bu dünya benim nem ola? 

Koca yalnız çıkmıĢ yola. 

Güzelin babası akıllı adammıĢ; 

Sesini çıkarmamıĢ ilk zamanlar,  

BırakmıĢ kızını ağlasın, 

Ağlıyabildiği kadar. 

—Kızım, demiĢ bir gün; 

Yeterince yaĢ döktün. 

Merhum ne kazanır bu matemden,  

Dünyayı kendine zehretmenden? 

Ölen ölmüĢse bunca sağ kalan var.  

Hem daha iyisi de çıkar, 

ġıp diye de evlenirsin demiyorum.  

Ama günü gelince sen bana bırak,  

Birini biliyorum sana gösterecek:  

Genç, güzel, boylu boslu, 

Merhumdan çok baĢka türlü. 

-Yok, babacığım, demiĢ güzel; 

Sakın koca arama bana, 

Bir manastıra gönder beni. 

Baba üstüne varmamıĢ, 

Bir ay daha geçmiĢ aradan.. 

Bizim dulun giyiminde değiĢmeler baĢlamıĢ; 

Güzele her türlüsü yakıĢır, 

Karayı bile sevdirmenin yolu vardır. 

AĢk perisi baĢlamıĢ yeniden  

Yerini yurdunu düzenlemeğe, 

Kumrular yuvalarına dönmeğe, 

Derken gelsin gülüĢüp oynaĢmalar, 

Gençlik çeĢmesinin çayırlarında, 

Sabah akĢam dolaĢmalar. 

Babanın korkusu kalmamıĢ artık  

Sevgili merhumdan, 
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Ama beklemiĢ, kızından gelsin istek, 

Nasıl olsa isteyecek. 

O da beklermiĢ ki meğer, 

Koca lâfı babasından gelsin. 

—Baba, demiĢ sonunda; 

Hani sen bir koca buluyordun bana? 

(La Fontaine, Genç Dul. Çeviren : Sabahattin Eyüboğlu) 

 

Bu dizem öykü üzerindeki ilk çalıĢmanız, yazarın söylemek istediklerini 

kavrama bakımından sizler için çok yararlı olacak. ÇalıĢtığınız parçadaki 

değer sözcüklerini ortaya çıkarmakta bir kolaylık elde etmiĢ olacaksınız. Bu 

hazırladığınız metni kendi kendinize yüksek sesle okurken, kendiliğinden 

bazı sözcüklere vurgulma yaptığınızı fark edeceksiniz. O zaman 

anlayacaksınız ki, yazar okuyana değer sözcüklerini vermekte yardımcı 

oluyor. Yeterki, parçanın ne demek istediğini anlamıĢ ve iĢaretlerinizi yerli 

yerine koymuĢ olasınız. Elbette bir parçada tümceler içindeki bütün 

sözcükler, aynı önemi taĢımazlar. Onun için daha az önemli, gölgede 

kalması gereken sözcükler de vardır. Böylece bu ilk çalıĢma, dört çeĢit 

vurgulamanın sözcükler üzerinde uygulaması yapılarak saptanacaktır. 

Bu kez La Fontaine‟nin Genç Dul dizem öyküsünü, vurgulama çeĢitlerini 

göstererek aĢağıya alalım. Yalnız, tek renkle basılan bir kitapta sizlere salık 

verdiğimiz renk çeĢitlerini uygulayamadığımız için bir kaç dizenin 

açıklamasıyle yetinelim. Genç dul dizem öyküsünün yirmi birinci dizesindeki 

(bağırırmıĢ) sözcüğü birinci ve üçüncü yönteme göre, ses kuvvetli ve ton 

daha tiz olarak vurgulanır. Çünkü bu sözcükte ağlayan genç kadının yırtıcı 

feryadı taĢırılarak gösterilir. (Dur, bekle, beni, geliyorum); sonra (nem ola?) 

ikinci yöntemdeki çok zayıf bir vurgulama ile tamamlanır. Genç kadının bitkin 

bir halde, yaĢamak isteğinin kalmadığını göstermek amacıyla böyle yapılır. 

(Genç Dul) dizem öyküsünde büyük harflerle gösterdiğimiz sözcükleri 

boya kalemleriyle renklendirip vurgulamada değerlerini ortaya çıkarmak 

sizlere düĢüyor. Bu, sanat zevkinizi göstermek için bir deneme olacak. 

Nasıl ki müzikte aynı tonların sık sık tekrarı dinleme zevki olan bir 

dinleyiciyi usandırırsa, diksiyonda da aynı tonlarda sürüp giden bir parça, 

aynı etkiyi yapar. Bunun için, söylenen bir parçayı anlamına göre 

renklendirmek, çeĢitli tonlar kullanmak yerinde olur. 

Böylece bir parçanın görünüĢü, iĢaretlenmiĢ olarak ortaya çıkar. Yalnız 

bu kadarıyla yetinmek yeterli değildir. Yukardaki yöntemleri uygulayarak 

sonuca varmak gerekir. 
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Ġleride de göreceğimiz, anlatımla ilgili olan (genel ton)a sırası gelmiĢken 

değinelim. Bir parçanın tüm çözümü (genel ton)unun belirtilmesiyle de 

ilgilidir. (Genç Dul) dizem öyküsünün (genel ton)unu belirtmek için, bizim 

üzerinde durduğumuz ondaki genel düĢüncenin topluluğudur. Bu dizem 

öyküde ölüm, ağlama, acı olduğu halde tümüyle bir komik monolog, bir 

yaĢam gerçeğinin gülünç yönüdür. Bunun için parçanın (genel ton)u neĢeli 

bir ses bölgesinden söylenir. 

 

Kocası ÖLÜR de kadın AĞLAMAZ olur mu? 

AĞLAR, DÖVÜNÜR, ama sonunda AVUNUR, 

Ne kadar BÜYÜK de olsa KEDER  

ZAMAN kuĢunun kanatlarına biner gider. 

AYNI KUġ getirir YENĠDEN, 

GÜZEL SEVĠNÇLĠ GÜNLERĠ, 

BU SABAH dul kalmıĢ kadınla  

GEÇEN YIL dul kalmıĢ kadın BĠR mi? 

BĠRĠ BAġKA ĠNSANDIR, ÖTEKĠ BAġKA. 

Biri KARA SOĞUKTUR, öteki TATLI, SICAK 

Birinden KAÇ, birine KOġ. 

Yeni dul AĞLAYACAK HER GÜN  

Ġçinden GELSĠN GELMESĠN. 

Hep aynı AHLAR VAHLAR, 

SAÇINI BAġINI yolmalar. 

Her Ģey BĠTMĠġ, dünya ZĠNDANMIġ gibi. 

Ama GĠBĠ SADECE, 

ĠĢin DOĞRUSU ġU HĠKÂYEDE. 

Genç bir güzelin kocası  

Öbür dünyaya yollanmak üzere; 

Karısı BAĞIRIRMIġ, yanı baĢında. 

—DUR, BEKLE BENĠ, GELĠYORUM; 

SENSĠZ bu dünyada benim NEM OLA? 

Koca YALNIZ çıkmıĢ yola. 

Güzelin BABASI AKILLI adammıĢ; 

Sesini çıkarmamıĢ ilk zamanlar, 

BırakmıĢ kızını AĞLASIN, 

AĞLAYABĠLDĠĞĠ kadar. 

—Kızım, demiĢ bir gün; 

YETERĠNCE yaĢ döktün. 
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Merhum ne kazanır bu matemden, 

Dünyayı kendine zehretmenden? 

Ölen ölmüĢse BUNCA SAĞ KALAN VAR. 

Hem DAHA ĠYĠSĠ de çıkar, 

ġIP DlYE DE evlenirsin demiyorum. 

Ama GÜNÜ GELĠNCE sen bana bırak, 

BĠRĠNĠ BĠLĠYORUM sana gösterecek: 

GENÇ, GÜZEL, BOYLU BOSLU, 

Merhumdan ÇOK BAġKA TÜRLÜ. 

-Yok, babacığım, demiĢ güzel; 

Sakın KOCA arama bana, 

Bir MANASTIRA gönder beni. 

Baba üstüne varmamıĢ, 

BĠR AY daha geçmiĢ aradan.. 

Bizim dulun GĠYĠMĠNDE DEĞĠġMELER baĢlamıĢ;  

Güzele HER TÜRLÜSÜ yakıĢır, 

KARAYI BĠLE sevdirmenin YOLU vardır. 

AġK PERĠSĠ baĢlamıĢ YENĠDEN  

Yerini yurdunu DÜZENLEMEYE, 

KUMRULAR yuvalarına DÖNMEYE, 

Derken gelsin GÜLÜġÜP OYNAġMALAR, 

Gençlik çeĢmesinin çayırlarında  

Sabah akĢam DOLAġMALAR. 

BABANIN KORKUSU kalmamıĢ ARTIK, 

SEVGĠLĠ MERHUMDAN, 

Ama beklemiĢ, KIZINDAN GELSĠN ĠSTEK, 

Nasıl olsa ĠSTEYECEK. 

O da beklermiĢ ki meğer, 

KOCA LÂFI babasından GELSĠN. 

—Baba, demiĢ sonunda; 

Hani sen BĠR KOCA BULUYORDUN BANA? 

(La Fontaine, Genç Dul. Çeviren: Sabahattin Eyüboğlu) 
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Ulama 

 

Ulama, bir sözcüğün sonundaki ünsüzün ondan sonra gelen sözcüğün 

baĢındaki ünlüyle beraber boğumlandırılmasıdır. 

Örnek : 

Ak-Ģa-mol-du. 

Gü-ne-Ģaç-tı. 

Sa-ba-hol-du. gibi. 

 

Aslında tonlu bir ünsüzle biten sözcükler ünlüyle baĢlayan sözcüğe 

bağlandıkları zaman eski Ģeklini alır. 

Örnek : 

Har-bo-ku-lu 

Mes-u-dol-mak. 

Mek-tu-bal-mak. gibi. 

 

Sözcük sonunda bulunan ve ön damakda meydana gelen (k) ünsüzü 

kendinden sonra gelen kalın ünlüye uyar. Buna (gerilek benzeĢme) denir. 

Örnek : 

Bir-kö-pe-kal-dım. 

Bü-yü-ka-da-ya-git-tim. 

l-yi-ör-ne-kol-ma-lı-sın. 

Ek-me-kay-va-sı-var. gibi. 

 

Yine sözcük sonunda bulunup ön damakta meydana gelen (K) 

ünsüzünü (ha, ho, hu, hı) heceleriyle baĢlayan bir sözcük izlerse, baĢta 

bulunan (h) ünsüzü düĢerek aynı ses bilimi kuralına uyar. 

Örnek : 

Y ük-se-ka-va-sı-cak-lı-ğı. 

Kü-çü-ka-nım. 

Ye-me-ka-ne. 

Ek-me-kır-sı-zı. 

Kü-çü-ku-ni. 

E-ri-ko-Ģa-fı. gibi. 
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Ulama ancak, bazı sözcüklerin değerini belirtmek istediğimiz zaman 

bozulur. Söz içinde sözcükler arasında bir durak yapıldığı zaman ulama 

olmaz. 

Örnek : 

Benim en büyük arzum, öğretmen olmaktır. 

 

Bazı ayrı hecelerdeki ünlülerden biri düĢer ve ünlüsü düĢen hece 

diğerinin baĢındaki ünlüye bağlanır. 

Örnek : 

Noldum dememeli, nolacağım demeli. 

 

(ÇatıĢma) bir sözcüğün sonundaki ünlünün ondan sonra gelen 

sözcüğün baĢındaki ünlüyle çatıĢmasıdır. Özellikle dizemde kulağa hoĢ 

gelmemesi yüzünden iki ünlü arasında hafif bir durak yaparak bu çatıĢmanın 

önüne geçilmeye çalıĢılır. 

Örnek : 

Korkma / açıl Ģen yurdum; 

Dağlara / ordu kurdum; 

(Sâmih Rıfat, Akdeniz Kıyılarında.) 

(Bayağı söyleniĢ)te çoğunlukla (r) ve (l) ünsüzleri kaybolur. Ulama 

yaparken de bu ünsüzleri boğumlandırmaya çaba harcamalıdır. 

 

Örnek : 

Bi-ra-dam-na-sı-lo-lur-da-bu-nu-ya-par! 

 

AlıĢtırma 

Ġkinci Sultan Mahmud‟a “Münasebetsiz Mehmet     Efendi” isminde birin-

den bahsetmiĢler. Merak edip huzuruna getirtmiĢ. Biraz konuĢmuĢ, 

karĢısında sözünü bilir bir adam bulunca: 

—S z n    için münasebetsiz diyorlardı. Halbuki pek    aklı baĢında 

konuĢuyorsunuz. Bir münasebetsizlik yapsanıza. 

Mehmet    Efendi dereden tepeden bahsettikten sonra birdenbire 

PadiĢaha sordu: 

—Efendimiz! Zurna çalmasını bilir misiniz? 

Sultan Mahmud gayet rahat cevap verdi: 

—Hayır, bilmem. 

— Bendeniz de bilmem. 

—Ya? 
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—Evet.. Benim Bursa‟da halamın damadının    ihtiyar bir teyzezadesi 

vardı.  

—Evet... 

—O da zurna çalmasını bilmezdi. 

Sultan Mahmut, mabeyinciye iĢaret      etti: 

—Herifi çıkarın... ġimdi bayılacağım... 

(M.Zeki Pakalın, Tarihe MalolmuĢ Fıkralar‟dan 

Münasebetsiz Mehmet Efendi.) 

 

Noktalama 

 

Noktalama, bir metnin içindeki anlamı belirtmek için, yazanın kullandığı 

iĢaretlere denir. Söyleyicinin de o metnin içindeki birbirinden farklı tümceleri 

ve her tümcenin farklı olan kesimlerini ayırması gerekir. Bir parçanın 

yazılmasında ve söylenmesinde “noktalama” önemli bir rol oynadığından 

yerinde kullanılmazsa anlamı alt üst eder. Bunun için noktalama iĢinde titiz 

davranmak ve zekânın yardımıyle bu iĢte alıĢkanlık kazanmak gerekir. 

Bir parçanın yazılmasında kullanılan noktalamaya “yazı noktalaması”, 

söylenmesinde kullanılan noktalamaya da “söz noktalaması” denir. 

Söz noktalamasının baĢlıca araçları, durak zamanı, kullanılan ses 

bükümlerinin çeĢitliliği, bir de tonların değiĢmesidir. 

Söz noktalamasını doğru yapabilmek için yazı noktalamasını iyice 

öğrenmek gerekir. Yazı noktalamasında kullanılan iĢaretler aĢağıda 

örneklerle gösterilmiĢtir. 

 

NOKTA (.): 

1- Bir tümcenin bitiminde. 

 

2- Bir tümceye tam bir yanıt olan (evet) veya (hayır) sözcüklerinden 

sonra, 

Örnek : 

—Çantanızı aldınız mı? 

—Evet. 

 

3- Her biri bir sözcüğe iĢaret olan harflerden sonra nokta konur. 

Örnek : 

Türkiye Cumhuriyeti = T.C. gibi. 
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VĠRGÜL (,): 

 

1- Bir tümcede hitap sözcüklerinden sonra virgül konur. 

Örnek : 

—Sami, derslerine çalıĢ! 

—Çocuğum, senin adın ne? 

 

2- Bir tümce içinde geçen ayrı ayrı küçük tümcecikler virgülle ayrılır. 

