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i . Giriç 
Bu çaliçmanm amaci, ôlçlinlû Tiirkçenin parça sesbirim envanterinde yer 
alan sesbirimleri siralamak, bunlarm toplam sayisi ve belirgin altsesbirimle-
riyle ilgili bir tespit yapmaktir. 

Yaklaçik bir asirdir genel dil bilimde ses ve harf terimleri arasmdaki 
kariçikhk giderilmiç olmakla birlikte, kimi çevrelerde harfí ses yerine kul-
lanma aliçkanligi siirmektedir. Dogadaki agaç ile agacm fotografi nasil bir-
birinden farkhysa, ses ve harf kavramlan da birbirinden o denli farklidir. 
Dil, yazi ile etkileçim içinde olmakla birlikte, öncelikle sözdür. 

Dil bilimin bulgularirun göz önünde tutulmadan 8 ünlii, 21 ünsüz harfi-
nin göz önüne alinarak, Tiirkçede 29 ses oldugunun kábul edilmesi, bir ba-
kima dil ve yazim sorunlannin da baçlangicmi oluçturmaktadir. Türk alfa-
besinde harf sayisi 29 olmakla birlikte, (л) ve (') içaretleri de kullanilmakta-
dir. Bu i§aretlerle, gösterilen sesbirimlerin sayisi da artmaktadir. Alfabedeki 
harf sayisi yanilticidir. 

1.1. Sesbirim-yazibirim karçilikhligi 
Yazi dizgelerinin çogunda, grafik ögeler, yani hece/karakter simgeleri veya 
harfler ile ses bilimsel ögeler arasinda yazibirim (grafem)-sesbirim karçilikhhgi 
adi verilen bir nicelik ve nitelik iligkisi vardir. Bununla birlikte, tüm gelenek-
sel hatta sesçil alfabelerde harf sayisi ile sesbirim sayisi farklidir. Ornegin, 
Osmanlicada 35 harf bulunmasma karçilik, bu harflerden 5'i Tûrkçe sözcük-
lerin gösteriminde kullanilmamiçtir. Kiril harfli Tatar alfabesinde, Rusçaya 
özgü harfler de dahil olmak üzere, 35 harf, 2 içaret vardir. Poppe (1968: 24) 
Tatarcada 9 ünlü, 25 ünsüz sesbirim bulundugu, bu alfabenin Tatarcanm 
sesbirimlerinin bir bölümünü karçilamadigi dügüncesindedir. Kimi alfabe-
lerde ayru sesbirim farkli harflerle gösterilebilmektedir. Tûrkçe /z/, /h/, /s/ 
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sesbirimleri Osmanlicada, Arapça için her biri ayri sesbirim olan 4 z harfi, 3 
h harfi, 2 s harfi ile gösterilmi§tir. 

Konuçma seslerinin tümünü temsil edebilen ideal yazi dizgesi yoktur. 
Ancak ulusal sesçil alfabelerde olabildigince dilin sesbirimleri gösterilir, az 
sayidaki ôdiinç sesbirim için genellikle grafik karçiliklara yer verilmez. Türk 

. alfabe dizgesi, istisnalar diçarida tutulmak suretiyle ögrenme kolayligi 
saglayacak, yani en az harf içerecek biçimde dûzenlenmiçtir. Dogal olarak 
belirgin altsesbirimler yaziyla örtülmü§tür. Türk alfabesi en ideal sesçil ya-
zim dizgelerinden biri olarak gösterilmektedir (Hartmann - Stork 1972: 216). 

1.2. Sesbirim ve ayirt edici özellik 
Sesbirim niteligindeki herhangi bir konuçma sesi, aralarinda akustik ve söy-
leyif farklari bulunan sesler kümesinden olu§abilir. Birbirleriyle iliçkili ko-
nu§ma seslerinin oluçturdugu dü§ünülen küme ya da aile, yani sesbirim ve 
altsesbirimleri ile ilgili siniflandirma kuramindan ilk söz eden D. Jones'tur. 
Prag Okuluna mensup N. S. Trubetzkoy tarafindan geliçtirilen ayirt edici Ö-
zellik kurami da bu kurami destekler ve bütünler (Hartmann - Stork 1972: 
170). Ayirt edici ses özelligi, bir sesbirimi digerlerinden farkli kilan belirgin 
özelliktir. 

Dilin ayirt edici ses özellikleri varyantlaçmaya bagli olarak e§ ya da art 
zamanli biçimde, az ya da çok degiçebilir. Örnegin, /i/, /1/ kar§itligi Tatarca, 
Ba§kurtça ve Kazakçada için içlevsel olmasina karçilik, Türkiye Tûrkçesi için 
iflevsel degildir. Türk dili tarihi boyunca Tûrkçenin sesbirim sayisinda degi-
§iklikler olmu§tur. Örnegin, Tiirkçe sözcüklerdeki ünlü niceligi, Ana Tûrkçe 
ve kismen Eski Tûrkçe için ayirt edici oldugu halde, Türkiye Tûrkçesinde bu 
özellik Tiirkçe kökenli sözcüklerde kaybolmuçtur. Benzer biçimde, Orta 
Tûrkçe döneminde bir sesbirim olan /ô/, /y/ye geliçerek Türkiye Tiirkçesinin 
sesbirim envanterinde yer almami§tir. 

1.3. Altsesbirim 
Dogal dilierin ses dizgesi makinelerin henüz tam olarak algilayip ayirt ede-
meyecegi kadar karmagiktir. Ancak ses dizgesinin temel birimleri ses, sesbi-
rim ve altsesbirim olmak üzere, ûç kategoriye aynlabilir. Ses fiziksel bir olgu, 
içitme orgarumn algiladigi titre§imler olarak çok genel bir anlam taçir. Ses", 
sesbirimi oluçturur. Sesbirim, sözcükleri oluçturan, anlam ayirt edici konuf-
ma sesidir. 

Sesbirimin, birbirleri arasinda anlam ayirt edici özelligi olmayan, ancak 
tamamlayici dagilim adi verilen belirli çevrelerde bulunabilen üyelerine ise 
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altsesbirim adi verilir. Altsesbirimler genellikle tamamlayici, nadiren serbest 
dagilim içindedir. 

Her dilin sesbirimleri ve altsesbirimleri kendilerine özgü düzenlemelere 
baglidir. Sesbirimlerin sayisi genellikle ikili rakamlarla ifade edilebilir; an-
cak sesbirimlerin baçlangiç ve bitiçi, yani simrlari baçka dillerde hatta diya-
lektlerde farkli olabilir. Altsesbirimlerin sayisi ise çok daha fazladir, bir ses-
birimin birkaç altsesbirimi bulunabilir. 

