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TŸrkçede Ezgi ‚alõşmalarõna Farklõ Bir 
Yaklaşõm1 
NilgŸn ERKARDAS2  
 
Özet 
Sözlü Türkçenin (yüksek sesle okuma ve kendiliğinden konuşma) 
ezgisine ilişkin yaklaşõmõmõz P. MartinÕin ÔArtõmlõ Yõğõlõm BitiştirmeÕ 
(SCI) modeline dayanmaktadõr. Bu çalõşmadaki temel savõmõz, en kŸçŸk 
ÔbŸrŸnsel sšzcŸklerinÕ farklõ dŸzeylerde aşamalõ bir yapõ biçiminde 
dŸzenlendikleridir. Ancak, šlçŸlŸ-šzerkparça modelin aksine SCI 
modelindeki aşamalõ yapõ yalnõzca sõnõr tonlarõnõ değil, vurgulu seslemler 
Ÿzerindeki bŸrŸnsel eğrileri de içeren bir dizi dŸzeneğe dayanmaktadõr. 
Bu durum, ilgili bŸrŸnsel sšzcŸkleri ve vurgulu seslem šzelliklerini 
belirleyebilmek için sšzlŸ TŸrkçedeki sšzlŸksel ve dilbilgisel birimlere 
ilişkin doğru kurallarõ elde etmeyi gerektirmektedir. SCI modeli, bu 
ezgisel eğrilerin rasgele bir dağõlõm sergilemediğini, aksine bu eğrilerin 
bŸrŸnsel aşamalõ yapõyõ gšsteren šzel dŸzeneğin temelinde yattõğõnõ ileri 
sŸrmektedir. Bu eğriler, šlçŸlmesi gereken F0 ve ünlü uzunluk 
değişkenliklerine göre dizimsel olarak karşõtlõk sergilemektedir. Bu 
sesbilimsel šzellikler sayesinde dinleyici konuşucunun amaçladõğõ 
bŸrŸnsel yapõyõ yeniden oluşturabilmektedir. Bu sŸreçte, ardõşõk ezgisel 
eğriler algõlandõkça, genel bŸrŸnsel yapõ devingen bir biçimde 
anlaşõlmaktadõr.  
 
 Anahtar Sšzcükler: TŸrkçe, Ezgi, BŸrŸnsel sšzcŸk, Artõmlõ Yõğõlõm 
Bitiştime Modeli 
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Different Approaches To Turkish  Intonation 
 
Abstract:  
Our approach of the intonation of spoken (read and spontaneous) Turkish 
is based on P. Martin’s model ‘Stockage-Concaténation Incrémental’ 
(SCI). Our claim is that the minimal ‘prosodic words’ are 
hierarchically organised according to several levels but, contrarily to the 
metrical autosegmental model, this hierarchy is based on mechanisms 
which involve not only boundary tones but also the ‘prosodic contours’ 
on stressed syllables. This implies of course to get the right rules of 
lexical and grammatical units in spoken Turkish in order to define the 
relevant prosodic words and determine stressed syllables characteristics. 
In the SCI model we claim that these melodic contours are not distributed 
at random but that they are indeed the very basis of the specific 
mechanism which indicates the prosodic hierarchy. These contours 
contrast syntagmatically according to FO and vocalic length variations 
which are to be measured. Thanks to them the hearer can reconstruct the 
prosodic structure which was intended to by the speaker. In this process 
the global prosodic structure is understood dynamically as successive 
melodic contours are perceived.  
 
Key words:  Turkish intonation, prosodic word, Stockage 
Concaténation Incrémental  
 