Örnek : 

Ağaçlar çiçekleniyor, çimenler yeĢeriyor, tatlı bir rüzgâr esiyordu. 

 

3- Bir söz arasında, baĢka yerden alınan bir tümce, bir soru veya bir 

atasözü geçerse onu bir virgülle ayırırız. 

Örnek : 

Bizim atalarımızın dediği gibi, “Ak akça kara gün içindir.” 

 

4- Bir tümce içinde “evet”, “hayır” sözcüklerinden sonra virgül konur.  

Örnek : 

Evet, bu iĢi baĢarabilirim. 

 

5- Bir adın niteliğini bildiren birden fazla sıfatların her birinden sonra 

virgül konur. 

Örnek : 

O çocuk, çalıĢkan, terbiyeli, iyi bir öğrencidir. 

 

6- Bir tümcenin içinde ikinci derecede önemli olan sözcük ve sözcük 

gruplarıyla küçük tümcecikleri ayırmak için virgül kullanılır. Bu gibi sözcük 

veya tümcecikler atıldıkları zaman ana tümcenin anlamı bozulmaz. 

Örnek : 

Kızılırmak, büyük bir kavis yaparak, Karadenize dökülür. 

Ġnsan, elinden geldiği kadar, herkese iyilik etmelidir. 

 

7- Mektuba baĢlarken. 

Örnek : 

Sevgili kardeĢim, gibi. 
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NOKTALI VĠRGÜL (;): 

1- Birbiriyle ilgili iki tümce arasına noktalı virgül konur. 

Örnek : 

Ona kumlu, derin bir havuz buldular; ferah ferah, zevkli zevkli yıkandı. 

 

2- Tümceler arasında karĢıtlık varsa noktalı virgülle ayrılır. 

Örnek : 

Sert olup asılma; yumuĢak olup basılma. 

 

ĠKĠ NOKTA ÜSTÜSTE (:): 

1- Söylenen bazı söz ve fikirlerin daha iyi anlatılacağını bildirmek üzere 

kullanılır. 

Örnek : 

Sert ve dik konuĢmaya baĢlayan Osman diyordu ki: Yol uzundur, sefer 

güçtür; hep yürüyeceksin, oralara gelince de gözünü açıp bir yer bulmaya 

çalıĢacaksın. 

 

2- Liste gibi bir Ģeyin veya dizi halindeki tümcelerin önüne konur. 

Örnek : 

Bu ay Ģu kitapları okudum: W.Shakespeare, Hamlet; Moliere, Adamcıl; 

Ömer Seyfettin, Bomba. 

 

ÜÇ NOKTA YAN YANA (...): 

Söylenmesi istenmeyen veya anlaĢılması okuyanın düĢüncesine 

bırakılan sözlerin yerini tutar. 

Örnek : 

Öyle zor bir durumdayım ki eğer hemen bana bir iĢ vermezseniz...  

 

SORU ĠġARETĠ (?): 

Bir Ģey soran tümcenin veya sözcüğün sonuna konur. 

Örnek : 

Nereden geliyorsunuz? Niçin? Ne? 

Yalnız soru Ģeklindeki ricalarda, tümce sonuna soru iĢareti yerine nokta 

konur. 

Örnek : 

Lütfen kaleminizi verir misiniz. 
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ÜNLEM ĠġARETĠ (!): 

Hayret, heyecan, Ģüphe, korku, takdir, acıma, alay anlatan 

sözcüklerden sonra kullanılır. 

Örnek : 

Eyvah! Hey! Vah, vah! YaĢa! gibi. 

 

ÇĠZGĠ (—): 

1- KonuĢan iki kiĢiden her birinin sözleri baĢına konur. 

Örnek : 

—Nasıl, gördün mü? 

—Evet. 

 

2- Bir tümcenin parçaları arasına açıktan sıkıĢtırılmak istenen tümceyi 

ayırmakta kullanılır. 

Örnek : 

ĠĢte bu elbiseyi ve bu Ģapkayı-isterseniz inanmayınız-ben kendim 

diktim. 

 

3- Bir Ģeyler sayılır ve sıralanırken onları özetleyen anlatımı bu sayılan 

Ģeylerden ayırmak için çizgi kullanılır. 

Örnek : 

IĢık, hava, gıda, hararet, rutubet- bunlar hayatın beĢ önemli 

unsurudur-. 

 

TIRNAK (“ ”): 

1- Bir yazıya giren baĢkasına ait sözler tırnak iĢareti içine alınır. 

Örnek : 

Atatürk, “Ordular, ilk hedefiniz Akdenizdir ileri” dedi. 

 

2- Kitap, öykü, dizem, müzik parçalarının adı tırnak içine alınır. 

Örnek : 

Cahit Atay‟ın “Pusuda” komedisini okudunuz mu? 
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PARANTEZ ( ): 

1- Tümcenin ana fikrine yabancı olan, fakat tümce içine açıklamak için 

sokulan bir sözcük veya diğer bir tümce esas tümceden parantezle ayrılır. 

Örnek : 

Arkasında mor çizgili sarı atlastan bir yelek yahut gömlek vardı. 

(Yakasına bakarsan gömlek, düğmelerine ve ceplerine bakarsan yelek). 

 

2- Bir tümcede tarihler ve bazı iĢaretler parantez içine alınır. 

Örnek : 

Tevfik Fikret (1867-1915) titiz ve temiz bir Türk ozanıydı. 

Bir parçadaki anlamı açıklığa kavuĢturmak için (söz noktalaması) 

önemli bir rol oynar. Bunun için noktalama iĢinde titiz davranmak ve zekânın 

yardımıyle bu iĢte alıĢıklık kazanmak gerekir. 

AĢağıdaki parçada söz noktalaması iĢaretlerini Ģöyle ayıralım: 

Kısa durakları (I) bu iĢaretle gösterelim; bu durak yerlerinde kesin olarak 

soluk almak gerekmez. Daha uzunca yapılan durakları (II) bu iĢaretle göste-

relim; bu durak yerlerinde soluk almak gerekir. Daha uzun yapılan durakları 

da ( I I I ) bu iĢaretle gösterelim; bu durak yerlerinde de soluk almak gerekir. 

 

AlıĢtırma 

Hitaplardan sonra kısa bir durak yapılarak söze baĢlanır. 

Aziz dinleyenlerim | 

Sizlerle yapacağım söyleĢilerin ilkine baĢlarken bir an düĢündüm || 

Nasıl baĢlasam | sevip hoĢlanacağınız hangi konuyu anlatsam diye II Çünkü 

I benim amacım | on dakikalık vaktinizi hoĢça geçirtmek II ĠĢte bu sırada 

dilimin ucuna bir söz geldi II Lâf lâfı açar | Eh böyle olunca | ben de bir kere 

sizlerle söyleĢiye baĢladım mı | arkası nasıl olsa kendiliğinden gelir | dedim || 

Gerçi peĢin karar vermek iyi değildir II Malum ya | evdeki pazar çarĢıya 

uymaz | derler II Fakat bu kez öyle olmadı | aziz dinleyenlerim | Acaba 

dilimizdeki bu deyimlerin öykülerini | nereden geldiklerini | nasıl yerleĢtiklerini 

anlatsam hoĢunuza gider mi | 

(1950 yıllarında Ankara Radyosundaki SöyleĢi saatinden bir parça). 

 

AlıĢtırma 

Tümcelerde anlamı bir az daha açıklığa kavuĢturmak için araya giren 

aratümcelerin baĢında ve sonunda durak yapılarak ayrılmaz ve ton 

değiĢikliği yapılmazsa parçadaki anlam iyice anlaĢılmaz. Bunun için 

aratümceleri bu Ģekilde belirtmek gerekir. 
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Sultan Mahmut | zaten kalın olan sesiyle | “telâĢ” sözcüğünü | “talaĢ” 

Ģeklinde söylediğinden pek kaba düĢüyor | ve bu da etrafın dikkatini 

çekiyordu II 

Musahip Sait Efendi bunu düzeltmeyi düĢündü| | Bir gün huzura 

çıkarak II 

—Efendim | kulunuza geçmiĢ olsun buyurmuyorsunuz | dün bir kaza ge-

çirdik | dedi | 

Sultan Mahmut sordu | 

—Ne oldu Sait || 

—Sayei ġahanenizde çakerhanenizi tamir etmiĢtik II Yapıdan çıkan 

talaĢları da bahçenin bir köĢesine yığmıĢtık || Bizim arap aĢçı patlıcan 

kızartmak için | bir kucak talaĢ alarak | ocağa atınca talaĢ birdenbire parlar | 

arap telâĢa düĢer | arap telâĢ ettikçe | talaĢ parlar | talaĢ parladıkça | arabın 

telâĢı artar | diye | telâĢ ve talaĢ sözcüklerinin doğru söylenmesini tekrar 

etmesi üzerine | Sultan Mahmut ne demek istediğini sezerek II 

—Anladım Sait | anladım | sus artık | dedi II ve ondan sonra telâĢ 

sözcüğünü doğru söylemeye baĢladı. ||| 

(M.Zeki Pakalın, Tarihe MalolmuĢ Fıkralar, Nükteler) 
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AlıĢtırma 

Dizelerde, anlam tamamlandıktan sonra söz noktalaması yapılmalıdır. 

Dizemin ölçüsüne kapılarak dizelerden çıkacak anlamı hiçe saymak ve 

gereksiz duraklar yapmak doğru bir yöntem değildir. 

 

Bu vatan | toprağın kara bağrında  

Sıradağlar gibi duranlarındır II  

Bir tarih boyunca | onun uğrunda  

Kendini tarihe verenlerindir II  

TutuĢup kül olan ocaklarından | 

ġahlanıp köpüren ırmaklarından | 

Hudutlarda gazâ bayraklarından  

Alnına ıĢıklar vuranlarındır II 

Ardına bakmadan yollara düĢen | 

ġimĢek gibi çakan | yol olup coĢan | 

Huduttan hududa | yol bulup koĢan | 

Cepheden cepheyi soranlarındır II  

Ġleri atılıp sellercesine | 

Göğsünden vurulup tam ercesine | 

Bir gül bahçesine girercesine  

ġu kara toprağa girenlerindir II  

Tarihin dilinden düĢmez bu destan | 

Nehirler gazidir | dağlar kahraman | 

Her taĢı bir yakut olan bu vatan | 

Can verme sırrına erenlerindir. ||| 

(Orhan ġaik Gökyay, BU VATAN KĠMĠN?) 
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Söz Akımı 

 
(Düzeltme) bölümünü ilgilendiren çalıĢmalarımızı Ģöylece sıralamak 

yararlı olur kanısındayız. Önce konularımıza, doğru soluk alma, doğru ses 

kullanma yöntemiyle baĢladık, sırasıyle duru, anlaĢılır bir (söyleniĢ) ve 

(boğumlanma) elde etmenin yollarını öğrendik. Dilimizdeki (vurgu) 

çeĢitlerinin baĢlıcalarını gözden geçirdik, sonra, bir metindeki anlamı ortaya 

çıkarmak için, söz noktalaması ile durak yerlerinin iĢaretlenmesi üzerinde 

durduk. Bu çalıĢmalarda kesin bir sonuç almadan (söz akımı)na geçmek 

doğru olmaz. Çünkü bu saydıklarımız konuĢmanın temel öğeleridir. 

Söz akımı, konuĢurken söylenen sözcüklerin belirli bir zaman içindeki 

niceliği olup, bir parçadaki duygu ve düĢüncelerin biçimlenmesine göre 

ağırlaĢır veya çabuklaĢır. Böylece de ağırlaĢan söz akımı, çabuklaĢan söz 

akımı, duraklayan söz akımı gibi adlar verilir. 

Yalnız (çabuklaĢan söz akımı) deyince, dinleyicilerin anlayamadığı, 

birçok harflerin, hecelerin, sözcüklerin kaybolduğu bir söz akımı 

anlaĢılmamalıdır. Her Ģeyden önce dinleyicilerin anlayamadığı bir metin can 

sıkmaktan baĢka iĢe yaramaz. 

Ezbere söylenen veya yüksek sesle okunan bir metin de dinleyicilerin 

söylenenleri iyice anlayabilmeleri için onlara zaman zaman düĢünce payı 

bırakmak doğru olur. Fakat, düĢünce payı bırakacağım, diye sözleri 

uzatmak, gereksiz duraklamalar yapmak, ağır ağır söylemek gerekmez. O 

zaman konuĢma tekdüze ve tatsız bir hal alır.  

Dinleyicilerin zevkini bozmamak, ilgilerini diri tutmak için göz önünde 

bulundurulması gereken esas noktalar Ģunlardır: 

1. Söyleyicinin sözlerini dinleyicilere iyice duyurması gerekir. 

2. Söyleyici, söylemek istediklerini, dinleyicilere iyice anlatıp zihinlerinde 

canlandırabilmelerini sağlamalıdır. 

Bunun için de söyleyicinin sözlerini önce kendisinin anlayıp, 

dinleyicilere gerektiği gibi anlatmasıyle mümkün olur. Yalnız, her Ģeyden 

önce dinleyicilerin sözle olan ilgisini kaybettirmemek, onu diri tutmak 

gereklidir. 

Bundan baĢka söyleyici çok çabuk konuĢuyor, yöntemine uygun olarak 

harfleri boğumlandırmıyorsa, söylediği sözleri birbirine karıĢtırma tehlikesi 

baĢ gösterir. 

ġunu da unutmayalım ki (boğumlanma), çalıĢmalarımız arasında baĢta 

gelen bir söz söyleme niteliğidir. 

Ne yazık ki, müzikteki (metronom) gibi, diksiyonda zaman niceliğini 
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saptayan bir araç yoktur. Söz akımının niceliği, konuĢan kiĢinin anlayıĢ ve 

denemesine kalmıĢ bir iĢtir. Genel olarak, söylenen parçadaki duygu ve 

düĢüncelere göre söz akımının çabukluğu ve ağırlığı değiĢebilir. 

Söyleyici, söylediği sözleri, kendisi için değil, dinleyiciler için söylediğini 

hiç bir zaman hatırından çıkarmamalıdır. 

Bundan önceki çalıĢmalarda, üzerinde titizlikle durduğumuz bahislerden 

gerekli yararı sağladıktan sonra söz akımını ilgilendiren alıĢtırmalara 

geçelim: 

 

 

AlıĢtırma 

AĢağıdaki parçayı söylerken tümce giriĢlerinde sözcüklere fazlaca soluk 

vererek ses baskısı yapmayınız. Yine soluk yetmemesi yüzünden tümce 

bitiriĢlerini duyulmaz bir hale getirmeyiniz. Bu söylediklerimize özen 

göstererek metin üzerinde çalıĢınız. 

 

1920 yılı sonlarında Bursa‟nın Yunanlılar tarafından iĢgali Ankara‟da 

kıyamet koparmıĢ, Türkiye Büyük Millet Meclisinde âteĢîn hitâbelerle ortalığı 

çınlatan celseler birbirini takip etmiĢti. Söylenen nutuklar arasında 

hatiplerden Bursa mebusu Muhiddin Baha Bey, Namık Kemal‟in Vatan 

mersiyesinden bir beytini ufak bir farkla : 

Vatanın bağrına düĢman dayadı hançerini, 

Yok mudur kurtaracak bahtı kara maderini 

beytini de okudu. 

Sözlerin sonuna doğru Mustafa Kemâl (Atatürk) ayağa kalktı. 