2. Sesbirimlerin belirlenmesi 
Biitün dogal diller gibi Tûrkçe ses dizgesinin de temeli, sesbirimler kümesi-
dir. Bu kümenin her bir üyesi, diger üyelerden ayirt edici özelliklerle aynlir. 
Ayirt edici özellikler ortak ya da yalnizca belirli bir dile özgü olabilir. Orne-
gm p sesinin soluklu olup olmamasi Tûrkçe için önem taçimazken, bir baçka 
dilde soluklu p ile soluksuz p zitlaçabilir. Ses dizgesinin temel birimi olan 
sesbirimleri belirlemede kullanilan ôiçût, sözcüklerin anlamca zitlaçip zit-
laçmadigmm, yani iki konuçma sesi arasinda sesbirimsel karçithgin bulu-
nup bulunmadigirun belirlenmesidir, Ornegin kabak / kaçak / kapak / kayak / 
kazak sözcüklerinde anlam degiçmesine yol açan b, ç, p, y, 2 sesleridir. Bu 
seslerin degi§tirilmesi, anlami da degiçtirdigine göre /b, ç, p, y, z/ seslerinin 
her biri sesbirimdir. Karçit çiftler, aym diziliçteki seslerin oluçturdugu söz-
cüklerde ararur. 

Sesbirim sayilmarun nicelik ôlçûsû tartiçmalidir. Eger bir ses, sadece bir 
örnekte sesbirim olma çartlarini saglamiç ise, bunim sesbirim sayilip sayil-
mamasi ile ilgili genel geçer bir yargi yoktur. 

Sesbirimlerin belirlenmesinde diger bír önemli husus da sözcük çiftleri-
nin kökenidir. Diller birbirlerinden sözcük kopyalayabildigi gibi, sözcükler-
le birlikte ses de kopyalayabilir. Ôrnegin Tûrkçede j sesi yalnizca kopya söz-
lerde görülür. Eski dönemlerde kullamlan 'ayin çatlatmak' deyimi, bu olgu-
nun bir göstergesidir. Kopyalanan sesler kopyalandigi dilde yeni bir nicelik 
ve nitelik kazanabilir. Bu nedenle sözcüklerin kaynak bakimmdan iliçkilen-
dirilmesi, sesbirimlerinin sayisini belirleyen etkenlerden biridir. 

Sesbirimlerin belirlenmesinde kullanilabilecek sözcük kökenleri arasin-
daki muhtemele ilifkiler §u çekillerde olabilir: 

• Tûrkçe kökenli sôzcûk-Tûrkçe kökenli sözcük 
• Tûrkçe kökenli sôzcûk-ôdûnç sözcük 
• Ôdûnç sôzcûk-ôdûnç sözcük 



184 Süer Eker 

Kugkusuz, ödüng sözcük kavrami da görecelidir. Kopyalanan sözcüklerin 
bir bölümii Türkgenin ses dizgesine bütünüyle uyarken bir bölümü de ya-
banciliklariru degi§en oranlarda sürdürmektedir. 

2.1. Türkbe kökenli sözcükler arasindaki zitla§malar 
Türkge kökenli sözcük-Türkge kökenli sözcük durumunda, sesbirimleri ve bun-
larin altsesbirimleri tamamlayia dagilim iginde bulunduklarindan, sesbi-
rimlerin belirlenmesinde, özei durumlarin difinda, önemli bir sorún yoktur. 

2.2 Türkge sözcüklerle ödüng sözcükler arasindaki zitla§malar 
Zitla§malann önemli bir bölümü Türkge kökenli sözcük-ödiing sözcük duru-
munda görülür. Ornegin [g] ve [g], Türkge kökenli sözcüklerde /g/nin birer 
altsesbirimi olarak tamamlayia dagilim igindedir; ancak, 

Ege (< ödüng) 'Ege denizi' / ege 'bir madeni ara?' (e ?) 

olduguna göre, yani anlami g ve g ayirt ettigi igin bu sözcükler igin [g] ve 
[g]den degil, iki ayn sesbirimden /g/ ve /g/den söz edilebilir. Burada, /g/nin 
kendi niteliginden dolayi mi, yoksa kendisinden önceki ünlüyü uzatarak mi 
i§lev kazandigi sorusu gündeme gelir. /g/nin sesbirim olmaktan gok, ses o-
laylari ile varligini gösteren ve alfabe baskisindan kaynaklanan bir yazibirim 
ólma niteligi agir basar. 

, ege '(^ocuga bakan (kimse)' * ege (e ?) 

Yukaridaki örnekte Türkge sözcükler arasinda da ayru kar§itliktan söz edile-
bilir, ancak ege Türkiye Türkgesinin dogal ses geli§iminin di§inda, egemen, 
öge, gezegen sözcükleri gibi, bir neolojizm, bir ig ödünglemedir. Ölgünlü 
Türkgede, Türkge kökenli sözcüklerde ünlüler arasi durumda g bulunamaz. 
Unlüler arasi g yalmzca gevriyazi metinlerinde, ana dili Türkge olmayan 
Türkge konu§urlannda ya da varyantlarda görülür. 

2.3. Ödüng sözcükler arasmdaki zitla§malar 
Ödüng sözcük-ödüng sözcük durumu genellikle Arapga ve Farsga sözcükler ara-
smda görülür. 'Bati' kökenli dillerden kopyalanan sözcükler arasmdaki ili§ki-
ler üzerinde ise az durulur. Oysa zaman zaman bu tür sözcükler arasinda da 
ilgi gekici geli§meler ortaya gikar. Son dönemlerde Bah dillerinden alinan söz-
cüklerde meydana gelen ses degi§ikliklerinin de anlam dégi§mesine yol agügi 
görülmektedir. Ornegin Ingilizce speaker sözcügü [spiker] söyleyi§i ve yazimi 
ile 'program, haber sunan kimse', speaker yazimi ve [spi'.kír] söyleyi§i ile 'ho-
parlör' anlami kazanmi§hr (Akaiin 2003: 262). 'Bah' kökenli sözcüklerle 'Do-
gu' kökenli kopya sözcükler arasmda ise genellikle bir ili§ki kurulmaz. 
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Tiirkçenin ses dizgesine uyum gösteren ve göstermeyen sözcükler arasin-
da zitla§ma görülür: 

(Far. (e)tiär ») nar 'bir meyva' * (Ar. när >) Osm. när 'ateç' 
(Far. päre ») pare 'parça' * (Far. pare ») para 'akçe, para' (ancak krç. parala-
'parçalamak') 
(Far. tíz ») tez 'tez, çabuk * (Far. tíz >) tiz 'ince, keskin ses' 

Türk edebiyatindaki abes-muktebes ('abes-muqtebes) tarhçmasi yabanci diller-
de farkli sesbirimleri gösteren harflerin Tûrkçede ayni sesbirimlè söylenmesi 
ve bunun farkli çekillerde yorumlanmasiyla ortaya çikmiçti. Osmanlicanin; 

häliq 'Yaradan; yaratan' * hâlik 'helâk'olan, yok olan' vb. 