Giriş 
TŸrkçe sšzlŸ dilin (okuma ve anlõk konuşma) ezgisine yaklaşõmõmõz 
MartinÕin Artõmlõ Yõğõlõm Zincirleme (AYZ) modeline dayanmaktadõr 
(Martin,P., (2009), Intonation du français, ( 2e partie, chap. 3,pp 112-
123), A. Colin.) Bu modelde bŸrŸnŸn en kŸçŸk birimleri (bŸrŸnsel 
sšzcŸkler) farklõ dŸzeylerde aşamalõ bir biçimde dŸzenlenmişlerdir; 
ancak šlçŸlŸ-šzerkparça modelinden farklõ olarak, bu aşamalõ yapõ sõnõr 
tonlarõnõn dõşõnda ÔbŸrŸnsel eğrileri’ de içeren mekanizmalara 
dayanmaktadõr. 
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Böyle bir yaklaşõm, sšzlŸ TŸrkçedeki sšzlŸksel ve dilbilgisel birimlere 
ilişkin bŸrŸnsel sšzcŸklerin ve vurgulu seslem šzelliklerinin 
belirlenebilmesi için, ilgili birimler için doğru kurallarõn belirlenmesini 
gerektirmektedir.        
AYZ modelinde, melodik eğrilerin rasgele dağõlmadõğõnõ; aksine 
bŸrŸnsel aşamalõ yapõyõ belirleyen temel mekanizmanõn temeli olduğunu 
ileri sŸrmekteyiz. Bu eğriler šlçŸlecek olan F0 ve ŸnlŸ uzunluk 
değişimleriyle dizimsel karşõtlõk gšstermektedir. Bu eğriler sayesinde 
dinleyiciler konuşucu tarafõndan planlanan bŸrŸnsel yapõyõ yeniden 
yapõlandõrabilmektedirler. Bu sŸreçte, ardõşõk melodik eğriler 
algõlandõkça genel bŸrŸnsel yapõ dinamik olarak anlaşõlmaktadõr. 
 
Amaçlar 
¥ Ezgi birimlerinin šzelliklerini ve bunlar arasõndaki ilişkileri 

vurgulamak (ezgi yapõsõ ve biçimsšzdizimsel yapõ arasõndaki) 
¥ İncelenen farklõ tŸrdeki sšzlŸ sšzceleri ezgi açõsõndan 

sõnõflandõrmak 
¥ Dilsel anlatõmlarõn yapõlandõrõlmasõnda bŸrŸnŸn rolŸnŸ, sšzcŸk 

dizilişi bağlamõnda vurgulamak 
¥ Artõmlõ Yõğõlõm Zincirleme (AYZ)Modelini TŸrkçeye uygulamak 

 
Vurgu 
Birincil vurgu, içsel vurgusu olan ekler, belirteçler, šzel adlar; masa / 
maÕsa /, lokanta / loÕkanta / ve iskele / isÕkele / gibi bazõ šdŸnçlemeler 
(šzellikle İtalyanca ve Yunancadan geçenler) dõşõnda, dŸzenli olarak bir 
sšzcŸğŸn son sesleminde gšrŸlŸr.  
DŸzenli Son seslem Vurgusu 
Daha šnce de belirtildiği gibi, TŸrkçe sšzcŸklerde vurgu genellikle son 
seslemdedir. 
σ'σ /elˈma/ elma 
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Vurgu ve Ekleme 
¥ Vurgu örüntüsü, soneklerle birleşen kök sözcüklerde de 

görülmektedir. Bu durumda sözcükteki vurgu, yeni bir ek 
eklendikçe sözcük kökünden eklere doğru 
ilerlemektedir.Asagidaki elma radikal ve eklerle degisen vurgu 
Sezer (Sezer 1983) 

¥ /elˈma/            elma 
¥ /el.maˈlaɾ/            elma-lar 
¥ /el.ma.laɾˈdan/          elmalar-dan 

 
Katõlõmcõlar ve Derlem 
Katõlõmcõlar: Farklõ alanlarda yŸksek šğrenim görmüş büyük kent 
(İstanbul, Ankara, İzmir) kökenli 35 konuşucu. 

¥ Türkçe ana dil konuşucularõ tarafõndan okunan yapõlandõrõlmõş 
tümceler ve küçük metinler («ölçünlü» Türkçe) 

¥ Karşõlõklõ Konuşma (TŸrkçe El Kitaplarõ) 
¥ Ršportajlar (Radyo, Televizyon) 
¥ Anlõk Konuşma (Tartõşma)  

 
Bildiri cŸmlesi 
 

 
 
Ali     sozluk-te             « pencereden»     kelime-si-ni              oku-du 
Ali    dictionnaire-loc      fenetre-ablat     mot –poss-acc    lire- passŽ 
Ali  a lu le mot   par  laÔ fenêtreÕ  dans le dictionnaire 
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(‘mu’ ‘mi’) soru ekiyle kurulan bir cümle 
 

 
 

Ali       sozluk-te          “pencere-den”      kelime-si-ni       oku  - du           
mu 
Ali dictionnaire-ablat  fenetre-ablat    mot –poss-acc    lire- passé     
suffixe question 
Est-ce que Ali il a lu le mot par  la ‘ fenêtre’  dans le dictionnaire ? 
Bu tür soru tiplerine ( ‘mu’ ‘mi’) soru eklerinde surekli bir alcalma 
görülür  ondan önce gelen hece ise % 95 oraninda cogunlukla yükselme 
gösterir. 