Bulunduğu yerden Ģiddetle alkıĢlanan Ģu hitâbede bulundu: 

—Demin bir arkadaĢımız büyük bir Ģairimizin vatanı kurtaracak 

vatandaĢ arayan feryadını burada tekrarladı. ġimdi dünyada olmayan o Ģairi-

miz, belki manevi gözleriyle bizi takip ediyordur. Herhalde bizler, onun hasre-

tini çektiği halâsı temin etmek azim ve kanaatinde insanlarız. Bu kanaatlerdir 

ki ben onun beytini Ģimdi iĢte Ģu müsbet Ģekle ifrağ etmiĢ bulunuyorum: 

Vatanın bağrına düĢman dayasın hançerini, 

Bulunur kurtaracak bahtı kara maderini! 

(M.Zeki Pakalın, Tarihe MalolmuĢ Fıkralar, Nükteler) 
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AlıĢtırma 

Bir parçada arka arkaya gelen soru tümcelerinde ses yükselir. Tiz 

bölgeye çıkabilir. Böylece tiz bölgede konuĢma, hem kulağa hoĢ gelmez, 

hem de sesi yorar, onun için zararlı olabilir. 

Diksiyona yeni baĢlayanlar, istenilen etkiyi meydana getirecekleri 

kanısıyla yükselen ses bükümünü kullanmayı denerler. O zaman bir 

tümcenin bitiĢinden sonra, yeni tümceye daha tiz bir bölgeden girmek 

zorunda kalırlar. Tiz ses üzerinden yapılan bu giriĢlerle sürdürülen konuĢma 

söyleyiciyi pek çabuk yorduğu gibi, etkili de olmaz. Sık sık yapılan 

alıĢtırmalarda bu yanlıĢın önüne geçmeye çalıĢmalıdır. 

 

 

BRUTUS 

Hatırla, martın onbeĢini hatırla! 

Doğruluk uğruna akmadı mı koca Julius‟un kanı? 

Doğruluk uğruna olmasa, hangi alçak  

Kılına dokunur, bıçaklayabilirdi onu? 

Ne demek? Dünyanın en büyük adamını 

Hırsızları korumak için mi vurduk? 

AĢağılık rüĢvetlerle mi kirlenecek ellerimiz? 

Engin Ģerefimizin yüce yurdunu 

Bir avuç altına satacak insanlar mıyız biz? 

Böyle bir Romalı olmaktansa 

Köpek olup, aya karĢı uluyalım daha iyi! 

(W.Shakespeare, Julius Caesar, Çeviren: Sabahattin 

Eyüboğlu, Perde III. Sahne III) 

 

AlıĢtırma 

Bu dizemde ozan çocukluğunu imgelediği için, söyleyici bu sözlere 

ağırlaĢan söz akımı‟nı uygular. 

 

Ne oldu çocukluğum? 

KöĢelerinde nefes nefese koĢtuğum 

Odalar? 

Ortalarında tahta at koĢturduğum  

GeniĢ sofalar? 

Sofalarda gizli yuvalarım, gizli yerlerim?.. 

Hani benim kurĢun askerlerim? 
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Bir oda içinde kurduğum Ģehir, 

Geçtiğim nehir? 

Hani benim hayallerim, emellerim. 

Suya girince balık sandığım ellerim? 

Bir liğende bir deniz gören ben, 

Bir liğende Çine varan yelken? 

Beni ufuklardan ufuklara götüren, 

Ġçine binmeden bindiğim tren? 

Hani benim sevgilerim, kinlerim, 

Yüzünde yüzümü gösteren potinlerim? 

Ġçine girmeden girdiğim ev gibi  

Yüzünü görmeden gördüğüm misafir?.. 

Ah! Ne beyazdı yelkenim, 

Ne güzeldi evlerim benim, 

Ne ufaktı potinlerim, 

Ne minikti ellerim benim! 

Nerdesin çocukluğum  

Küçüklüğüm nerdesin? 

Bir metrede bin metre koĢan tahta atım, 

Bir metrede bir dünya gören saltanatım, 

Her zaman her yeri alan kurĢun askerim, 

Evlerim, potinlerim 

Nerdesiniz? 

Bana Ģimdi bir uzak, 

Bir uzak yerdesiniz! 

Nerdesiniz?.. 

Elimde ne ev kaldı, 

Ne evin yeri kaldı, 

Sırtımda kumaĢ değil, 

Bir ince deri kaldı  

Ayağımda potinler  

Gitti, izleri kaldı. 

(Cevdet Kudret Solok, Çocukluğum)    
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[ 6 3 ]  

 

ĠKĠNCĠ BÖLÜM 
ANLATIM 

 

Diksiyonun (düzeltme) bölümünde ses aletinden, onu doğru kullanmanın 

yollarından söz ettik. Dilimizdeki sesleri, sözcükleri doğru çıkarmaya, onları 

düzgün ve anlaĢılır bir biçimde söylemeye çalıĢtık. Sonra sözcük ve tümce 

vurgularını saptayarak tümcelere kadar geldik. 

ġimdi de bir metnin bütünündeki düĢünce ve duyguların belirtilmesine 

değinelim. Bunun için metinlerde bir temel ayırma yapmak yerinde olur. BaĢ 

vuracağımız metin, dizem veya düzyazı olabilir, anlatım yönünden ussal, 

duygusal veya seyrek olarak, her ikisine de değinen türden olabilir. 

Bütünüyle ussal karakterde bir anlatım metni bulmak için, uzun uzadıya 

aramaya gerek yoktur. Bir geometri teoremi olarak Ģu tümceyi örnek verelim: 

“Bir üçgenin iç açılarının toplamı, iki dik açıya eĢittir.“ Bu tümceyi söy-

lerken duygu hiç bir zaman gerekli değildir. Bu anlatım biçiminde duyguya 

baĢ vurmakta direnmek gülünç olur. 

Radyoda, televizyonda haberleri veren spikerin de ussal anlatıma baĢ 

vurması gerekir. Yalnız verilen haberler çeĢitlidir. 

Örneğin, hava durumu, bir devlet baĢkanının yapacağı gezi, 

memleketimize gelen bir ticaret heyetinin yaptığı toplantı gibi haberlerin 

yanında tarihî kiĢiliği olan bir büyüğün ölüm haberi, pek çok insanın can 

kaybına mal olan üzücü âfetler veya kazalar veya dünyanın herhangi bir 

yerinde patlak veren savaĢlar, açlıktan ölen çocuklar gibi insanı gerçekten 

üzen, duygulandıran, heyecan ve korku veren haberler de vardır. 

Acaba spiker bu çeĢit haberleri de ussal anlatımla, yani duygu ve 

heyecanını belirtmeden mi söylemelidir?... Bu soruya hemen (evet) yanıtını 

vermemiz gerek. Çünkü spiker kendi düĢünce ve duygularını değil, kendi 

dıĢında olan haberleri aktarmakta; bir yerde araç görevinde bulunmaktadır. 

Ussal anlatıma duygu karıĢtırılmaz. Yalnız bu anlatım biçimi, tekdüze bir 

okuma demek de değildir. Ġleride de değineceğimiz gibi o, sözcük ve tümce 

vurgularına, ses bükümünün değiĢmelerine, söz noktalamalarına özen 

gösterilerek yapılacak bir anlatım biçimidir. 

ġimdi de duygusal anlatıma geçelim: Bu tarzda anlatım, söyleyicinin 

metindeki duygu çeĢitlerini belirtmesiyle meydana gelir. En kısa yoldan 

ünlemlerdeki değiĢen duygularla iĢe baĢlayalım. 
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Örnek : 

Pöh! Ah! Oh! Of! Ay! Pöf!. 

Bu ünlemleri umursamamak, hayranlık, sevinç, keder, korkma, iğrenme 

gibi birbirinden ayrı olan duyguları çeĢitli ses bükümleriyle anlatmaya 

çalıĢalım. Daha sonra değiĢik duyguları da deneyebiliriz. 

Bazen dizem veya düzyazı olarak yazılmıĢ olan bir parçada ussal ve 

duygusal anlatımın bir arada bulunduğu da olabilir. O zaman söyleyici bu iki 

Ģekli de gerektiği yerlerde göstermek zorundadır. 

Bunu bir örnek üzerinde inceleyelim: 

Moliére‟in (Bilgiç Kadınlar)ının birinci perdesinde Clitandre, Beliese‟e 

söylediği sözlerle Henriette‟e karĢı duyduğu derin sevgiyi açıklar: 

“Takdir, gönlümü sönmez bir ateĢle Henriette‟in güzelliğine bağladı. 

Henriette ruhumda tatlı tatlı hüküm sürüyor, bunun için dilediğim saadet, 

Henriette‟le evlenmektir.” 

(Moliére, Bilgiç Kadınlar, Çeviren: Ali Süha DelilbaĢı, 

Perde I Sahne IV. Clitandre) 

Yukardaki tümcelerde Clitandre, duyduğu derin sevgiyi anlatıyorsa da 

aslında bu sözler duygusallıkla birlikte ussaldır. O, Belise‟in yanlıĢ anlayıĢını 

düzeltmek ister. Bunun için özellikle sözlerinde (Henriette) sözcüğünü 

belirtmesi gerekir. Sonra, (sönmez bir ateĢle, tatlı tatlı hüküm sürüyor) 

sözcükleri de duygunun verdiği bir taĢkınlıkla söylenirse, anlam aykırılığına 

yol açabilir. 

Tam tersine olarak, yine Moliere‟in (Bilgiç Kadınlar)ında Vadius ile 

Trissotin arasında geçen sahnede, bu iki nükte düĢkünü kiĢinin kompliman 

alıĢ veriĢinde aĢırı ölçüdeki hayranlıkları gösterilirken bir baĢka yönden de 

yapmacıklı ve abartmalı alınmalıdır. Bu replikler aĢırı ölçüde duygusaldır. 
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Trissotin 

Siz balâd‟larda bilhassa pek mükemmelsiniz. 

Vadius 

Sizin manilerinize bayılıyorum. 

Trissotin 

Fransa sizin kadrinizi bilseydi 

Vadius 

Zamane yüksek insanlara karĢı kadirbilirlik gösterseydi.. 

Trissotin 

Sokaklardan altın yaldızlı arabalar içinde geçerdiniz. 

Vadius 

Halkın size heykeller diktiğini görürdük. 

(Moliere, Bilgiç Kadınlar, Çeviren: Ali Süha DelilbaĢı, 

Perde III, Sahne III.) 

Yukarıdaki Ģu sözleri abartarak, ĢiĢirerek boğumlandırmaktan 

çekinmemeli: 

Mükemmelsiniz, bayılıyorum, altın yaldızlı araba, heykeller, balâd, 

manilerinize, 

Ussal anlatımla, duygusal anlatım ikisi de ayrı uçlardır; biri usa, diğeri 

de ruha dayanır. 

Ussal Anlatım 

Ussal anlatım, önce de açıkladığımız gibi duyguya baĢ vurmadan 

yapılan anlatım biçimidir. Yalnız bu anlatım biçimi tekdüze, sıkıcı bir 

konuĢma biçimi değildir. 

Biz konuĢurken düĢünce ve duygularımızı anlatmak için ses tonumuzda 

yükselip alçalmalar yaparız. Bu yükselip alçalmalar sesin yükseklik niteliğiyle 

ilgilidir. ĠĢte bu ses perdelerinin değiĢmesine (ses bükümü) diyoruz. 

Söz söylerken tümceleri aynı tonda söylemeyip hemen hemen 

besteleriz. Bu besteleme duygu ve anlatmak istediğimiz düĢünce ile ilgilidir. 
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Bugün, Bedri kardeĢiyle bize gelecek. 

Dün hava çok güzeldi. 

Okulumuza güzel bir tiyatro salonu yapıldı. gibi. 

Bu yönden bize en doğru yolu bulduracak olan, taklitten kaçınmak ve 

tümceyi söylerken, yaĢamak, duymak ve bu biçimde doğal bükümü 

bulmaktır. 

Dilimizde sesbükümünü ikiye ayırabiliriz. Biri (doğal büküm) diğeri de 

(yapma büküm) dür. 

Doğal büküm, dilin gerektirdiği gibi duygu ve düĢünceden ayrılmayan 

büküm biçimidir. Diğeri de dilin gerektirdiği bükümü bozarak duygu ve 

düĢünceden ayrı yapmacık bir büküm biçimidir. Bazı kürsü hatiplerinin 

yaptığı gibi sözcükleri uzatıp tonu yükselterek, tümce sonlarını yüksek 

tonlara çıkarıp titreterek yapılan bu konuĢma biçimi, anlayıĢlı bir dinleyiciyi 

rahatsız eder. Bu biçimde konuĢmaktan kaçınmak gerekir. 

Bununla beraber konuĢmada ses bükümü kiĢiseldir, denilebilir. Benim 

Ģu biçimde ve Ģu ses bükümünü kullanarak anlatmak istediğim bir tümceyi, 

baĢka bir kimse değiĢik bir biçimde anlatabilir. Yalnız dilin gerektirdiği ses 

bükümünü bozmak koĢuluyla. Yoksa anlayıĢlı bir dinleyici hemen bu biçimi 

yadırgar. 

 

Bildirim Tümcesi 

Ses bükümü kiĢisel olmakla beraber, tümcelerin ses bükümünde dilin 

gerektirdiği bazı kurallara uymak da gerekir. Bunları aĢağıda sırası geldikçe 

açıklayacağız. Bir tümcede düĢünce tamamlandığı zaman ses bükümünde 

bir alçalma olur. Bildirim tümceleri de, bir düĢünceyi tam olarak anlatan 

tümceler olduğu için, alçalan tonla sonuçlanır. Bu biçim tümcelerde soluk 

yetersizliği yüzünden tümce sonları duyulmayabilir. Bunun için tümce 

sonlarının iyice duyulmasına çaba harcamalı; yoksa özellikle Türkçemizde 

kurallı tümcelerde yüklem, tümce sonuna geldiği için anlam belirtilemez. 
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Benden ne istiyorsunuz, onu söyleyiniz. 

Yarın hava açarsa, gezmeye gideriz. 

Yatağıma yatarsam, iyice bir dinlenirim. vb. 

Öyle sanıyorum ki Salih bugün gelir. 
 

Diyorlar ki bu kumaĢ en iyisiymiĢ. 
 

Çok heyecan duyduğumu arz etmek istiyorum. 
 

AĢağıdaki koĢullu bileĢik tümcelerde yan tümce önce, temel tümce 

sonra gelir. Yan tümce, temel tümceye dikkatimizi çeker. Temel tümcede 

anlam tamamlanır. Bu yüzden ses bükümü de yan tümcenin sonuna kadar, 

bir ton yükselmesi gösterir ve temel tümcede ton alçalır. Böylece de temel 

tümceyle düĢünce tamamlanmıĢ olur. Örneğin : 

 

 

 

 

 

 

 

Bağlaçlı yan tümcelerde de, koĢullu bileĢik tümcelerde olduğu gibi, 

düĢünce temel tümcede tamamlandığından ses bükümü aynı biçimde 

sonuçlanır, örneğin: 

 

 

 

 

 

 

O zaman dediler ki bu gördükleriniz bizimdir. 

 

Kararsızlığı, sıkılganlığı anlatan tümcelerde düĢünce kesin olarak 

belirtilmediği için ses bükümü yükselen bir tonla sonuçlanır. Yalnız bu çeĢit 

ses bükümlerinin sık sık yinelenmesi sıkıcı bir etki uyandırır. Bundan 

kaçınmak gerekir. 
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Yardımınızı dilemekte kendimi haklı sayamazsam da... 