örneklerindeki yazibirimlerin zitlaçmasi sesçil yazi ile ortadan kalkmigtir. Ol-
çûnlû alfabe ile her iki sözcük halik §eklinde yazilir. Osmanli alfabesindeki 
farkli grafemlerin Latin asilli Türk alfabesinde tek grafemde birleçmesi, kimi 
ôdûnç sözcüklerde sorunlar ortaya çikarmiçtir. 

; 2.4. Tüm sesbirimlerin ayru oldugu sözlerde sesbirimlerin ayirt ediciligi or-
tadan kalkar ve e§ seslilik ortaya çikar. 

3. Sesbirimlerin siniñandirilmasi 
Sesbirimleri parça sesbirimleri ve parçalariistii sesbirimleri (biiriin birimler) ol-
mak üzere iki öbekte ele alinir. Parça sesbirimler de iinliiler ve iinsiizler ola-
rak ikiye ayrilir. 

Parça sesbirimleri özei, parçalariistû sesbirimleri geneldir. Parça sesbi-
rimleri içitilir, yaziya yansir, görülür; parçalariistû sesbirimler ise yaziya 
yansimaz, yalruzca içitilir. ílk sesbirim türü, ses aygihnca üretilen sesleri ifa-
de eder. ikinci sesbirim türünde ise, üretilen ses/seslerin oluçturdugu hece, 
sözce ve tümcelerdeki anlama bagli nicclik tasarrußan söz konusudur. Bu ni-
celik tasarruflari nitelikte yani anlamda degi§meye yol açabilir. Ornegin, bir 
biçimbirimin vurgu degiçikligi ile yeni bir anlam kazanmasi durumunda 
sesbirimsel vurgudan söz edilebilir. Vurgu, bir sesbirim olarak içlev görür. 
Ton degigikligi de anlami farklilaçhrabilir, ayni sözce ya da tümee, ton degi-
çiklikleri ile farkli anlamlar kazanabilir. 

4.1. Tûrkçenin sesbirimleri ve belirgin altsesbirimleri 
Tûrkçenin sesbirimleriyle ilgili çaliçmalar çoktur; ancak bu çaliçmalarin ö-
nemli bölümünde sesbirim niceligi ile ilgili somut bir bilgi verilmemekte ya 
da sesbirim sayisi harf sayisma yaklaçtinlmaktadir. 

Banguoglu (1990:40) 10 kisa ünlü, 21 ünsüzden söz eder. 
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Kononov'a göre Türkgenin 8 kisa, 3 uzun ünlüsü; g, k, l seslerinin önda-
maksil ve artdamaksil bigimleriyle 24 ünsüzü, toplam 35 sesbirimi vardir 
(Tekin 1959: 333, 334). 

Swift'e göre (1963: 5) Türkgede 42 sesbirim vardir. Bunlar ünlü, ünsüz ve 
pargalarüstü sesbirimler ba§liklari altinda toplanmi§br. Bu sesbirimlerin 8 
kisa ünlü sesbirim, 1 ünlü uzunlugu, 24 ünsüz sesbirim, 4 yükseklik/tonla-
ma sesbirim, 3 kav§ak sesbirim, 1 vurgu sesbirimdir. 

Hüls t -De Weijer Türkgenin sesbirim envanterinde 8 ünlü yer aldigi; an-
cak, Arapga, Farsga kökenli ödünglemelerde 4 uzun ünlü ve g'nin dü§me-
sinden kaynaklanan uzunluklarm da bulundugu görü§ündedir. Hülst - De 
Weijer /k, g, 1/ sesbirimlerinin iki§er altsesbirimlerinin bulundugunu, bu alt-
sesbirimlerin de kom§u ünlülerin art ya da ön olu§una bagli olarak tamam-
layici dagiluri iginde yer aldigim belirtir (Hulst-De Weijer 1 9 9 1 : 1 1 - 1 3 ) . 

Ergin (1993: 38) Türkgenin 8'i ünlü, 25'i ünsüz olmak üzere toplam otuz 
üg sesini 'gevriyazi' alfabesiyle gösterir. Ergin'in listesinde /y/, /q/dan ba§ka 
bazi Anadolu agizlanndaki ve tarihi metinlerdeki x ve /13/ de yer alir. Ancak 
agizlann sesbirim kümeleri ölgünlü Türkgeden farkli özellikler gösterir. Ör-
negin, kimi Anadolu agizlarinda, söz ba§inda q vey farkli sesbirimler degil-
dir. q-, y- ya geli§mi§tir, dolayisiyla bir zitla§madan söz edilemez. Yine kimi 
Anadolu agizlanndaki söz igi ve sonunda bulunan x ile, ölgünlü dildeki 1/ 
farkli sesbirimler degildir. Söz igindeki ve sonundaki q, bütünüyle siziala§ti-
gindan, bir zitla§madan söz edilemez. 

Lewis (1986: 1-24) ise Türkgenin yazim ve ses dizgesini bilindigi gekliyle 
ele alir. 

Ergeng (2002: 46), Sesbilim Abecesi, baghgi altinda 15 ünlünün ve 27 ünsü-
zün özelliklerini siralami§tir. 

Kornfilt (1997: 489), Türkgede 8 sesbirimsel kisa ünlü öldugunu, bu ünlü-
lerin teläfi uzunluguna bagli olarak uzayabildigini; sesbirimsel uzunluklarm 
ise ancak ödüng sözlerde görüldügünü söyler. Türkgenin ünlülerinin agiz 
ünlüsü öldugunu, az sayida sözde teläfi genizsilligi bulundugunu bildiren 
Kornfilt, 20 ünsüzün özelliklerini siraladiktan sonra g'nin ortografide yer al-
digini, söylenmemekle birlikte teläfi uzunlugu gibi belirli sesbilgisel etkiler 
yarattigiru belirtir. 

Aksan'a göre (1998: 1: 26, 36) Türkgede 8 temel ünlü, 23 temel ünsüz var-
dir. 

Özsoy (2004: 13) da ayni §ekilde, Türkgede 8 temel ünlü, 23 ünsüz sesbi-
rim bulundugu görü§ündedir. 
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4.2. Bazi söyleyif anomalileri 
Tamamlayici dagilim igindeki altsesbirimler sözcüklerde i§levlerine uygun 
bigimde yer aldiklarindan, dinleyi§te ölgünlü dilin ses dízgesinden bir sap-
ma hissedilmez. Ancak ölgünlü Türkge i gin söyleyi§ anomalisi olarak nitelen-
dirilebilecek, sözeükte uygun olmayan dagilimlarda kullanilan altsesbirim-
ler de görülebilir. Bu tür altsesbirimlere §u örnekler verilebilir: 

• /q/mn altsesbirim oían art damak ile girtlak arasmda bogumlanan 
kappa harfi ile gösterilebilecek [K], 

• /e/nin altsesbirimleri kapali [é], agik [e] ve gok agik [á], 
• Di§ler arasi sizici s [s], 
• Söz ba§inda gift dudak í/si olarak söylenen [w], 
• Son dönemlerde /r/nin altsesbirim olarak özellikle geng kizlarin 

söyleyi§lerinde hissedilen baskih '£ek' r'si [r] (bk. 4.3.2.7. /r/). 

Bunlardan [é] ve [e]nin uygun dagilimlarda kullanilmamasi, söz ba§inda 
[w] söyleyifi; [K], [á], [s] ve baskili [r] söyleyi§te anomaliye yol agmakta; 
ölgünlü Türkge konu§urlarinca agiz özelliklerinin birer yansimasi veya öl-
günlü seslerden sapma olarak algilanmaktadir. 'Batí' kökenli sözcüklerde 
cqonomi ~ *ekonomi, meqanik ~ *rnekanik, dcqan ~ *dekan örneklerinde görüldü-
gü gibi, q ~k nöbetle§mesi de bir ba§ka söyleyi§ anomalisidir. Ölgünlü söyle-
yi§ di§mda kalan varyantlara ait özei sesler, örnegin, Anadolu diyalektlerin-
de y'dan sonra gelerek ön ünlü olma niteligini yitiren ö, ü sesleri anomali 
olarak alinamaz. Ancak varyantlara özgü seslerin dogal gevrelerinin di§m-
da, ölgünlü Türkgenin kullanilmasi gereken formal ortamlarda kullanilmasi, 
söyleyif anomalisi olarak degerlendirilebilir. 

4.3. Parga sesbirimler 
Parga sesbirimleri belirlemede kullamlan en önemli ayirt edici ses özelligi, 
ünlü-ünsüz karfitligidir. Ancak Türkgenin sesbirim envanterini tüm sesbi-
rim kümeleriyle kesin olarak ortaya koyacak ortak ölgütler yoktur. 

4.3.1. Ünlü sesbirimler 
Türkgede iglevsel oían ünlü sesbirimleri /a, á, á, e, o, o, u, ü, ü, 1, i, T/dir. 
Türkge kökenli sözcüklerde ise 8 kisa ünlü sesbirim vardir. Türkgenin ünlü 
dizgesindeki simetri ara§tirmacilan dokuzuncu ünlü konusunda gekimser 
hale getirmektedir. 

Türkgenin ünlüleri saf ünlüdür, yani ünlünün üretimi esnasinda ba§lan-
gigtan sona degin ünlü niteliginde bir degijiklik olmaz. ílk heceden diger 
hecelere dogru ünlü ayirt ediciligi azalir. 5 ünlülü (íspanyolca, Rusga, Ja-
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ponca), 6 ünlülü (ítalyanca) dizgelerin yarunda Türkbe, ünlü sayisi bakimin-
dan zengindir. Ortalama ío'dan fazla ünlü bulunan dillerde ikiz ünlü ve 
uzunluk gibi diger ayirt edici özellikler de ortaya gikar. 

Ikiz ünlüler Türkge igin tartigmah bir konudur. Ses birliklerinin hangi 
kogullarda ikiz ünlü sayilacagi konusunda, farkli hecelere dagilan seslerin 
ikiz ünlü kábul edilmemesi di§inda, kesin ölgütler yoktur. /g, h, v, y/ sesleri-
nin dü§mesi sonucu yan yana gelen ünlülerin yol agtigi seslik geli§melerin 
ünlü uzunlugu veya ikiz ünlü sayilmasi ise gözümlenemeyen bagka bir so-
rundur. 

Konuyla ilgili. olarak bilim adamlarinin farkli görügleri vardir. Ornegin, 
Kononov Türkgede sesbirim gegidi olarak diftong bulunmadigi, ancak ünlü 
birle§melerine rastlandigi (Tekin 1959: 334); benzer gekilde Lewis (1967: 10) 
yabanci ikiz ünlülerin Türkgede dar ünlü türemesi ile bu özelliklerini kay-
bettigi dü§üncesindedir. Korkmaz'a göre (1992: 85) de Türkgede birincil ikiz 
ünlü yoktur. Ikiz ünlüler genellikle anadili Türkge olmayan bilim adamlari-
nin gündeminde yer almaktadir. 

Ölgünlü Türkgede ünlülerin de altsesbirimleri vardír: Kononov /el, /0/ ve 
/ü/ ünlülerinin kapali ve agik, /i/ ve /ü/nün dar ve génig altsesbirimlerinden 
söz eder (Tekin 1959). Swift (1963: 5-8) de /i, u, o, a/ igin ikiger belirgin alt 
sesbirim bulundugu görügündedir. Ergeng'e göre (1995: 20, 21) /i/nin 'degig-
ke'si yoktur, /i/nin, /0/ ve /0/, /u/ ve /ü/nün ise agik-kapali degigkeleri vardir. 
Ancak ünlü sesbirimlerin altsesbirimleri belirgin degildir. 

Dil galigmalarinda sesler genellikle fizyolojik bakimdan siniflandirihr, 
akustik smiflama pek görülmez. Ancak son dönemlerde bilgisayar teknoloji-
sinin dil aragtirmalannda yogun bigimde kullanilmasiyla uygulamah sesbi-
lim gahgmalarinda önemli geligmeler kaydedilmektedir. Sesli anlahmin ya-
zili kargiliginm bulunmasi, yani konugmanin dogrudan elektronik ortama 
aktarilarak yaziya dönügtürülmesi amaciyla yapilan sesbirim tabanh sesli 
ifade taruma galigmalari Türkgeye de uyarlanmaya baglamigtir. Öte yaiidan 
Türkgenin seslerini ileri teknoloji aygitlari araciligiyla incelenmesini amagla-
yan galigmalar gu ana degin genellikle bilinenlerin teyidi mahiyetinde so-
nuglar vermigtir. 

Ünlü sesbirimlerinin belirlenmesinde ünlü nicelikleri ve ünlü nitelikleri ol-
mak üzere biri akustik, digeri fizyolojik iki ana ayirt edici ölgüt vardir. 