Memnuniyetle Yorgun değilim ama... 

Niyazi‟ye büyük adam gibi iĢ görmek, 

evin alıĢ veriĢini yapmak, 
 

sabahları babasının çizmelerini boyamak, hattâ tahta silmek, 
 

bir çeĢit gurur veriyordu. 

-Öyle adamlar vardır ki                  bildiklerinin 
 

yediklerine içtiklerine gezdiklerine giydiklerine 
 

Oturdukları           semtlerine             hattâ uyuduklarına karıĢır. gibi… 
 

 

 

 

 

Aynı düĢünceyi ve aynı duyguyu anlatan bir çok tümce veya sözcük 

birbirini izlerse, ses bükümü değiĢmeyerek her seferinde yinelenir. Buna 

diksiyon sanatında (sayıp dökme) denir. Örneğin: 
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—Oğlum, yine ustan yok mu? dedim.  Yok efendi! dedi. 

Olur, yarın gelirim. Cevabını verdi.  Sonra 

çabucak uzaklaĢtı. 

Ne tehdidiniz,  ne bağırıp çağırmanız 
 

Sayın müdür,   beni yıldıramaz… gibi. 
 

Bazen söz arasına ayrıntı olarak giren sözcük öbekleri, ek tümceler 

(dedi, yanıtını verdi, gibi) yahut ta açıklayıcı değerde olan sözcük öbekleri 

(ad, san, gibi.) sözcükler daha pes tonda söylenerek tümceden ayırt edilir, 

örneğin: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Soru Tümcesi 

Buraya kadar, düĢünce tamamlandığı zaman ses bükümünün alçalan 

bir tonla sonuçlandığını, bir de düĢünce tamamlanmadığında ses 

bükümünün yükselen bir tonda kaldığını gördük. ġimdi biliyorsunuz ki, soru 

tümcelerinde (tüm soru tümcesi) ve (parçalı soru tümcesi) vardır. Bunlardan 

tüm soru tümcesinde soru, fiilde olup tümcenin bütün öteki öğelerini de 

kapsar. Böyle tüm soru tümcesine (evet) veya (hayır) ile yanıt verilebilir, 

örnek: 

 

 

 

Kimin kalemi var?    Evet  Hayır 

 

 

 

Bizimle gelir misiniz?   Evet  Hayır 
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Mutlu değil misiniz?   Evet  Hayır. Gibi… 

 

Parçalı soru tümcesindeyse ancak soru tümcesinin sözcük veya sözcük 

öbeklerini içine alır ve çeĢitli yanıtlar verilebilir, örnek : 

Kimin kalemi var?  Benim var.  Demet‟in yok. 

Ne zaman geleceksiniz?          Yarın.  Üç gün sonra. 

Neden mutlu değilsiniz?       Hastayım. ĠĢimden oldum. 

Onun mesleği nedir? Öğretmen.  Avukat, gibi... 

Soru tümcesinin asıl soru kesimi yükselen tonla yapılır. Böylece soru 

tümcesi ancak yanıtı verilince tamamlanmıĢ olur. 
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Ayrım Vurgusu 

Bir tümcedeki anlamı tümcenin içinde bulunan bütün sözcüklerin 

topluluğundan çıkarırız. Yalnız, daha önce de söylediğimiz gibi, o tümcede 

her sözcük, anlamın açıklığını belirtmek için, aynı önemi taĢımaz. 

Bunun için söz söylerken yardımcı sözcüklerin arasındaki değer 

sözcüklerine sesin Ģiddetini arttırarak vurgu yaparız. Bu vurguya (ayrım 

vurgusu) deriz. 

Ayrım vurgusu, bir tümcede yalnız sözcükler için değil, yerine göre 

sözcük öbekleri için de kullanılır. 

Fakat ayrım vurgusunu sık sık yinelemek, her sözcüğe aynı önemi verip 

sesin Ģiddetini kullanarak onlara yüklenmek anlatımı bozabilir. Bu çeĢit, 

sözcüklere basa basa, eziyetli konuĢmaya (çekiçleme) denir. Onun için 

(ayrım vurgusu)nu bol bol harcamamak; yerine, önemine göre kullanmalıdır. 

Gündelik yaĢayıĢımızda da ayrım vurgusunu yerine göre kullanırız. 

Örneğin: Bir iĢ yerinde kimliğimiz sorulduğu zaman, karĢımızdakinin 

sözlerimizi iyi anlayabilmesi için, Ģöyle yanıt veririz: 

—Adım SADĠ GÜRELLĠ ONDÖRT MARTTA doğdum. 

BĠNDOKUZYÜZ YĠRMĠDE, ÜSKÜDAR‟da. 

—Bana HĠÇ BĠRġEY sormayın! 

—Bunu SEN mi yaptın? 

Aynı anlamı taĢıyan (eĢ anlamlı sözcükler)in de (ayrım vurgusu) 

yapılarak ayrılması gerekir. Örneğin: 

KĠBĠRLĠ değil ama, KENDĠNĠ BEĞENMĠġ. 

DıĢ görünüĢü bakımından birbirine yakın olan sözcüklerde, (okĢar 

sözcükler); 

EREK dedim, ELEK değil. 

Sadece anlamını iyice duyurmak istediğimiz sözcüklerde: 

ÜÇ çorba kaĢığı HAS UNU, YÜZ GRAM, ĠYĠCE KAYNAYAN SÜTÜN 

içine koyunuz., gibi. 

Bu önemli sözcükleri veya sözcük öbeklerini belirtmek için hangi 

yönteme baĢvuracağımızı aĢağıdaki örneklerle açıklayalım: 

 

A— Bu sözcüklerden önce hafif bir durak yaparak onu belirtiriz. 

Yemeğiniz PEK NEFĠSTĠ, PEK NEFĠS! 

 

B— Yahut heceleri ayırarak belirtmeye çalıĢırız. 

ĠĢte bir kere daha tekrarlıyorum AH-LÂK-SIZ-SIN! 
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C— Yahut da anlamı kuvvetlendirmek için bazı harfleri ikileĢtirerek 

söyleriz. 

EV-VET efendim!. 

Hadi oradan Eġ-ġEK 

 

D— Tümcede tezat varsa ayrım vurgusuyla belirtiriz. 

GEÇMĠġĠ unutalım, GELECEĞE bakalım. 

GÜLERĠZ, AĞLANACAK halimize!... gibi. 

 

E— Söylenen bir yanlıĢ sözcüğün düzeltilmesinde ayrım vurgusu 

kullanırız. 

—Elime biraz kolanya döker misin? 

—KOLANYA değil, KOLONYA! 

—Kızma bilâder! 

—BĠLÂDER değil, BĠRÂDER! 

 

F— Kesinlikle emin olunan bir Ģeyde ayrım vurgusu kullanırız. 

—Rahmi Bey, oğlunuz sigara içiyor. 

—Benim oğlum sigara içmez. 

—Bende içtiğini sanıyorum. 

—Ben de tekrar ediyorum. Benim oğlum SĠGARA ĠÇMEZ, gibi. 

 

AlıĢtırma 

AĢağıya konulan bir söyleĢi baĢlangıcı metnini ussal anlatıma örnek 

olarak verelim. Bu metinde, daha önce de açıkladığımız gibi, söz 

noktalaması iĢaret edilmiĢtir. Metnin üzerinde çalıĢırken bu iĢaretlere dikkat 

etmek gerekir. 

Sayın dinleyenlerim 

Ulusların alın yazısı onlara baĢ olan kimselerin inancına 

Ve uzağı gören bir yönetim gücüne bağlıdır. 

Yalnız bir ulus karĢısındaki kuvvetle eĢit bir kuvvete sahipse baĢarı elde 

edebilir. Aksi halde yenilgiye uğrar. 

ĠĢte Atatürk bu kuralı yıkmıĢ olmayacağı olur hale getirmiĢ yabancıların 

(can çekiĢen bir ulus) diye gördükleri Türk ulusuna yeniden can vermiĢ onu 

bağımsızlığına kavuĢturmuĢ onu yok etmek isteyen ulusların yanında 

saygınlığını kazandırmıĢtır. 
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AlıĢtırma 

Bugün yaĢıyorsam 

Güler yüzle emin 

Tertemiz gökler altında 

Dağlarım denizlerimle dost 

Toprağımda dolaĢıyorsam 

Ümitli memnun ve rahat 

Gecem gündüzüm hürse 

Damarlarımda kanım 

Tenler içinde canım 

Korkusuz yürürse 

Bulutlarımdan gözyaĢı yerine 

Rahmet dökülürse 

Ekmeğim suyum tatlı 

Toprağım da türküm de bereketli 

Rüzgârlarım alabildiğine hürriyetli ise 

Bacamda tütünüm tütüyor. 

Ölülerim huzur içinde yatıyor. 

Ağacım dal sürüyor boy atıyorsa  

Görüyor biliyor inanıyorsam  

Keyfimce gülüyor keyfimce ağlıyorsam  

Dün yokken bugün varsam  

Sendendir  

Sendendir Atatürk 

(Suat TaĢer, ġendendir Atatürk) 

 

Duygusal Anlatım 

Daha önce gördüğümüz gibi, bu anlatım biçimi çoğunlukla duygu 

yoluyla elde edilirse de ister istemez onda düĢüncenin de payı vardır. Yalnız, 

bu biçim anlatımda psikolojik yön daha ağır bastığı için ona, bu ad verilir. 

ġimdi, söylemek istenen bir metne nasıl duygu ve ruh katarız, onu 

görelim: 

 

 

 



 

 

[ 7 4 ]  

 

Genel Ton ve Tempo 

Sesin niteliklerinden söz ederken, onun yüksekliğini, Ģiddetini ve tınısını 

tanımlamıĢtık. ġimdi de, genel tonun ve ses Ģiddetinin duygusal anlatımdaki 

etkisini açıklamaya çalıĢacağız. 

Her cins insan sesi yükseklik bakımından üç temel tonda sıralanır: Pes 

ton, orta ton, tiz ton. 

Bir metinde belirtilmesi gereken duygu ve düĢüncenin türüne göre 

kullanılan bir “genel ton” vardır. Bu genel ton, kendi ses bölgesi içinde alçalıp 

yükselebilir. Fakat o, anlatımı bozacak Ģekilde, kendi ses bölgesinin dıĢına 

çıkan “yanlıĢ ses” halini almamalıdır. 

Ussal anlatımda çoğunlukla genel ton, orta ton olup sesin yüksekliği ve 

Ģiddeti de pek büyük değiĢiklikler göstermez. Duygusal anlatımdaysa ton 

çeĢitliliğinin ve sesin Ģiddetinin çok büyük önemi vardır. Çünkü söylenen 

metindeki anlamlı havayı onlar yaratarak dinleyiciyi etkiler. Bunun için 

söylenecek her parçanın bir genel tonu olmalıdır. O genel ton, parçada 

verilmek istenen duyguya göre değiĢir. Sesin yüksekliği hiddet, hayret ve 

taĢkın sevinç gibi duygularda tiz tonlara yükselirken, karamsarlık, 

umutsuzluk ve ıstırap gibi duyularda pes tonlara düĢer. Sesin Ģiddetiyse 

içten gelen dinamizmi anlatır. Belirli bir zaman içinde söylenen sözcüklerin 

niceliği demek olan söz akımı, duygunun taĢkınlığına veya ölgünlüğüne göre 

ayarlanır. Bu duyguların açıklanmasında yardımcı olmak üzere aĢağıdaki 

tabloyu örnek olarak verelim. Elbetteki bu tablo çok çeĢitli olan duyguları 

anlatmak için yeterli değildir. Yalnız bir fikir verebilmesi bakımından yararlı 

olabilir. 

 

 

 

 

Kararsızlık 
 

TaĢkın heyecan 
 Sıkılganlık  TaĢkın sevinç 
Tiz Sevinçte kararsızlık Hayret 
 Tersinleme  Kızgınlık 

Orta  
Rahatlık 
Durgunluk 

 

Pes Istırap  
Karar 

 Karamsarlık  Öfkesini tutma 
 Umutsuzluk  Kıskançlık 
 Yılgınlık  Ġnanç 

             Zayıf              Orta         Kuvvetli 
 

Sesin ġiddeti 

S
e
s
in

 Y
ü

k
s

e
k

liğ
i 
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Sözün temposundaki çabukluk duygulardaki canlılığı, taĢkınlığı, sözün 

temposundaki ağırlıksa duygulardaki ölgünlüğü, güçsüzlüğü anlatır. Duygu 

yönünden, tempo genellikle söz söyleyenin içinden gelen duyguların 

derecesini açıklar. 

Genel ton tiz ve kuvvetli, orta tempo : TaĢkın heyecan. 

Atatürk, milletinin bağrından doğan güneĢ. 

Atatürk, ulu önder, yürekte yanan ateĢ, 

Damarlarda akan kan, içimizdeki cansın. 

Sen Türklerin Atası, sen en yüce insansın. 

Güçlüyüm, inançlıyım, ne mutlu bana Türküm! 

Ġzinden ayrılmadım, ayrılmam Atatürküm... 
t 

SavaĢların yenilmez kahraman komutanı, 

Özgürlük meĢalenle aydınlattın vatanı 

Hayat verdin yurdunun toprağına taĢına. 

Bir taç yaptın gururu milletinin baĢına. 

Gururlu güvenliyim, ne mutlu bana Türküm! 

Bir Türk dünyaya bedel, unutmam Atatürküm. 

Harç yapıp temeline insanlık sevgisini 

Cumhuriyeti kurdun cihan duydu sesini 

Göklerde dalgalandı Ģerefli bayrağımız. 

Egemenlik ulusun, bu değiĢmez andımız. 

Yurtta barıĢ dünyada barıĢ isteyen Türküm 

Ġlken amacım inan, vazgeçmem Atatürküm. 

Bağımsızlık yolunda cihana örnek Türksün. 

Türklüğü devrimlerle yücelten Atatürksün. 

Tarihlere sığmayan ölümsüz eserinle 

Öğünen Türk milleti, ne diyor Atam dinle! 

Ben damarlarındaki, kandan güç alan Türküm. 

Elli milyon yürekte yaĢayan Atatürküm. 

(Leman ġenbay, Atam, Millî Kültür, Sayı 34-1982) 
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Genel ton tiz, sesin Ģiddeti oldukça kuvvetli, canlı bir tempo: Kötülük ve 

Çıkarcılık. 

EDMUND 

Sen bu iĢi bana bırak kardeĢim. (Edgar çıkar) Saf bir baba; kötülük 

nedir bilmediği için kötülükten Ģüphe bile etmeyen âsil yürekli bir kardeĢ! 

Onların bu budalaca dürüstlüğü karĢısında ne dolaplar çeviremem ki! 

Yolumu açıkça görüyorum artık. DoğuĢumla olamayacağıma göre, 

istediklerimi, zekâm sayesinde elde edeceğim. Maksadımı temin için de 

meĢru saymayacağım hiç bir vasıta yoktur. (çıkar) 

(W.Shakespeare, Kral Lear, Çeviren :lrfan ġahinbaĢ, Perde I. Sahne II.) 

Genel ton tiz, sesin Ģiddeti kuvvetli ve canlı bir tempo: TaĢkın heyecan. 

DüĢmez yere, hâĢâ, o bizim bayrağımızdır  

Bir fecr olarak doğmadadır her dağımızdan. 