• Ünlü nicelikleri bir kargitliga: kisa-uzun, 
• Ünlü nitelikleri ise üq kargitliga: bogumlanma noktasi, darhk-geni§lik, 

düzlük-yuvarlakhk dayalidir. 
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Türkgenin ünlüleri kullanim sikligi bakiminda incelendiginde diiz ünlüler > 
dar yuvnrlak ünlüler > geni§ yuvarlak ünlüler siralani§i elde edilir. Düz ünlüler, 
ünlü kullanimirun yakla§ik %80'ini olu§turur. Geni§ ve dar, art ve ön ünlü-
lerin kullanim orani birbirine yakindír' (geni§ ünlüler %54-26, art ünlüler 
%44-32). 

4.3.1.1. Nicelik kar§ithgi 
Nicelik bir sesin ya da ses öbeginin kapladigi süredir (Vardar 2002). Sesin gi-
karili§i ya da eklemleni§i sirasinda kapladigi zaman dilimi kisa veya uzun 
olabilir. Uzunluk ünlü ya da ünsüzün dogal söyleni§in süresinin, anlami 
ayirt edecek bigimde a§ilmasidir. Türkge kökenli sözcüklerin ünlüleri kisa-
dir. Ancak Türkge kökenli sözcüklerin söyleni? sürelerinin bütünüyle ayni 
süreye yayildigi söylenemez, yani kisa ünlülerin uzunluklari da farkli olabi-
lir. Arapga, Farsgadan alinan sözcüklerdeki birincil uzun ünlüler korunur, 
kisalír ya da kisalan ünlü morfofonemik nöbetle§melerde özgün durümuna 
dönü§ebilir. Fransizca ve íngilizce gibi bati dillerinden alinan sözcüklerdeki 
uzunluklar ise genellikle kisalír. Uzatma ise, söylemsel bir birim iginde belli 
bir i§leme bagh olarak sesbirimlerin algilanabilir anlam ayrimini saglayacak 
süreyle uzatilmasi olarak tanimlanabilir (Demircan 1998: 5, 6). Uzatma, an-
lam ayirt edici nitelikte degildir. 

Ünlü uzunluklari alti durumda görülür: 

• Ödüng sözcüklerdeki birincil uzun ünlüler 
• Ödüng sesbirimlerin (aym, hemze) dü§mesini teláfi eden uzunluklar 
• Türkge kökenli sözcüklerde birincil uzun ünlüler 
• Türkge kökenli sözcüklerde g ve c/nin özei durumlannin yol agtigi 

uzunluklar 
• Türkge sözcüklerde diger ses olaylarinin sonucu olan ikincil uzun-

luklar 
• Ünlünün kendi niceliginden bagimsiz, yani söylem düzeyindeki 

uzunluklar (uzatma) 

Deny (2000: 18) yeni Türk alfabesinde ünlü uzunluklannin gösterilmemesini 
bir eksiklik olarak kábul etmiftir. Tükmencenin en önemli ses özellikle-
rinden biri Ana Türkge dönemindeki ünlü uzunluklarimri korunmasidir. 

1. Sait Faik Abasiyanik'in dört hikáyesinde (Dülger Baliginm Óliimü, Ipekli Mendil, Üqiincii 
Mevki, ÍIk Cinayct) bulunan ünlülerin toplam sayisi §u $ekildedir: 2288 /a/, /a/, /á/; 1 5 8 5 lé/, 
/el; 1503 /1/, /ÍA1167 /1/, 664 /u/, /ül; 450 /0/, 443 /ü/, 1 5 9 /0/. 
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Ancak Ana Türkge donemindeki ünlü uzunluklarini koruyan Tiirkmencede 
dahi yazibirimlerde ünlü uzunluklarina yer verilmemiftir. 

Ses degi§meleri iglevsiz degildir. Yukarida belirtilen uzunluk türleri de 
i§levseldir. Ancak hangilerinin sesbirim niteligi gósterebilecegi ayn ayri 
ara§tirilmalidir. Órnegin Arapga, Farsga kokenli ódüng sózcüklerdeki uzun-
luklar fonemiktir. Türkgede ódüng sozcüklerde üg asli uzun ünlü sesbirim 
vardir. Uzun ünlüler Türkge veya yine ódüng sqzcüklerin kisa ünlüleri ile 
zitla§ir: 

• /a/ ve /a/: á-til 'tembel', a-til; h-a-l 'durum', h-a-l 'sebze, meyve vb. 
toptan sah§ yeri' 

• /!/ ve /i/: asker-I 'askerlikle ilgili', asker-i; ilm-i 'bilimsel', iltn-i 
• /ü/ ve /u/: s-ü 'taraf', s-u; §-ü-ra 'dani§ma kurulu', §-u-ra vb. 

Batí kókenli sozcüklerde agik hecede yer alan uzunluklar ise fonemik degil-
dir. Bu sózcüklerdeki uzunluklarin korunmasi, konugurun sayginlik sagla-
ma endi§esinin, en gok gaba yasasinin bir sonucudur: 

(íng. leader >) [líder] = [lider] 
(íng. meeting >) [míting] = [miting] vb. 

4.3.1.2. Nitelik kar§itliklan 
Nitelik, seslerin eklemlenme bigimiyle tammlanan ózellikleridir (Vardar 
2002). /a, o, ü/ vb. ünlülerin farkli gikaklarda olu§masi, nitelik farklanm 
yaratir. Türkge kokenli sozcüklerde art-dn, düz-yuvarlak; dar-geni§ kar§itlikla-
nmn belirledigi sekiz ünlü vardir: /a, e, 1, i, o, u, ó, ü/. Ünlü envanterinde bir 
de ódüng ünlü sesbirim bulunmaktadir. 

4.3.1.2.1. /á/ ve /a/ 
ad(d) 'sayma'(kr§. ad 'isim'), dikkat, sihhat vb. ódüng sózlerde górülen; harp 
'müzik enstrümaru' > harp-in kr§. harp 'savag' > hárb-in órneginde zitlagan; 
zarf > zarf-a kr§. hárf> hárf-e vb. órneklerde aldiklari eklerin ünlüsüyle nice-
lik bakimmdan farkli olduklari anla§ilan iki ünlü, dolayisiyla iki ayri sesbi-
rim bulunur: /a/ * /á/. Arapga odünglemelerde górülen ve nitelikge art (post-
dorsal) /a/dan farkli bir sesbirim oían, ancak ayru harfle temsil edilen bu ses-
birime ón (predorsal) a adi verilmektedir. 

Ón a (á), /g, k, 1/ kom§ulugunda da bulunur. Fransizca madam gibi kimi 
sózcüklerdeki ón a ise, Türkgede normal a ünlüsüne donmügtür, ancak hala 
en gok qaba yásasi ile Almánya vb. eski soyleyi§i taklit ^abalan górülür. 

/á/ ile ilgili olarak araghrilmasi gereken iki husus vardir: bunlardan ilki, 
bu sesbirimin kaynák dillerdeki durumu; ikincisi, /á/nin /a/ ile ózde§le§mesi 
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veya onun bir altsesbirimi olmasi yerine, çok istisnaî bir durum olarak Tiirk-
çenin ses dizgesi içinde yer almasidir. 

4.3.1.2.2. [e] ve [ä] 
Olçûnlû dilde, e-ä zitlaçmasi görülmez. Açik e ve kapali e, ôlçùnlû Tiirkçe 
için /e/nin birer altsesbirimidir. Kimi bilim adamlarinin kapali e'yi bir sesbi-
rim olarak kabul etmiç, ancak kimileri de bu görü§e karçi çikmiçtir (Yilmaz 
1991: 151-165). Kapali e, bir altsesbirim olarak genellikle ilk hecede, giivey, 
güncy, birey, gûleç, giiveç vb. az sayidaki örnekte ikinci hecede bulunur (Tekin 
1994: 83). /ç, y/ ikincil kapali c'nin oluçmasmda roi oynar. 

4.3.2. Ünsüz sesbirimler 
Tûrkçenin ünsüz sesbirimleri /Ь, c, ç, d, f, y , g, g, h, q, k, 1,1, m, n, p, r, s, ç, t, 
v, y, z/dir. Alfabede harf olarak yer alan j bir iki yansima ve ôdûnçlemede 
bulunur. Art zamanli olarak y, g'den geliçen ön damak g'si ve art damak g'si 
üzerindeki tartiçmalar sürmektedir. Yalnizca ünlüden sonra gelebilen bu 
sesler, ünsüz niteliklerini önemli ôlçûde kaybetmi§, kendilerinden önceki 
ünlüniin süresini arhrir duruma gelmiçtir. Ancak dag-a biçimbiriminde 
[*da:-y-á\ söyleyi§inin yadirganmasi, [da:-a] sôyleyiçinin kabul görmesi, ün-
lûleçme sürecinin henüz tamamlanmadigini gösterir. Yazi ve egitim düzeyi-
nin yükselmesi, kuçkusuz bu süreci yavaçlatmaktadir. ^'nin art ünlülü söz-
lerde komçulugundaki ünlüyü uzattigi, ön ünlülü sözlerde ise y'ye geliçtigi 
görü§ü de yaygindir. deg- » [dey-] gibi örneklerde gerçekten g > y geliçmesi 
görülürken, deger > [deer] vb. örneklerde de ünlünün uzadigi anlaçilmakta-
dir. 

4.3.2.1. /g/; [y], [g] 
Bu ünsüzler Tiirkçe kökenli sözlerde, kom§u ünlülerin art ya da ön oluçla-
rma bagli olarak, tamamlayici dagilim içindedir, yani Tiirkçe sözlerde y, g 
kar§itligi yoktur. g ôdiinç sözlerde art ünlü komçulugunda bulunabilir. 
Ancak ôlçûnlû Tûrkçede tamamlayici dagilim içinde olmayan ôdûnç sözler-
de de y, g karçitligi yoktur. Çûnkû Arapçada g yoktur. Farsçada ise y, g kar-
çitligi fonemiktir: Far. mory 'ku§', morg ise 'ölülerin geçici olarak muhafaza 
edildigi yer'. Ancak Farsçadan ôdiinçlemelerde bu karçitlik görülmez. 

4.3.2.2. /g/; art [g], ön [g] 
Yazida g harfi ile temsil edilen, ancak farkli kaynaklardan geli§en iki g var-
dir: art g, ön g. /g/ ve /g/ Tûrkçenin ses tarihirii önemli ôlçûde etkileyen ve 
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hareketliligi bugün de devam eden seslerdir. art g ve on g korunur, dûçer, 
telâfi uzunlugu yaratir veya v'ye y"ye geliçir: 

art g, on g > v: kogan > kovan, dög- > döv-
ön g > y: beg > bey, eglen- [eylen-] vb. 

4.3.2.3. y, art g; g, ön g seslerinin farkli sesbirimler olmalan kuçkuludur. 

dag - *day bag ~ *bay 
yag ~ *yay 

Yukandaki örneklerde, patlayici art damak y'si ile sizici art damak g':si söyle-
yiçte anlam farki yaratmamaktadir. O zaman, y ve g gerçekte aym sesbiri-
min altsesbirimleridir. Benzer biçimde Ege * ege di§inda, 

*diger ~ diger *egemcn - egcmen 
*öge ~ öge *dügiin ~ diigiin 

örneklerinde görüldügü gibi g ile ön g zitlaçmaz. 

4.3.2.4. Ici; [j], [c] 
j, Tiirkçede, sesbirim degildir. Gerek ôlçûnlii dilde, gerekse agizlarda [j] ile 
[c], iki ayri sesbirim degil eilet ~ jilet, cimnastik ~ jitnnastik, Capon ~ ]apon, oce 
~ oje örneklerinde görüldügü gibi, /c/ sesbiriminin serbest degiçim içinde bu-
lunan altsesbirimleridir. Divânii Lûgâti'-t-Tiirk'te dahi harf olarak kar§iligi 
bulunan j sesi (bk. Dankoff - Kelly 1985), bin yilda sesbirim niteligi kazana-
mamiçtir. 

4.3.2.5. /q/ vefkl-
Tûrkçe kökenli sözlerde q ve k tamamlayici dagilim içindedir, yani art ünlü 
komçulugunda damagin ardinda q, ön komçulugunda ise damagm ön 
tarafmda k ünsüzü bogumlanir. Bu iki ses Tûrkçenin yaziya geçirildigi alfa-
belerde genellikle farkli yazibirimlerle gösterilmi§tir: ôdûnç sözlerde q, ön 
ünlü komçulugunda; k, art ünlü komçulugunda bulunabilir. q ve k Arapça 
kökenli (Osmanlica) sözcüklerde farkli sesbirimlerdir: haq(q) 'pay; dogru', 
hak(k) 'kazima, oyma', Hâliq 'Yaradan, Tanri', hâlik 'helâk olan' vb. 

Tûrkçe kökenli sözcüklerle, ôdûnç sözcükler arasinda da benzer biçimde 
karçitlik görülür: 

berk 'saglam' * berq 'çimçek' qar 'yagif türü' # kör 'kazanç' 

örneklerinde oldugu gibi, zitlaçma görülür. Ancak Arapça kökenli sözcükle-
rin özgün biçimlerindeki q, Tûrkçede konuçma dilinde ön ünlülerden sonra 
genellikle /k/ye geliçir: 
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iqlim > iklim 
iqbal > ikbal 
rnevqi > mevki 

iqraz > ikraz 
tenqit > terikit 
iqtisad > iktisat vb. 