Ay yıldız o mazideki bir süstür, emin ol, 

Âtide güneĢler doğacak bayrağımızdan. 

Altında yatarken de bizimdir yerin üstü, 

Bir kâl‟a olur toprağımız vecde gelir de... 

Dağlar, kayalar göğsümüz üstünde tepinse, 

DüĢmanları biz râm ederiz kan kesilirde. 

Deryaları kan, taĢları bitmez kemik olsa, 

Bir son nefesin aynı olup bitse nesîmi 

Ölmez bu vatan farz-ı muhal, ölse de hattâ 

Çekmez kürenin sırtı o tabut-u cesimi. 

(Mithat Cemâl Kuntay, Yurt Duyguları.) 

Genel ton tiz, sesin Ģiddeti kuvvetli, oldukça canlı bir tempo; TaĢkın bir 

sevinç. 

GÎLBERT 

Bir saatlik bekleyiĢ çok uzun. Ah! Hayat, saadet bunlara tekrar 

kavuĢmak istiyorum. Jane, Jane, sen buradasın! YaĢayacağım! Sen beni 

seviyorsun! Cehennemden geri geliyorum. Tut beni, yoksa delilikler 

yapacağım, güleceğim, Ģarkı söyleyeceğim. Demek beni seviyorsun? 

(Victor Hugo, Mary Tudor, Çeviren : Zeliha Özen III. 

Gün-I. Kısım, VIII. Sahne) 
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Genel ton pes, sesin Ģiddeti de hafif ve ağır olarak baĢlar. Sona doğru 

genel ton değiĢip tizleĢir, sesin Ģiddeti de kuvvetlenerek git gide çoğalır. Ama 

bu çoğalma süratli değildir. 

DON BAZĠL 

Ġftira efendim! Ehemmiyet vermediğiniz bu Ģeyin ne olduğunu siz 

bilmiyorsunuz galiba; en namuslu kimselerin bile bu yüzden çok fena 

vaziyete düĢdüklerini gördüm. ġuna inanın ki becerilebilirse, büyük bir Ģehrin 

iĢsizlerine kabul ettirilmeyecek ne mantıksız bir hikâye, ne çirkin bir hareket, 

ne de kötü bir söz vardır; hem Ģu bizim memlekette bu iĢin öyle maharetli 

ustaları var ki!... Önce hafif bir fısıltı, fırtınadan evvel toprağı sıyırarak uçan 

bir kırlangıç gibi pianissimo öterek geçer, sonra hafif bir mırıltı baĢ gösterir 

ve hızla uçup giderken zehirli okunu atar. Herhangi bir ağız onu kapar ve 

piano, piano maharetle sizin kulağınıza sokar; artık bu zehirli tohum 

ekilmiĢtir; filizlenir, yılan gibi sürüne sürüne yola koyulur, rinforzando, 

kuvvetlenerek, yükselerek, ağızdan ağıza dolaĢır; derken birdenbire, nasıl 

olduğu anlaĢılmadan gözünüzün önünde iftiranın ayaklandığını, ıslık 

çaldığını ve büyüdüğünü görürsünüz. Havalanır, uçar, kasırga gibi döner, 

etrafındaki Ģeyleri söker çıkarır, sürükler, patlar ve gürler, nihayet Allahın 

yardımı ile umumi bir haykırma bir crescendo, kin ve ölümle yüklü evrensel 

bir koro halini alır. ġimdi söyleyiniz bakalım, kim buna karĢı koyabilir? 

(Beaumarchais, Seville Berberi, Ġftira Tiradı, Perde II, Sahne VIII.) 

KURTLA KUZU 

Kurt : Genel ton tiz, sesin Ģiddeti kuvvetli (çok öfkeli) 

Kuzu : Genel ton tiz, sesin Ģiddeti hafif. 

Kurdun söz akımı kuzununkinden daha ağır, hiddeti gösteriĢli ve çok 

kurnazcadır. Bu karĢılaĢmada kuvvete karĢı zayıflığın haksızca yenilgisi 

gösterilmelidir. 

Kim daha güçlüyse hep odur haklı. 

Ġnanmayan dinlesin bu masalı. 

Kuzunun biri su içiyormuĢ  

Pırıl pırıl bir dereden. 

Aç bir kurt çıkagelmiĢ yukardan, 

Av peĢinde besbelli.
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—Vay, demiĢ öfkeyle; 

Sen kim oluyorsun da, demiĢ, 

Suyumu bulandırıyorsun benim? 

ġimdi anlatırım ben sana. 

—Aman efendim, demiĢ kuzu; 

Kızmayın da bir bakın nerdeyim. 

Ben nasıl bulandırırım suyunuzu 

Akıntı benden yana. 

Siz yukardasınız, 

Ben yirmi adım aĢağıda. 

—Onu bunu bilmem, demiĢ canavar; 

Bulandırıyorsun iĢte, o kadar. 

Hem dahası var, hımbıl; 

Sen bana küfretmiĢsin geçen yıl. 

—Nasıl olur devletlim, demiĢ kuzu; 

Geçen yıl dünyada yoktum. 

Süt kuzusuyum baksanıza. 

—Sen değilsen kardeĢindir, ukalâ. 

—KardeĢim yok ki küfretsin size. 

—Seninkilerden biridir öyleyse; 

ĠĢiniz gücünüz beni çekiĢtirmek, 

Çobanlarınız, köpeklerinizle birleĢerek. 

Hepsini anlattılar bana. 

Size artık haddinizi bildirmeli, 

Deyip kesmiĢ devletli; 

Kaptığı gibi kuzuyu doğru ormana  

Ve orada 

GörmüĢ hesabını güzelce, 

DanıĢtayı, Yargıtayı, hepsi içinde. 

(La Fontaine Masalları,Çeviren: Sabahattin Eyüboğlu)
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Ne ayıp Ģey! Ne korkunç Ģey! 

 

ġaĢılacak Ģey! Mutluyum ben, mutlu 

DuyuĢ, Ses Bükümü 

Bildirme ve soru tümcelerindeki ses bükümlerini gördük. Duygusal 

anlatım, tümcelerindeki duyuĢ özelliğine göre düzenlenen ses bükümüne 

uyar, daha çok ünlem duygusunu belirten tümcelerde kendini gösterir. 

Söyleyici anlatmak istediği duygulara göre ses bükümünü verir, hayret, 

hiddet, hayranlık, ĢaĢkınlık, gücenme, iğrenme, korku, cesaretsizlik vesaire 

gibi çeĢitli duyguları anlatmak için kullanılan ünlem tümcesi tamamlanmamıĢ 

bir tümcedir. Bu tümce çoğunlukla yükselen ses bükümüyle sonuçlanır. Soru 

tümcelerinde olduğu gibi arasıra, alçalan ses bükümüyle de sonuçlanabilir. 

Yükselen ses bükümü pek canlı duyguları veya dıĢa vurulan duyguları 

gösterir,  

Örnek : 

 

 

 

Alçalan ses bükümü dıĢa pek vurulmak istenmeyen duyguları gösterir. 

Bu duygular pek Ģiddetli değildir. Cesaret kırıklığını, gerçek acıyı meydana 

çıkaran umutsuzluklar vesaire... 

 

 

Biz burada birkaç örnekle yetindik. Ses bükümü çeĢitlerini bulmakta dü-

Ģünce ve duygunun önemi büyüktür. 

DuyuĢ Vurgusu 

Bu vurgu çeĢidi, ses bükümünün biçimine uygun olarak, anlatıma 

yaĢam ve renk verir. Duygunun bir çok çeĢidini sözcük veya sözcük 

öbeklerinde kuvvetle ortaya çıkarmak için onların belirli heceleri üzerine ses 

baskısı yaparak gösteririz. Buna (duyuĢ vurgusu) deriz. DuyuĢ vurgusu 

ayrım vurgusuna çok benzer. Yalnız duyuĢ vurgusu duyguyla sıkı sıkıya ilgili 

olup, diğeri ise duygudan çok usa bağlıdır. Bununla beraber duyuĢ 

vurgusunu kullanmakta yapmacığa ve sahteliğe düĢmemeğe çaba harcayıp, 

duygusal anlatımı bozmamak gerekir. 
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Bir çok değiĢik duygunun anlatımı için duyuĢ vurgusunun yerinde 

kullanılması hoĢ ve gerçek diksiyonu ortaya çıkarır. 

AlıĢtırma 

Genel ton, orta rahatlıkla birlikte söyleĢilerde uzun duraklar yapmak, 

dinleyicilerin ilgisini kaybettirdiğinden doğru değildir. Doğallık da baĢta gelen 

niteliklerdendir. 

Sözlerime sık sık kullandığımız bir Atasözü ile baĢlamak istiyorum. 

Atalarımız “Ġnsan konuĢa konuĢa, hayvan koklaĢa koklaĢa..” demiĢler. Biz 

insanları, diğer canlılardan ayıran en yüce nitelik, kuĢkusuz, düĢünerek, 

düzgün, anlatımlı konuĢmamızdır. Yoksa konuĢma, ağzına geleni, 

düĢünmeden, geliĢi güzel söylemek demek değildir. Bunun için de söylenmiĢ 

bir Atasözümüz vardır. “Boğaz dokuz boğumdur.” derler, önce düĢünmek, 

zihninde tasarladıklarını gerekiyorsa söylemek yerinde olur. 

Bir genç, ünlü devlet adamı Balfour‟a diplomasinin ne olduğunu sormuĢ. 

Balfour da, ona Ģu fıkrayı anlatmıĢ: 

“Bir zamanlar doğuda çok kudretli bir padiĢah varmıĢ. Bu padiĢah bir 

gece rüyasında, bütün diĢlerini birer birer kaybettiğini görmüĢ. Hemen bir 

tâbirci çağırtarak rüyasını tâbir etmesini emretmiĢ. Diplomatlıktan hiç nasibi 

olmayan tâbirci: 

“—Bu diĢler, senin evlatlarındır, demiĢ. Birbiri ardınca hepsi ölecek, sen 

de bunların ölümlerini göreceksin.” 

Pek öfkelenen padiĢah, derhal boynunun vurulmasını emretmiĢ. Sonra 

bir baĢka tâbirci çağırtmıĢ o da rüyayı Ģöyle tabir etmiĢ: 

“Sevinin PadiĢahım! DiĢler evlatlarınıza delâlettir. Siz Allahın sevgili kul- 

larındansınız. Allah size öyle uzun bir ömür vermiĢ ki, milletinin mutluluğu 

için sen bütün evlâtlarından fazla yaĢayacaksın. 

“PadiĢah da ona bir kese altın ihsan etmiĢ.” 

Buna benzer bir fıkra daha vardır: 

Fransa Kralı XIV. Louis, bir gün yazdığı bazı dizemleri Boileau‟ya 

okuyarak düĢüncesini sormuĢ. Bu kötü dizemleri övmeye dili varmayan 

kurnaz eleĢtirmen, iĢin içinden çıkmanın yolunu bulmuĢ: 

—HaĢmetlim, kudret ve kabiliyetinizin yeni bir niĢânesini verdiniz bize. 

Kötü dizemler yazabileceğinizi göstermek istediniz ve baĢardınız da. Hangi 

iĢde baĢarılı olmazsınız ki!... DemiĢ. 

(1950 yılında Ankara Radyosundaki söyleĢilerimden, BaĢlangıç) 
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SONUÇ 

Bu kitapla ancak diksiyon sanatının özetini verebildik. Ussal ve 

duygusal anlatım arasındaki ayrımı çözümlemeği denedik. Bölümler, 

okuyanlar için bir kılavuz niteliğini taĢıyor. Bunlar üzerinde yılmadan, 

usanmadan tekrar, tekrar çalıĢmak sizlere düĢüyor. Ancak yanlıĢlarınızı 

verdiğimiz alıĢtırmaların üzerinde ısrarla durarak giderebilirsiniz. Bu yolda ün 

kazananlar bile yaptıkları yanlıĢları çalıĢarak giderebilmiĢlerdir. Siz de 

cesaretiniz kırılmadan çalıĢınız. 

Ġstek ve çalıĢmak doğal yetersizliği giderebilir. Söylediklerinizi kulağınız 

iyi duymalı ki, yanlıĢlarınızı gidermek mümkün olsun. Bu nedenle iĢitme 

duyunuzu iyi eğitmelisiniz. Bir de “düĢünmek ve yürekten söylemek” sözü 

baĢarı aracınız ve en iyi kılavuzunuz olmalıdır. 

Her sanatın baĢlangıcı bir iĢçilik, bir teknik, ustalık ister. Kitaplar da 

sizlere bu yönde yardımcı olabilir. Fakat sanat, yalnız bir teknik iĢ değildir. 

Bu teknik yönü elde etmekle ustalık kazanılabilir belki ama, sanatçı 

olunamaz. Bunun için özel bir yetenek ister. Bu kendine özel, artistik bir 

yetenektir. 

Diksiyonun kapsamı içine giren önemli bir bölüm daha vardır: Jest ve 

Mimik. Bunlar söylenmek istenen sözlerin anlamına göre yüzün, bütün 

vücûdun, baĢ, el ve kolların yaptığı hareketlerdir. 

Sözün yardımcısı olan bu öğeler üzerinde epeyce uzun çalıĢmak ve 

onları iyice incelemek ister. Halbuki bunun için ne zamanımız, ne de 

kitabımızın ölçüsü uygun düĢüyor. 

Yalnız Ģunu söyleyelim ki, bazı sanatçıların (!) yaptığı gibi kolları yana 

açarak hiç bir anlam taĢımayan hareketler, onları kaldırıp indirmek, jest 

yapmak değildir. Böyle bir anlam taĢımayan otomatik hareketler 

yapmaktansa, hiç hareket yapmamak daha iyi olur. 

Ġçten gelen duygu ve düĢünceleri anlatmayan hareketler hiç bir iĢe 

yaramaz. 

Söz ve Ģarkı söyleyen kimse jest yapmak için kendini zorlamamalıdır. 

Bazı okullarda dizem (Ģiir) söyleyen öğrencilere öğretmenleri: 

—Çocuğum, put gibi durma! Elini, kolunu hareket ettir, dedikçe; öğrenci 

de otomatik, anlamsız, el, kol hareketleri yapmaya kalkar, böylece söylediği 

sözlerin anlamıyla ilgisi olmayan bir kukla haline gelerek gülünç etki yapar. 

Onun için öğrenciyi harekete zorlamaktansa onu, kendi haline bırakıp 

içinden geldiği gibi jest yapmasını elde etmek, yanlıĢ hareket yapıyorsa o 

zaman düzeltmek yerinde olur. 
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Halk karĢısında söz söylemeğe yeni baĢlayanlar, önce doğru 

konuĢmaya alıĢmalı, sonra sözleri anlatım kazandıkça, jestler kendiliğinden 

meydana gelmeli. Çünkü, düĢünce ve duyguların ürünü olan hareketler içten 

gelir, yapmacıkla ilgisi yoktur. 

Çoğunlukla bir düĢünce ve duygunun açıklanmasında jest, sözden önce 

gelerek onu olgunluğa kavuĢturur. 

Söz söyleyenin duruĢu, görünüĢü de, dinleyiciler üzerinde bırakacağı 

etki yönünden, önemlidir. 