A z sayida örnekte de k > q degi§imi görülür: 

Far. päk > paq 

4.3.2.6. /l/ve/1/ 
Türkge kökenli sözlerde /1/nin altsesbirimleri oían ve tamamlayici dagilim 
iginde bulunan [1] ve [1], Türkge sözciik-ödiing sözcük, ödiing sözciik-ödiing söz-
cüfc.kar§ithginda farkli sesbirimlerdir: 

bol 'büyük veya geni§' * (Fr. >) bol 'bir igki' 
sot 'sagin ziddi' * (Fr. >) sol 'bir nota' 
(Ar. >) kalp 'sahte' # (Ar. >) kalp 'yürek' 
at 'bir renk' * (Ar. >) Osm. äl 'aile' vb. 

/y/den sonra gelen l [A] iki altsesbirim arasmda bir altsesbirimdir. 

4.3.2.7. /r/; [r], [f] 
Türkgede /r/nin iki belirgin altsesbirimi vardir. Söz sonu di§iridaki gevre-
lerde [r], söz sonunda ünlüden sonraki durumda ise [r] bulunur. Fonetik 
literatüründe <^ek r'si olarak bilinen f'ye gok yakm oían bu ses, Türkgede söz 
sonunda, özellikle ön ünlülerden sonra belirgindir. f 'nin bogumlanmasi 
esnasinda gikan hava akimz /den biraz daha giiglüdür, dil ucu r'de, /den 
daha hizli ama kügük titre§im yapar, f , Blaskovic (1964: 9) tarafindan Türk 
dillerinde r > r' > f > z geli§iminin, yani zetasizmin bir ara agamasi olarak da 
görülür. (^ekgede bir sesbirim olan [r], Türkgede diger [r] ile tamamlayici 
dagilim igindedir. Ergeng'e göreyse (1995: 21) /r/nin 3 degi§kesi vardir. 

4.3.2.8. In/; [n], [ñ] 
Ölgünlü dilde Inj, [n] ve [ñ] altsesbirimlerinden olu§ur. [n] ve /y, g; k, k/ 
kom§ulugundaki «'den geli§en [ñ] anlam farkina yol agmaz. [yenge] = 
[yeñge], [kanguru] = [kañguru] vb. Anadolu agizlarinda ise genellikle /n/ * 
/ñ/ dir. 

4.3.2.9. Ivf; [v], [w] ve [f] 
Akustik özellikleri bulundugu ortama, gevresindeki sesgil ortama göre de-
gi§en [v] ve yan ünlü [w] altsesbirimlerinden olu§an bir sesbirimdir. *tavuk ~ 
tawuk, *kovuk ~ kowuk, *kavuk ~ kawuk örneklerinde di§-dudak ünsüzü v ile 
gift dudak ünsüzü w zitla§mamaktadir. [w] yuvarlak ünlüler, [v] ise düz 
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ünlüler kom§ulugunda görülmektedir, yani [v] ve [w] tamamlayici dagilim 
igindedir. Qyle ise, [v] ve [w], Türkgede /v/nin altsesbirimleridir. Kopkalli-
Yavuz (2000: 9) /v/nin akustik bakimdan incelendiginde üg altsesbirimin bu-
lundugu görügündedir. Demirezen (2004: 754) ise /f/ ve /v/ sesbirimleri i gin / 
u, o, ü, ö/ önünde, sirasiyla fi ve beta harfleriyle gösterilen 'ötümsüz, gift du-
dák, sürtünücü' [<|>] ve 'ötümlü, gift dudák, sürtünücü' [(3] altsesbirimlerin-
den (seste§) söz etmektedir. 

/b/ ve /p/den geligen, Türkgenin ses tarihinin ikincil sesleri, v ve /, Türkge 
kökenli sözcüklerde farkli sesbirimler degildir; ancak Türkge kökenli ov- ile 
yansima 0/ ünleminde /v/ ve /f/ zitlagir. Az sayida Türkge kökenli sözcükte 
bulunan v ve /, esas olarak, Tiirkqe kökenli sözcük-ödiing sözcük ve ödiin sözciik-
ödünq sözcük kargitliklarinda zitlagir. 

4.3.3. Diger ödüng sesbirimler 
Odüng sözcüklerdeki Türkge ses dizgesinden farkli olan sesbirimler yerleri-
ni kendilerine en yakin Türkge sesbirimlerine birakir. Osmanlica dönemin-
de, ödünglenen Arapgaya özgü sesler kugkusuz yerlerini Türkge seslere bira-
karak söylenmi§; ancak yazida bunlarin harf kargiliklari korunmugtur. Bu 
harflerin kargiliklarini yeni Türk alfabesine tagima giri§imleri, sesbirim-ya-
zxbirim karfithginin esas ahnmasiyla büyük ölgüde engellenmi§tir. Ancak 
gogu zaman dinsel bir saygi ya da prestijli dildeki söylenigi koruma duygu-
sunun birer ürünü olan simrli sayida sözcükte ünsüz kökenli ödüng sesbi-
rimler ya da bunlarin kalintilan görülebilir. 

4.3.3.1. Ayin (') 
Arapgada bir ünsüz sesbirim olan 'ayn, Osmanli Türkgesinde genellikle ye-
rini ürílülere birakír, kimi zaman da özgün dildeki hece yapisi korunarak 
pargaüstü sesbirim iglevinde duraga yakin bir görünüm alír (krg. Tuvaca 
anlam ayirt edici girtlaksil ünlüler: a"t 'at' ancak at 'ad'; o"t 'ot' ancak ot 'od, 
ateg'). 

taban * Osm. tab'an 'yaradilijtan' 
telin 'tel + ilgi durumu eki' * tel'in TSnetleme' 
say * Osm. sa'y' gah§ma, emek' 
Osm. nev 'yeni' * Osm. nev' 'tür' (yazida nevi ve nev'-i) 
kat * Osm. kat' 'kesme' (yazida kai ve kat'-i) 
Osm. Cem 'özei ad' * Osm. cetn' 'toplama' 

cem, cüz, def, kat, men, nev vb.' sözcükler yazimda, iyelik eki aldiklarmda 
özgün bigimdeki ayin veya hemze kesme igareti ile temsil edilmektedir: 
cem'i, ciiz'i, defi, kat't, men'i, nev'i vb. 
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4.3.3.2. Hemze (') 
Hemze de Tiirkgede asil i§levini; 

me'mur > memur [memur] te'sir > tesir [tesir] 
te'min > ternin [temin] vb. 

orneklerinde oldugu gibi kom§u iinliilerin uzamasiyla kaybeden ya da ne§'c 
> [nc§e] sozciigiinde goriildiigii gibi dii§erek kaybolan, Arapganin bir unsii-
ziidiir. iki iinlii, ya da bir iinlii bir iinsiiz arasinda bulunabilen hemze, ayin 
iinsuziine benzer gekilde az sayida sozciikte anlam farklila§masina yol agar: 

Kur'an 'Muslumanligin temel kitabi' * kuran 'kur- eyleminin sifat-fiili' vb. 

ayin ve hemze, Turkge kokenli sozciiklerle zitla§tiginda benzer sonuglara yol 
agar. C ôk istisnai durumlarda da goriilen, yazimda ayni igaretle, kesme i§a-
retiyle gosterilen ayin ve hemze tek bir sesbirim olarak degerlendirilebilir. 