Söyleyici çoğunlukla sözlerini ayakta söyler. Bunun için duruĢunu ona 

göre düzenlemelidir. Ayakta dururken, vucûdunu sert tutmamalı, bir ayağı 

diğer ayağından hafifçe biraz daha önde bulunmalı, gövdesi de arkada 

duran ayağı üzerine dayanmalı, kollarını rahatça yanlarına sarkıtrnalıdır. 

Elleri pantolon ceplerine sokmak veya kolları vücûdun önünde kavuĢturmak, 

elleri arkada tutmak dinleyiciye karĢı saygısızlıktır. 

Jesti genel olarak Ģöyle tanımlayabiliriz: Jest, söyleyicinin anlatımına 

uyan ve eĢlik eden el, kol hareketleridir. Söyleyici el kol hareketi yaparken 

hiç bir zaman yüzünü örtmemeğe çalıĢmalı, hareketlerini yüzünden aĢağıda 

yapmalıdır. Sonra sağında bulunan bir Ģeyi göstermek istediği zaman sağ 

koluyla, solunda bulunan bir Ģeyi göstermek istediğinde, sol koluyla iĢaret 

etmelidir. Mümkün olduğu kadar da az jest yapmalıdır. Söyleyici jest 

yapmakta ne kadar ılımlı davranırsa, dinleyici üzerinde o kadar yetke ve 

üstünlük sağlamıĢ olur. Bir de sık sık aynı jestlerin yinelenmesi onların 

değerini kaybettirir. 

Eskiden (antik çağ)da jestleri bir çok sınıflara ayırmıĢlardır: Olumlu 

jestler, taklit edici jestler, iĢaret edici jestler, vb. Biz jestlerin bu kadar 

ayrıntılarına gitmeden ikiye ayıralım. Bu iki ayrı sınıfa da biraz değinelim. 

Lirik jestler, (lirik diksiyon, görkemli hitabet, tragedia üslûplarında kulla-

nılan jestlerdir.) 

AlıĢılmıĢ jestler, (konferans, komedi ve monolog üslûplarında kullanılan 

jestlerdir.) AlıĢılmıĢ jestler, günlük yaĢayıĢımızda kullandığımız jestlerdir. Bu 

çeĢit jestler kolların omuzdan hareketiyle değil de dirsekten hareketiyle 

yapılır, parmaklar da bu hareketlere eĢlik ederler. 

Jestlerdeki doğal anlatımı kavramak için en iyi çalıĢma, çevremizdeki 

kiĢileri gözlemek, onlar üzerinde gözlem yapmaktır. 

Lirik jestler, tersine olarak, hep geniĢ ve omuzdan baĢlayıp kollara 

hareket olanağı vererek yapılmalıdır. Bu çeĢit jestlerin çalıĢılmasında, 
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müzelerdeki antik heykellerin duruĢlarındaki anlatım çeĢitleri incelenerek bir 

fikir edinebilir. 

Söyleyici için, bir düĢünceyi, bir duyguyu anlatmayan yapmacık yüz 

buruĢturmasına gerek yoktur. Onun için ancak kiĢi düĢünce ve duygularının, 

bir ayna gibi, yansımasını yüzünde bulmalıdır. 

Bundan ötesi, diksiyona önem verenlerin, alıĢtırmalar üzerinde istekle 

çalıĢıp güçlükleri yenebilmelerine kalıyor. 
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DĠKSĠYON TERĠMLERĠ SÖZLÜĞÜ 

(Fransızca karĢılıklarıyla) 

   
A 

A. Kalın ünlülerin düz ve geniĢ olanıdır. Ana, aba, kaya, dana vb. Yabancı 
Dillerden dilimize geçmiĢ bir de (ince â) vardır: Lâla, lâzım, fâkât vb. 
 
Açık hece (Syllabe 
ouverte) 

 Sonunda bir ünlü bulunan hece: Ada (a-da), uyku (uy-ku) 
 

Acıklı diksiyon  
(Diction tragique) 

Çok acıklı olan, heyecan uyandıran anlatım Ģekli. 

Açıklık  
(Clareté) 

Bir metindeki düĢünce ve duyguları söyleyicinin açık olarak 
belirtmesi hali 

Açıklık saçıklık  
(Grudité) 

Sözde ve yazıda gelenek ve göreneğe aykırı kavramları öz 
sözcükleriyle anlatma hali. 

AçılıĢ 
(Apertur) 

Sesi çıkarırken ses yolunun açılması ve açılıĢ derecesi. 

AdaĢ 
(Homonyme) 

SöyleniĢleri aynı, anlamları ayrı olan sözcüklere denir: Yaz 
(yazmaktan), yaz (mevsim), yüz (sayı), yüz (çehre), kara 
(siyah), kara (toprak parçası) vb. 

Âdem elması 
(Pomme d’Adam) 

Erkeklerde boynun ön tarafında gırtlağın meydana getirdiği 
çıkıntıya bu ad verilir. 

Ağırlık 
(Lourdeur) 

Ünsüzlerin meydana gelmesinde konuĢma organlarının 
tembelliğinden doğan bir kusurdur. 

Ağıtlama 
(Oraison funébre) 

ÖlmüĢleri anmak için yapılan törende okunan söylev. 

Ağız 
(Bouche) 

Ġnsanda yemek, içmek organı olup soluk alıp vermeye de 
yarar; ses yolunda dıĢarıya açılan en önemli boĢluktur. Bu 
yoldan çıkan sese ağız boĢluğu, burun boĢluğu, damaklar, 
dil, diĢler, küçük dil, yanaklar, altçene ve dudaklar 
çeĢitliliğini verir. 
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Ağız 
(Parler) 

Bir dilin bölgeler ve sınıflara göre değiĢen söyleniĢ ve 
sözcük hazinesi: Ġstanbul ağzı, Rumeli ağzı, Külhanbeyi 
ağzı vb. 

Ağız boĢluğu 
(Cavité buccal) 

Küçük dilden baĢlayarak dudaklara kadar gelen, ağzın 
içindeki boĢluğa denir. 

Ağızdan soluk alma 
(Ġnspirasyon buccale) 

Ağız yoluyla alınan soluk. 

Ağız sesi 
(Voix buccale) 

Geniz yolu kapalıyken yalnız ağızdan çıkan ses. 

Ağız ünsüzü 
(Consonne buccale) 

Küçük dilin geniz yolunu kapatmasıyla, ağız yolundan çıkan 
ünsüzlere denir: b, d, gibi. 

Akciğerler (Poumons)  Göğüs boĢluğunda bulunan akciğerler, aĢağı yukarı koni 
biçiminde olup soldan iki, sağdan üç parçadan meydana 
gelmiĢ, yumuĢak ve sünger gibi bir maddeden yapılmıĢtır. 
Ve içerisinde bronĢların dalları, havanın içine dolduğu 
sayısız küçücük kesecikler, damarlar ve sinirler bulunur. 
YaĢama ve konuĢmada gerekli havayı sağlayan organdır. 
 

Akıcılık  
(Facilitl) 

 Bir metnin hiç bir ses pürüzü olmadan kolaylıkla söy-
lenmesi. 

Akıcı ünsüz 
(Consonne liquide, 
consonne vibrante) 

 Akciğerlerden çıkan havanın, ağız boĢluğundaki yarı ka-
palı bir engele çarpmasıyla meydana gelen bol sesli ünsü-
ze denir r, l, y, ğ, vb. 

Akustik  
(Acoustique) 

 Kapalı bir yerin sesleri bozmadan yansıtabilme özelliği. 

Alt boğaz boĢluğu 
(Hypopharynx) 

 Üst boğaz boĢluğunun bitiminden baĢlayıp ses kiriĢlerine 
kadar süren boĢluk. 

Altçene  
(Mâchoire inferieure) 

 Yüzün alt kesiminde altçene kemiğiyle Ģakaklar hizasında 
kafatasına eklemlenmiĢ olup, ağzın açılıp kapanmasını 
sağlar. Bunun için söz söylerken altçeneyi sıkmamak, 
serbestçe hareketini sağlamak gerekir. 

Anadili  
(Langue maternelle) 

 KiĢinin içinde doğup büyüdüğü insan topluluğunda öğren-
diği dil. 
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Anlam  
(Sens) 

 Bir sözcüğün veya bir sözün zihinde bıraktığı izlenim. 

Anlam aykırılığı 
(Contre sens) 

 Bir metinden çıkarılan anlamın asıl anlama uygun olma-
ması, bir de söylenen sözün anlamıyla, yapılan hareketlerin 
arasındaki ayrılık demektir. 

AnlamdaĢ 
(Synonyme) 

 Anlamları aynı, söyleniĢleri ayrı olan sözcüklere denir: Ka-
ra ve siyah, ak ve beyaz, yıl ve sene. vb. 

Anlatım  
(Expression) 

 Bir metinde saklı olan düĢünceyi, duyguyu, ıstırabı, ihtirası 
meydana çıkarmaktır. 

Ara tümce  
(Phrase incidente) 

 Bir tümceyi tamlayan, aynı zamanda aradan çıkarılınca 
anlamı bozmayan tümce. 

Armutsu kıkırdak 
(Cartilage d’epiglotte) 

 Gırtlak kapağının iskeletini meydana getirir. Sap tarafı dilin 
kökü hizasında saptanmıĢ bulunan bu küçücük organ bir 
güğüm kapağı gibi gırtlağı kapamaya yarar. 

Artdamak  
(Voile du palais) 

 Ağız boĢluğunun tavanında kubbeleĢen öndamağın ileri-
sindeki yumuĢayan kesime denir. 

Artdamak ünsüzü 
(Consonne 
postpalatale) 

 Akciğerlerden çıkan havanın dil sırtının yardımıyle artda- 
mağın çeĢitli noktalarından bazen patlayarak bazen de sı-
zarak meydana gelen ünsüz. 
 

Atlama  
(Suppression) 

 KonuĢurken bazı harfleri veya heceleri atlamak, söyleme-
mekten ileri gelen bir kusur. 

Avurt  
(Dedan de la joue) 

 Ağız boĢluğunda yanağın iç tarafı. 

Avurt ünsüzü  
(Consonne latérale, 
velaire) 

Dil ucunun öndamağa veya artdamağa çarpmasıyla mey-
dana gelen ve dilin yanlarından akan ses: Kal, kıl, kul, sel, 
dil, tül sözcüklerindeki (l) ünsüzü gibi. 

Ayırtı   
(Nuance) 

Söylenecek bir metinde temel düĢünceyi tamamlayan kü-
çük tümcecikler. 

Ayrıntı   
(Détail) 

Bir metinde ana fikre yardımcı olan söz ve tümceler 
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B 

B. Dudak ünsüzlerinin süreksiz ve yumuĢak olanıdır. 

Bağırma  
(Cri) 

Sesin Ģiddetini arttırarak söylemek, heyecan ve öfkesini 
yüksek sesle anlatmak, heyecanın daha taĢkın anlatımı, 
haykırmaktır. Çığlıksa ince ve keskin bir sesle haykırıĢtır. 

Bağırsal duygular 
(Emotions des 
entrailles) 

Duygululuğun bilimsel bir görüĢe dayanmamakla beraber 
çeĢitli kaynaklardan geldiği düĢünülebilir. Bağırsal duy-
gular, varlığımızın derinliklerinden birdenbire önüne ge-
çilemeyen bir kuvvetle taĢarak bütün benliğimizi saran, 
yaĢamımız pahasına da olsa önüne geçemediğimiz Ģiddetli 
duygulardır. Tragedyalardaki acı ve derin duygular bu çeĢit 
duygulardır. 

 
Belgin  (Précis) 

 
Bir düĢünceyi tam olarak anlatan söz veya yazı. 

Belirtme vurgusu  
(Accent logique) 

Anlatılan Ģeyin düĢünce yönünü belirten tümce vurgusu. 

BitiriĢ   
(Finale) 

Bir sözcüğün veya bir tümcenin son hecesi. 

Bocalama  
(Dubitation) 

Anlatmak istenilen fikri dağıtmak, mantık ölçüsünü bozup, 
karma karıĢık bir hale sokmak. 

Boğaz   
(Pharynx) 

Boynun ön kesiminde olup ağız boĢluğundan sonra gelir; 
havanın, yiyecek ve içeceklerin geçtiği yer. 

Boğaz sesi  
(Voix de gorge) 

 Bu ses dudakların, dilin, yanakların doğal hareketiyle ha-
fifleĢtirilmeden boğazda meydana gelir. “Maske” denilen, 
yüzün ön kesimi, yani yanaklar ve dudaklar bölgesine 
yerleĢtirilmemiĢ, kulağa hoĢ gelmeyen tatsız bir sestir. 

 
Boğumlanma 
(Articulation) 

 
KonuĢma organlarının boğazdan çıkan sese biçim vermek 
için topluca çalıĢmasına denir. 

Boğumlanma bölgesi 
(Zone d’articulation) 

 Ünlülerin çıkıĢında dilin toplandığı bölge. 

Boğumlanma eksikliği 
(Detaut d’articulation) 

 Ünsüzlerin ses bilgisi yönünden biçimlenmelerindeki yan-
lıĢlıklara denir. 
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Boğumlanma noktası 
(Point d’articulation) 

 Ünsüzlerin çıkıĢında dilin veya dudakların dokunduğu veya 
yaklaĢtığı dar bölge. 

Burun-boğaz boĢluğu 
(Rhino-pharynx) 

 Burun boĢluklarının bitiminden üst boğaz boĢluğuna kadar 
süren boĢluğa denir. 

Burun boĢlukları 
(Fosses nasales) 

 Burun-boğaz boĢluğundan sonra baĢlayıp bir bölme ile iki-
ye ayrılan ve burun deliklerinin bitimine kadar süren boĢ-
luklar. 

C 

C. DiĢ damak ünsüzlerinin süreksiz ve yumuĢak olanıdır. 

Cafcaflı diksiyon 
(Diction prétentieuse) 

 Pes bölgeyi kullanarak iddalı bir biçimde konuĢma tarzı. 

Cana yakın ses  
(Voix sympatique) 

 Tını bakımından kulağa hoĢ gelen ses. 

Ç 

Ç. DiĢ damak ünsüzlerinin süreksiz ve sert olanıdır. 

ÇatıĢma  
(Hiatus) 

Söz içinde iki ünlünün arka arkaya gelmesine denir. 

Çekiçleme  
(Marteler sa diction) 

Sözcüklere basa basa konuĢmaya denir. 

ÇeĢitlemeli ses  
(Voix variéte) 

KonuĢmada tiz ve pes notalara kolaylıkla inip çıkabilen ses. 

ÇeĢitlilik  
(Variété) 

Bir metinde duygu ve düĢünce değiĢikliklerinin gösteril-
mesine denir. 

D 

D. DiĢ ünsüzlerinin süreksiz ve yumuĢak olanıdır. 

Damak  
(Palais) 

 Ağız boĢluğunun kubbeleĢen tavanı 

Damak ünsüzü 
(consonne palatale) 

 Dil sırtının öndamağa veya artdamağa dokunması veya 
yaklaĢmasıyla çıkan ünsüzlere denir. 
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Dar ses  
(Voix restreinte) 

 KonuĢmada tiz ve pes notaları kolayca veremeyen ses. 

Değer sözcüğü  
(Mot de valeur) 

 Bir tümcede diğer sözcüklerden daha fazla anlamı ken-
dinde saklayan sözcük. 

Dik ses  
(Voix blanche) 

 KonuĢmada tiz ve tınısı olmayan ses. 