4.3.3.3. Unsiiz uzunlugu 
Arapga kokenli sozciiklerde soz sonundaki uzun iinsiizler yazida yalin hal-
de gosterilmez. Bu iinsiizler olgiinlii dilde hiss > his, redd > ret [redd] ornek-
lerinden anla§ildigi gibi tekle§mi§tir; ancak yafli ve Osmanlicaya vakif kimi 
gevrelerin soyleyi§inde ikiz iinsiizlerin varligi hissedilebilir: 

12 * Osm. iz(z) 'izzet, biiyukliik' 
ad * Osm. ad(d) 'sayma' 

Olgiinlii Turkgede Osmanlica kalinhsi az sayida sozciikte iinsiiz uzunlugu 
ve ayin zitla§abilir: 

Osm. $err 'kotiiliik' * Osm. §er' 'din kurallan' 
def(f) 'tef, daire' * def 'savma, savulma' vb. 

Bu zitla§ma hissedildiginden, yazida kesme i§areti kullanilmasi veya ayin 
unsiiziinun I ile temsil edilmesi gibi goziimler ortaya gikar. 

4.4. Pargalariistu sesbirimler 
Dilin ses dizgesi yalnizca parga sesbirimlerin belirli dizili§lerde bir araya 
gelmesiyle olu§maz. Sesbirim, bigimbirim, sozce, tiimce vb. pargalann di-
§mda, ama pargalara yonelik biiriinsel ozellikteki sesbirimlerdir. Bu neden-
le, soz konusu kuramlari desteklemek ve tamamlamak iizere, pargalariistii 
sesbirimler adi verilen ses ozellikleri de kuramsalla§tirilmi§tir. Pargaiistii 
sesbirimler kav§ak, durak ve tondur (Swift 1963: 4, 5). 
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5. Sonug 
Ölgünlü Türkgede sesbirimlerin sayisiru kesin olarak belirlemek gügtür. Kul-
larulan ölgütlere, art zamanli ya da e§ zamanli yaklagima bagli olarak sesbi-
rim sayisi degigebilir. Ancak Türkge igin, sesbirim sayisirun 21 ünsüz sesbi-
rim + 8 ünlü sesbirim = 29 sesbirim olmadigi söylenebilir. 
5.1. Türkgenin sesbirim sayisi Türkge kökenli sözcüklerde harf sayismdan 
az, Türkge ses dizgesine uymayan ödüng sözcüklerle birlikte, harf sayism-
dan fazladir. Sesbirim niceligi ile yazibirim niceligi her zaman bire bir kargi-
lik gelmemektedir. Bazen yazibirimin sesbirim kargiligi, bazen de sesbirimin 
yazibirim kargiligi olmamaktadir. 
5.2. Ayirt edici ölgütler gergevesinde ölgünlü Türkgede bulunan sesbirimler, 
Türkge kökenli sözcükler göz önüne alindiginda ünlülerde 8, ünsiizlerde 19 
olmak üzere toplam 2/dir. 
5.3. Ödüng sesbirimlerin kullarulmasi durumunda bu sayi ünlülerde 12, ün-
süzlerde 23 olmak üzere toplam 35'tir. Diger ödüng sesbirimlerle bu sayi 
37'ye gikmaktadir. 
5.4. Pargalarüstü sesbirimler de hesaba katildigi zaman sayi artmaktadir. 4 
ton sesbirim, 3 baglama sesbirim ve vurgu sesbirim (Swift 1963: 4, 5) dahil 
olmak üzere sayi 37 + 8 = 45'e ulagmaktadir. 
5.5. Ünlü uzunluklan ve pargalarüstü sesbirimler birer sesbirim olarak ali-
rur, ödüng sesbirimlerden ünsüz uzunlugu bir kenara birakilirsa sayi 34'e 
irimektedir. 
5.6. Türkgenin sesbirimleri tablo hälinde §u gekilde gösterilebilir: 

Ünlü Sesbirimler ve Belirgin Altsesbirimler 

1. /a/ 
2. /ä/ (ödünflemelerde) 
3. /ä/ (ödünglemelerde) 
4- /e/ 

5- /1/ 
6. Iii ' 
7. A/ (ödünglemelerde) 

[e] 

[e] 
[ä] 

8. /0/ 
9 /0/ 
10. /u/ 

[e] (ödünglemelerde teläfi uzunlugu) 
xi. /ü/ (ödünglemelerde) 
12. /ü/ 
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Ünsüz Sesbirimler ve Belirgin Altsesbirimler 

1. fbl 
2. Id 

[c] 
[j]/d/,/l/,/n/önünde 

3- /?/ 
4- /d/ 
5. /f/ (ödünglemelerde) 
6- /g/ 
7- /Y/ 
8. /g/ + art ünlü (ödünglemelerde) 
9. /h/ (ödünglemelerde) 
10. /q/ 
11 . /k/ + art ünlü (ödünglemelerde) 

art ünlü + /k/ (ödünglemelerde) 
[ic] (söyleyi§ anomalisi) 
[x] (söyleyi§ anomalisi) 

12./I/ 
[t] art önlü komgulugunda 
[1] ön önlü komjulugunda 
[A] art ünlü + /y/den sonra 

13. art ünlü +/1/ 
/1/ + art ünlü (ödünglemelerde) 

14. /m/ 
15- /n/ ' 

[n] 
[q] damak ünsüzleri komgulu-
gunda 

16. /p/ 
17- /r/ 

[r] söz ba§i ve iginde 
[r] söz sonunda 

18. /s/ 
19- /?/ 
20. /t/ 
21. /v/ 

[v] 
[w] yuvarlak ünlüler komjulu-
gunda 

22. /y/ 
23. /z/ 

Diger Ödüng Sesbirimler 

1. Ayin/Hemze 2. Ünsüz uzunlugu 

Pargaüstü Sesbirimler 

1. 4 yükseklik sesbirim 
2. 3 baglama sesbirim 

3. Vurgu sesbirim 

Toplam: 12 + 23 + 2= 37 parga sesbirim. 8 pargaüstü sesbirim. Türkgede 45 
sesbirim vardir. 
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