Diksiyon  
(Diction) 

 Söz söylerken duygu ve düĢünceleri doğru, üslûbuna uy-
gun olarak anlatmak için sesin uyumunu, söyleniĢi, jesti, 
mimiği, alınacak tavırları yerinde ve güzel kullanma sa-
natıdır. Bu anlamda (söyleyim) de kullanılabilir. 

Dil  
(Langue) 

 Ġnsanların duygu ve düĢüncelerini anlatmak için sözcük-
lerle veya gereçlerle yaptıkları anlaĢma ve konuĢmaya yar-
dımcı olan organ. 

Diyalog  
(Dialogue) 

 Tiyatro, öykü, roman gibi yapıtlarda iki veya daha çok 
kimse arasında geçen konuĢmalar. Bu tarzda yazılmıĢ ya-
pıtlar da böyle adlandırılır. 

Diyafram kası 
(Diaphragme) 

 Göğüs kasının altında, göğüs boĢluğu ile karın boĢluğunu 
birbirinden ayıran ve solunuma da yardım eden kubbe 
biçiminde ince ve geniĢ kas. 

Diyelek  
(Dialecte) 

 Bir dilin bölgelere ayrılan çeĢidi: Azerî diyelekti, Türkmen 
diyelekti vb. 

Dize  
(Vers) 

 Dizemde her bir satıra verilen ad. 

Dizem  
(Poeme) 

 Tartı, uyak, ses uyumu gibi duygulandırıcı öğelerle süs-
lenmiĢ olup güzel imgeler uyandıran sanatlı söz. Bu an-
lamda (Ģiir) de kullanılıyor. 

Doğal büküm 
(Ġnflexion naturelle) 

 Duyguları ve düĢünceleri dilin gerektirdiği ses bükümünü 
bozmadan söyleme Ģekli. 

Doğallık  
(Naturel) 

 Anlatım biçiminde doğal konuĢmayı bulmaktır. 

Doğruluk  
(Correction) 

 Ünsüzlerin seslerini çıkarırken onları ilgilendiren bütün ku-
rallara özen göstermektir. 
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Doğru ses 
(Voix juste) 

 KonuĢmada sesin yüksekliği bakımından kendi bölgesinin 
dıĢına çıkmayan ses. 

Dokunaklı 
(Pathétique) 

 Acıma ve üzülme gibi derin duyguları harekete getirici, 
özellikle tragedyalardaki duygular. 

Dokunak vurgusu 
(Accent pathétique) 

 Anlatıma dokunaklılık veren vurgu. 

Durak zamanı  
(Temps d’arrât) 

 Bir metinde susulacak yerlerin ölçüsü. 

Duralama  
(Tenue) 

 Bir sesin boğumlanması için, konuĢma organlarının birlikte 
yaptıkları ikinci evredir. Bu evrede ses meydana gelir. 

Duygunluk 
(Sensibilité) 

 Bir metinde duyguların belirtilmesi, anlatılması. 

Duygusal anlatım 
(Enoncé affectif) 

 Duyguyu belirten anlatım Ģekli. 

DuyuĢ vurgusu 
(Accent affectif) 

 Bir duyguyu kuvvetle anlatmak için bir sözcüğün bir he-
cesinin Ģiddetle vurgulanması. 

Düzleme 
(Déblaiement) 

 Söylenecek bir metnin çok önemli olan yerlerini ön plana 
alıp ayrıntıları üzerinde çok durmamak demektir. 

Düzeltme  
(Correction) 

 Dilde temizliği, açıklığı kazanmak için “söyleniĢ” ve 
“boğumlanma” mekanizmasında alıĢkanlığı elde etmektir. 

Düzyazı  
(Prose) 

 Dizem olmayan yazı.  
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E 

E. Ġnce ünlülerin düz ve geniĢ olanıdır. KonuĢma dilimizdeki (açık e) ve (kapalı 
e) olmak üzere iki çeĢidi vardır. 
 
(Açık e) ile söylenenlere örnek Evet, erkek, el (organ) vb. 
 
(Kapalı e) ile söylenenlere örnek Gece, kedi, kendi, el (yabancı) vb. 
 
Etki  
(Effet) 

 Bir söyleyicinin dinleyicileri duygulandırmak, ilgilerini çek-
mek için baĢvurduğu araç. 

Evirtim  
(Ġnversion) 

 Bir tümcedeki sözcüklerin yerini her zamanki kullanıĢa ay-
kırı olarak kullanma biçimi. Örnek: Görelim Ģimdi sizin 
beğendiğiniz kumaĢları, gibi. 

F 

F. Dudak ünsüzlerinin sert ve sürekli olanıdır. 

Fısıldama 
(Chuchotement) 

Selen vermeden söyleyiĢ ki ses kiriĢlerinin hava geçerken 
titreĢim yapmayacak kadar, birbirinden ayrılmıĢ olmasıyla 
meydana gelir. 

Fizyonomi 
(Physionomie) 

 Yüz çizgilerinin toplu halinden çıkan anlam. Söyleyici an-
latmak istediği düĢünce ve duyguları onunla yansıtmaya 
çalıĢır. 

G 

G. Ġnce ünlülerle öndamak, kalın ünlülerle ise artdamak ünsüzlerinin süreksiz ve 
yumuĢak olanıdır. 

Genel ton  
(Tonalité) 

 Bir metinde belirtilmesi gereken duygu ve düĢüncenin tü-
rüne göre söyleyicinin kullandığı genel ton. 

Geniz boĢluğu  
(Cavité pharyngo-
nasale) 

 AĢağıdan küçük dil arkasında boğaza, yukarı, öne doğru 
da iki küçük delikle, iki burun boĢluğuna açılan yol. 

Gerilek vurgu  
(Accent régressif) 

 Son hecede olmayan vurgu. 

Gerilme  
(Tension) 

 Bir sesin boğumlanması için konuĢma organlarının birlikte 
yaptıkları ilk evredir. Bu evrede organlar o sesin çıkmasını 
sağlayacak duruma geçerler. 

GevĢeklik  
(Mollesse) 

Ünsüzlerin çıkarılıĢında organların gevĢekliği. 



 

 

[ 9 2 ]  

 

Gılama 
(Grasseyement) 

 “R” ünsüzünün boğazda meydana getirilmesidir. 

Gırtlak  
(Larynx) 

 Soluk borusunun üzerinde olup boynun ön tarafına rastlar; 
sesi doğuran organdır. 

Gırtlak çarpması 
(Coup de glotte) 

 Akciğerlerden çıkan havanın gırtlağa çarpıp kesilmesiyle 
meydana gelen ses. örnek (NeĢ‟e, mes‟ut, kur‟a) vb. 

GiriĢ  
(Attaque) 

 Bir sözcüğün veya bir tümcenin ilk hecesi. 

Göğüs sesi  
(Voix de poitrine) 

 Pes sesler göğüsün alt kesiminden geliyormuĢ gibi hisse-
dildiğinden baĢ öne eğildiği zaman daha kolaylıkla çıkar. 
Bunun için pes seslere (göğüs sesi) de denir. 

Güç  
(Vigueur) 

 Her ünsüzü uzaktan ayırt edilecek biçimde söylemek. 

Gürültü  
(Bruit) 

 Selen niteliğinde olmayan ses. Örneğin: Kırbaç sesi, ayak 
sesi, alkıĢ sesi vb. 

Gürültülü soluk 
(Hoquet) 

 Söz söyleyenin, özellikle heyecan ve taĢkınlığı belirtmek 
istediği zaman, akciğerlerden gelen soluğun gürültüyle 
çıkması 

Ğ 

Ğ. Ġnce ünlülerle ön damak, kalın ünlülerle ise artdamak ünsüzlerinin sürekli ve 
yumuĢak olanıdır. 

 
Dilimizde varlığını ancak kendinden önce gelen ünlünün süresini uzatmakla 

duyurur.  
 
Sözcük baĢında bulunmaz yahut iki ünlü arasında ise diftong meydana getirir. 

H 

H. Boğaz ünsüzlerinin sürekli ve sert olanıdır. 

Hafiflik  
(Légereté) 

Ġyi bir boğumlanmaya gerekli olan kuvveti gizleyen niteliktir. 
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Hareket  
(Mouvement) 

 Bir metnin anlatmak istediği düĢünce ve duygulara göre, 
ağır veya çabuk söylenmesidir. Her yapıtın hareketi aynı 
değildir. Hareket anlatılmak istenen duygu ve heyecana 
göre değiĢir. 

I 

I. Kalın ünlülerin düz ve dar olanıdır. 

Ilım  
(Sobrieté) 

 Söyleyicinin duyduğu heyecanın ölçüsünü taĢırmadan an-
latımını ona göre kullanmasıdır, özellikle yapılan jestlerde 
yetke ve üstünlük sağlar. 

Islıklama  
(Sifflement) 

 “S” ünsüzünün Ģiddetini abartmaktan ileri gelir. 

Ġ 

Ġ. Ġnce ünlülerin düz ve dar olanıdır. 

Ġbriksi kıkırdaklar 
(Cartilages 
aryténoîdes) 

 Küçük iki kıkırdak olup ses kiriĢlerinin hareketlerini sağlar. 
Bunlar kalkansı kıkırdağın içinde, yüzüksü kıkırdağın kaĢlı 
kesimine mafsallanmıĢ bulunurlar. 

Ġkinlik  
(Diphtongue) 

 Ġki ünlünün tek bir hece halinde kaynaĢması. 

Ġmgeleme 
(Ġmagination) 

 Bir metindeki betimleri anlatırken dinleyicinin gözleri 
önünde canlandırma niteliği. 

Ġncelik  
(Esprit et du goût) 

 Bir metnin dıĢ anlamıyla yetinmeyip iç anlamını ortaya 
çıkararak anlatmak demektir. 

J 

J. DiĢ-damak ünsüzlerinin sürekli, yumuĢak ve hıĢırtılı olanıdır. 

Jest  
(Geste) 

 El, kol hareketi. GösteriĢli veya anlamlı hareket, çalım. 

K 

K. Ġnce ünlülerle öndamak, kalın ünlülerle artdamak ünsüzlerinin süreksiz ve 
sert olanıdır. 

Kafa sesi  
(Voix de téte) 

 Tiz sesler solunum aygıtının yukarısından geliyormuĢ his-
sini verip baĢ kalkdığı zaman daha kolaylıkla çıkar. Bunun 
için tiz seslere (kafa sesi) de denir. 

Kalkansı kıkırdak 
(Cartilage thyroîde) 

 Yüzüksü kıkırdağın üstüne oturmuĢ, boynun önüne rast-
layan yönü kapalı ve bir çıkıntı meydana getiren kıkırdak. 
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Kapalı hece  
(Syllabe fermée) 

 Sonunda bir ünsüz veya uzun ünlü bulunan hece. 

Kararsız ses bükümü 
(Ġnflexion incertaine) 

 KuĢkuyu, kararsızlığı ve sıkılganlığı anlatan ses bükümü. 

KarĢılama sözü 
(Réplique) 

I-Sahnede konuĢanların birbirine verdiği yanıt.  
II- Sahnede birbiriyle konuĢan kiĢilerden sözü yanıtlanacak 
olanın son tümcesinin son sözcükleri. 

KaynaĢtırma 
(Contraction) 

 Sözcüklerin bazı seslerini kaybetmesiyle kısalmalarına 
denir. Örneğin Pazar + ertesi (pazartesi), kahve + altı 
(kahvaltı), ne + asıl (nasıl) vb. 

KaynaĢtırma 
uzunluğu   
(Longueur de 
contraction) 

G ünsüzünün söyleniĢte eriyip kendinden önceki ünlüyü 
uzatmasına denir: Bağ, dağ, doğru, öğretmen, vb. 

Kekemelik  
(Begayement ou 
bégaiement) 

Patlayıcı ve kapanıcı ünsüzlerin patlama baĢlangıcı güç 
olup bir çok kez yinelenmesinden doğan konuĢma bo-
zukluğu. 

Kerteleme  
(Gradation) 

Birbirine uygun fikirleri Ģiddet derecelerine göre sıralama. 
Bu dereceler duygu ve düĢünceye göre yükselir veya 
alçalır. 

Keskin ses   
(Voix criarde) 

Bir sesin Ģiddet bakımından keskin oluĢu. 

Konferans  
(Conference) 

Toplum karĢısında bilim veya sanat konusunda konuĢma. 

Konsantrasyon  
(Concentration) 

Bir söyleyicinin düĢünce ve duygusunu toplayarak sözlerine 
kendini verebilme niteliği. 

KonuĢma dili  
(Langue parlée) 

KonuĢmada kullanılan ve yazı dilinden az çok farklı olan dil. 

KonuĢma sesi   
(Voix parlée) 

Söz söylerken düĢünce ve duygularımızı anlatmak için kul-
landığımız ses. 

Körük takımı  
(Soufflerie) 

Akciğerler ve soluk borusunun tümüne verilen ad. 
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Kuvvet   
(Force) 

Bir metindeki Ģiddetli duyguların belirtilmesinde, anlatıl-
masında kullanılan niteliktir. 

Kuvvetli ses   
(Voix puissante) 

ġiddet bakımından bir sesin kuvvetli olması. 

L 

L. Ġnce ünlülerle ön damak, kalın ünlülerle ise artdamak ünsüzlerinin yumuĢak, 
yayvan ve akıcı olanıdır. 

LeleĢme  
(Lambdacisme) 

“R” ve “N” ünsüzlerinin yerine “L” ünsüzünü söylemek 
(Merhem) yerine (melhem), (servi) yerine (selvi), (fincan) 
yerine (filcan) gibi. 

M 

M. Dudak ünsüzlerinin genzel olanıdır. 

Mimik  
(Mimique) 

 Söz söylerken duygu ve düĢünceleri anlatmak için yüzde 
beliren hareketlere denir. 

Monolog  
(Monologue) 

 Sahnede tek kiĢinin çoğunlukla, gülünç bir olayı canlan-
dırması. Bir de sahnede yalnız baĢına bulunan bir oyun-
cunun kendi kendine söylediği sözler. 
Örneğin: Harpagon‟un monologu gibi. 

N 

N. DiĢ ünsüzlerinin yumuĢak ve genzel olanıdır. 

Noktalama 
(Ponctuation) 

Bir metnin içindeki anlamı belirtmek için yapılan iĢ. 

O 

O. Kalın ünlülerin yuvarlak ve geniĢ olanıdır. 
 
KonuĢma dilimizde (kalın o) ve (ince o) olmak üzere iki çeĢidi vardır.  
(Kalın o) yla söylenenlere örnek: Ocak, ordu, dolu vb.  
(Ġnce o) yla söylenenlere örnek Loca, lokma, loĢ vb. 

OkĢar  
(Paronyme) 

 Bir sözcüğe dıĢ biçimi bakımından yakın olan baĢka 
sözcük. 
Örneğin: Erek ile elek, ilmik ile irmik vb. 

Orta bölge  
(Registre médium) 

Orta bölge notasına komĢu olan ve ona benzeyen, 
kolaylıkla çıkarılabilen notaların topluluğu. 
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OturmamıĢ ses 
(Voix non posée) 

  Orta bölgenin dıĢına, fazla tiz ve pes bölgelere kaçan ses. 

OturmuĢ ses  
(Voix posée) 

  Orta bölgeyi bularak konuĢmaya alıĢkın ses. 

Ö 

Ö. Ġnce ünlülerin yuvarlak ve geniĢ olanıdır. 

Ölçülü ses  
(Voix mesurée) 

 ġiddet bakımından bir sesin ölçülü olması. 

Örtülü ses  
(Voix voillée) 

 Tını bakımından bir sesin duru olmaması. 

Öterli ses  
(Voix sonore) 

 Bir sesin tını bakımından zengin olması. 

P 

P. Dudak ünsüzlerinin süreksiz ve sert olanıdır. 

Pasaj  
(Passage) 

 Bir yapıttan alınan bölüm. 

Pelteklik  
(Blésité) 

 Dilin iyi ayarlanmaması, diĢler arasına girmesi yüzün den 
(s),(z) gibi ünsüzlerin kusurlu söylenmesi. 

Pepelemek 
(Balbutiement) 

 Sözcüklerin ilk harflerini, özellikle (p) harflerini güçlükle 
söyleme ve ancak tekrar tekrar söyledikten sonra arkasını 
getirme, dil tutukluğu. 

Pes bölge  
(Registre grave) 

 Bir sesin pes notalarının toplandığı bölge. 

R 

R. Ön damak ünsüzlerinin titrek ve akıcı olanıdır. 

Rahatlık  
(Aisance) 

 Seyirciyi hiçe sayacak kadar saygısız davranmadan, 
konuĢmada, hareketlerde ve vücutta serbestlik demektir.  

  



 

 

[ 9 7 ]  

 

S 

S. DiĢ ünsüzlerinin ıslıklı süreklilerinden sert olanıdır. 

Sağdeyi  
(Prosodie) 

 Sözcüklerin söyleniĢinde seslerin değerini verme, hecele-
rin vurgusu, uzunluğu, kısalığı gibi özelliklere özen gös-
terme iĢi. 

Sağır ses  
(Voix sourde) 

 Tını bakımından bir sesin öterli olmaması. 

Salon ayarı  
(Diapazon de la salle) 

 Bir salonda konuĢan kimsenin sesinin Ģiddetini salonun 
büyüklüğüne göre ayarlanmasına denir. 

Selen  
(Son) 

 Gürültü niteliğinde olmayan ses.  
Örneğin: Ünlülerin sesi. 

Serim  
(Exposition) 

 Bir yapıtın baĢında, konuyu açıklayan, ortaya koyan 
bölüm. 

Ses  
(Voix) 

 Akciğerlerden çıkan havanın ses kiriĢlerini titretmesinden 
veya ağızdan sürünerek, patlayarak, sızarak, çıkmasından 
meydana gelen selen veya gürültü. 

Sesbilgisi 
(Phonétique) 

 Bir dilin seslerini, bunların birleĢme ve değiĢmelerini in-
celeyen bir bilim dalıdır. 

Ses bölgesi  
(Registre de la voix) 

 Sesin yüksekliği bakımından birbirinden farklı kesimleri. 
Her türlü insan sesi üç bölgeye ayrılır  
I-Tiz-bölge (yüksek notaların bulunduğu bölge).  
II-Orta bölge (medium) (orta notaların bulunduğu bölge).  
III- Pes bölge (alçak notaların bulunduğu bölge). 

Ses bükümü 
(Ġnflexion de la voix) 

 Bir konuĢma tümcesinde sesin edasının, perdesinin değiĢ-
mesine denir. 

Ses geniĢliği 
(Etendue vocale) 

 Seslerin, yükseklik bakımından, tize çıkma ve peĢe inme 
ölçüsü. 

Sesi oturtmak  
(Poser sa voix) 

 Orta bölgede konuĢmaya alıĢmak demektir. Böylece söy- 
leyici sesini tiz bölgeye çıkarıp yormaktan korumuĢ olur. 

Sesi yerleĢtirmek 
(Placer sa voix) 

 Sesi “maske”ye, yani, yüzün ön kesimine, yanak ve du-
daklar bölgesine yerleĢtirmektir. Onu boğazdan ve hım-
hımlıktan kurtarıp “maskeye yerleĢtirmek” bir salonda 
dinleyicilerin iyice ve rahatça anlayabilecekleri bir konuĢma 
elde etmek demektir. 
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Ses kiriĢleri  
(Cordes vocales) 

 Gırtlağın içinde sert kastan yapılmıĢ geriden ileriye doğru 
yatay duran ve sesi meydana getiren kas kıvrımları. 

Ses titremesi 
(Chevrotement) 

 Sesin tiz tonlarda, soluğun yetiĢmemesi yüzünden 
titrekliği. 

Ses yuvarlaması 
(Bredouillement) 

 Birbirinden ayrı hecelerin karıĢtırılması veya kaybolması. 

Silinme  
(Elision) 

 Sözcük sonunda bulunan bir ünlünün kendinden sonra ge-
len sözcük baĢında bir ünlü bulunduğu zaman düĢmesi, 
örneğin “Ne olur” yerine “nolur”, “kahve altı” yerine 
“kahvaltı” gibi. 

Soluk borusu  
(Trachée - artére) 

 Soluk yolunun gırtlakla bronĢlar arasındaki kıkırdaktan 
meydana gelen boru. 

Soru ses bükümü 
(Ġnflexion 
interrogative) 

 Soru tümcelerinin ses bükümü. 

Söyleyici  
(Diseur, diseuse) 

 Söz söyleme yeteneği olan kiĢi. 

SöyleniĢ 
(Prononciation) 

 Ünlülerin çıkarılmasında konuĢma organlarının hareketi. 

Söyleyim  
(Diction) 

 Söz söylerken duygu ve düĢünceleri doğru, üslûbuna uy-
gun olarak anlatmak için sesin uyumunu, söyleniĢi, jesti, 
mimiği, alınacak tavırları yerinde ve güzel kullanma sa-
natıdır. 

Söz akımı  
(Débit) 

 Belirli bir zaman içinde söylenen sözcüklerin niceliği. Söz 
akımı ağır, çabuk, aceleci, düzensiz, kesik kesik olabilir. 

Sözcük vurgusu 
(Accent de mot) 

 Sözcüklerin belli hecelerindeki vurgu. 

Söz dizimi  
(Syntaxe) 

 Bir dilin söz içinde sözcüklerinin dizilme ve bağlanmalarını 
anlatan bölümü. 

Söz noktalaması 
(Ponctuation oral) 

 Bir metnin söylenmesinde kullanılan noktalamaya denir. 
Söz noktalamasının temel araçları, soluk durakları, kul-
lanılan ses bükümlerinin çeĢitliliği, bir de ton değiĢikliğidir. 



 

 

[ 9 9 ]  

 

Süre  
(Durée) 

 Bir sesin çıkarılmasında verilen zaman. 

ġ 

ġ. DiĢ-damak ünsüzlerinin sürekli sert ve hıĢırtılı olanıdır. 

ġarkı sesi  
(Voix chantée) 

 ġarkı söyleme tekniğinde kullanılan ses. 

ġeleme  
(Chuintement) 

 “S” ünsüzünün yerine “Ģ” ve “j” söylemektir. 

T 

T. DiĢ ünsüzlerinin süreksiz ve sert olanıdır. 

Talâkat  
(Elocution) 

 Söz söylerken sözcükleri yerinde kullanmak ve dinleyicileri 
inandırmak yeteneği. 

Tavır  
(Attitude) 

 Söyleyicinin düĢünce ve duygularını anlatmak için vücû-
dunu kullanma durumu. Tiyatroda oyuncuların canlan-
dırmak istedikleri kiĢilerin tavırlarım takınmaları gerekir. 
Bunun için o kiĢilerin duruĢları, gözleyiĢleri, selâm veriĢleri, 
oturuĢları, kalkıĢları iyice incelenmelidir. 

Tehlikeli ses 
bükümleri  
(Ġnflaxion 
dangeruses) 

 Kuvvetli, taĢkın duyguların anlatımında tiz notalara çıkmak 
tehlikesi. 

Tekdüze ses  
(Voix monotone) 

 Ses yüksekliği bakımından bir sesin aynı notaları yine-
lemesi. 

Temiz ses 
 (Voix claire) 

 Tını bakımından bir sesin pürüzsüz olması. 

Tiz bölge  
(Registre aigu) 

 Bir sesin tiz noktalarının toplandığı bölge. 

Ton  
(Ton) 

 Sesin Ģiddeti, yüksekliği ve anlatım nitelikleri demektir. 

Tonlama  
(Ġntonation) 

 Bir tümcenin ton baĢlangıcı, giriĢ Ģekli, etkenidir. 

Tumturak 
(Déclamation) 

 Duyguyla ilgisi olmadan bağıra çağıra söz söyleme. 
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U 

U. Kalın ünlülerin yuvarlak ve dar olanıdır. KonuĢma dilimizde (kaim u) ve (ince 
u) olmak üzere iki çeĢidi vardır. 

 
(Kalın u)yla söylenenlere örnek Ulu, uzun, uçtu vb. 
 
(Ġnce u)yla söylenenlere örnek Lûtfi, rüya, Hülya vb. 

Ulama  
(Liaison) 

 Bir sözcüğün sonundaki ünsüzün ondan sonra gelen söz-
cüğün baĢındaki ünlüyle beraber boğumlandırılmasıdır. 

Ussal anlatım 
(Enoncé intellectuel) 

 Ussa dayanan anlatım biçimi. 

Uyak  
(Rime) 

 Dizelerin sonunda bulunan ündeĢ sözcüklerdeki aynı ses 
öbeği. 

Uyum  
(Harmonie) 

 Söyleyicinin söz söylerken düĢünce ve duygularını anlat-
mak için yüz, vücut ve el kol hareketlerinde bir uyum sağ-
laması. 

Ü 

Ü. Ġnce ünlülerin dar ve yuvarlak olanıdır. 

Üslup  
(Style) 

 Bir yapıtın yazılıĢ ve söyleniĢ biçimi. 

Üst boğaz boĢluğu  
(Pharynx bucal ou 
oropharynx) 

Burun boğaz boĢluğunun bitiminden baĢlayıp alt boğaz 
boĢluğuna kadar süren boĢluk. 

V 

V. Dudak ünsüzlerinin sürekli ve yumuĢak olanıdır. 

Vurgu   
(Accent) 

Sözcüklerde bir hecenin üzerine yapılan baskı. 

Vurgulu hece  
(Syllabe accentué) 

Sözcükte üzerine baskı yapılan hece. 

Vurgusuz hece  
(Atone) 

Sözcükte üzerine baskı yapılmayan hece. 

 
 



 

 

[ 1 0 1 ]  

 

Y 

Y. Ön damak ünsüzlerinin sürekli ve yumuĢak olanıdır. 

Yalancı ses kiriĢleri  
(Fausses cordes 
vocales) 

Gırtlağın içinde ve ses kiriĢlerinin biraz üstünde, onlara 
paralel yumuĢak bir çift çıkıntıya denir. 

Yalın üslûp   
(Style simple) 

Bu üslûbun niteliği doğallık ve geliĢi güzel yazılıvermiĢ ol-
maktır. Uzun, süslü tümcelere, gösteriĢli parlak imgelere 
gerek duymadan bir Ģeyi anlatmak, öğretmek veya eğlen-
dirmek amacıyla kolaylıkla yazılıveren yapıtların üslûbudur. 

YanlıĢ ses   
(Voix fausse) 

Yükseklik bakımından tiz ve pes bölgelerin dıĢına çıkan 
ses. 

Yapma ses bükümü  
(Ġnflexion 
conventionnelle) 

Duygu ve düĢüncelerimizi dilin gerektirdiği ses bükümünü 
bozarak uydurma bir gelenekle söz söyleme biçimidir. 

Yazı dili   
(Langué écrite) 

Bir ülkede, konuĢulan ağızlardan birinin yazıĢmalarda esas 
olarak kabul olunmuĢ biçimi. 

Yazı noktalaması  
(Ponctuation écrite) 

Bir metnin içindeki anlamı belirtmek için yazarın kullandığı 
iĢaretler. 

YerleĢtirme 
(Ġotacisme) 

 Bazı ünsüzlerin yerine veya arasına “y” ünsüzünü sıkıĢ-
tırarak söylemektir.  
Örneğin: Ġade (iyade), memur (meymur), müezzin (mey- 
zin,) Ģiir (Ģiyir), iane (iyane) vb. 

YumuĢak ses  
(Voix souple) 

 Yükseklik bakımından tiz ve pes tonlara kolaylıkla çıkıp 
inen ses. 

Yükseklik   
(Hauteur) 

 Kalın sesleri ince seslerden ayıran fizyolojik nitelik. 

Yüksek üslûp  
(Style noble) 

 Bu üslûpla yazılan yapıtlarda düĢünce ve duygular pek 
asil, pek Ģiddetli ve gösteriĢlidir. Duygular yüksek ve parlak 
sözcüklerle anlatılır. Münacat, mersiye ve tragedyalar bu 
üslûpla yazılmıĢtır. 

Yüreksel duygular 
(Emotions du coeur) 

 Yüreksel duygular, gözyaĢı döktürecek kadar içtenlik is-
teyen duygulardır. 

Yüzüksü kıkırdak 
(Cartilage cricoide) 

 Soluk borusunun üstüne oturmuĢ ve yüzük taĢına benze-
yen tarafı arkaya çevrilmiĢ olan kıkırdağa bu ad verilir. 
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Z 

Z. DiĢ ünsüzlerinin yumuĢak ıslıklı olanıdır. 

Zaman  
(Tempo) 

 Diksiyonda, gereken susma yerleridir. 

Zayıf ses  
(Voix faible) 

 ġiddet bakımından etkisi az olan ses. 

ZeleĢtirme 
(Zézaiement) 

 “J” yerine “z” söyleme alıĢkanlığı. 
Örneğin (Jale) yerine (zale), (Jilet) yerine (zilet), (Japon) 
yerine (Zapon) vb. 

Zenne sesi 
(Nasillement) 

Burun boĢluğunun tıkalı oluĢundan veya sesin orada fazla 
tınlama yapmasından ileri gelen hımhım ses. Orta oyu-
nunda Zenneye çıkan erkek oyuncular bu sesi taklit ettikleri 
için böyle adlandırılır. 



A N K A R A , 2 0 2 0

Teknoloj�n�n bu hızının yanı sıra b�r toplumun benl�ğ�n� oluşturan d�l 

�se zaman �ç�nde b�r takım değ�ş�mlere maruz kalab�lmekted�r. İşte 

tam bu noktada TRT olarak büyük b�r sorumluluğa sah�p 

olduğumuzun b�l�nc�ndey�z Çünkü M�llet�m�z Türk�ye'n�n son 50 

yılındak� s�yas�, sosyal ve ekonom�k gel�şmeler�ne ve dönüm 

noktalarına TRT �le şah�tl�k etm�şt�r. Sadece Türk�ye'dek� gel�şmeler 

değ�l, belk� de son 50 yıllık �nsanlık tar�h�n�n Türk�ye perspekt�findek� 

hafızası TRT'de oluşmuş durumdadır. Bu hafıza kanaat�mce son 

derece öneml� ve d�kkatl�ce taşımamız gereken b�r emanett�r. Çünkü 

ferd� ve �çt�ma� olarak tekerrürden �baret hayatlar yaşarken, güçlü b�r 

hafızaya �ht�yaç duyulduğuna �nanıyorum. Toplumsal hafıza 

sayes�nde toplumsal k�ml�k kend�n� korur ve d�r� tutar. Bu hafızanın 

aktarılmasında �se yorumsuz, yalın ve tüm gerçekl�kler� olduğu g�b� 

yansıtan b�r d�l kullanmak büyük b�r önem arz etmekted�r.