 
Odak Soru               
 
Karsitsal Odak 
Ney-  le       git – ti- niz ?             vapur  - la      mi ?                      Deniz    
otobus –u  - yle.   
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Ney-    le     git - ti   -  niz                    vapur  -  la      
mõ                   Deniz     otobüs – ü  -  yle.  
Quoi - avec aller - pass.2.Pplur    férribot -avec-  suffix.quest    La mer  
buss -genit    -  avec  
Avec quoi vous êtes parti ?                   En ferryboat ?                                    
Avec     l’ hover-craft 
 
Soru sözcüğü (‘Ne’) ile yükselme ama eşlik durum ekinde belirgin 
alçalma 
   NE=Odak soru sözcüğü üzerinde belirgin F0 
  - eylem üzerinde yükselme (‘gittiniz’) 
  - (la) eki üzerinde belirgin bir temel F0 yükselmesi 
    karşõtsal odak (‘deniz’)  üzerinde belirgin F0   
   1. - ek ‘la’ da alçalma 
   2.-ek ‘mi’ soru ekiyle  alçalma 
 
Soru Sözcüğü                                 + Soru                                                 
  + bildirme.  
Ne Soru Sözcüğü üzerinde  « mi » vurgusuz                                         
«deniz» kök  
Sonda yükselme                   ana kökte belirgin vurgu « vapur »    en son 
hecede belirgin vurgu 
Sonda alçalma                       istisna durum «la» ekinde surekli alcalma. 
 
Bilişsel …zellikler 
Sözlü tümceler tek bir bütün olarak anlaşõlmazlar, vurgu šbeklerini 
(yalnõzca bir tek vurgulu birim içeren seslem dizileri) oluşturmak için 
seslem seslem anlaşõlõrlar. Bu vurgu šbekleri daha bŸyŸk šbekler (ezgi 
öbekleri) oluşturmak için, birleştikleri öbeklerin vurgulu seslem 
šzelliklerine gšre farklõ dŸzeylerde gruplar oluştururlar.  Vurgulu 
seslemler temel olarak sürelerine ve ünlülerinin taşõdõğõ melodik eğrilere 
gšre farklõlaşmaktadõr. Bu melodik eğriler, yŸkselen, alçalan, vb., 
dinleyiciye bŸrŸnsel yapõ için vurgu šbeklerini ve bunlarõn oluşturduğu 
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ezgi šbeklerini nasõl birleştirmesi gerektiğini anlatõr. Bu sŸreç Artimli - 
Yõğõlõm – Zincirleme olarak adlandõrõlõr. 
 
Melodik Eğri Sözlükçesi 
C0: dŸşŸk ve alçalan sonlayõcõ eğri, normal olarak tŸmcenin en son 
vurgulu seslemine yerleştirilir; 
 
C1: yŸkselen eğri, glissando (kayma) eşiğinin ŸstŸnde (yani belli bir 
melodik değişim hõzõnõn Ÿzerinde); 
 
C2: alçalan eğri, glissando (kayma) eşiğinin ŸstŸnde (yani belli bir 
melodik değişim hõzõnõn Ÿzerinde); 
 
Cn: doğal eğri (neutralized), yŸkselen, dŸz ya da alçalan, glissando 
(kayma) eşiğinin altõnda (yani belli bir melodik değişim hõzõnõn altõnda); 
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Sonuç 
¥ Bürünsel Sözcük = sšzlŸksel olarak vurgu almõş bir seslem 

içeren, bürünün en küçük birimi.  
¥ Vurgulu seslem, tŸmcenin bŸrŸnsel yapõsõnõn belirticisi olarak 

işlev gören belli bir melodik eğri taşõr. 
¥ Bu melodik eğrilerin belirginliği, dinleyicinin konuşucunun 

amaçladõğõ bŸrŸnsel yapõyõ zaman doğrusu Ÿzerinde artõmlõ olarak 
yeniden oluşturmasõna olanak tanõr. 

¥ Tümcenin en son vurgulu sesleminde konumlanan nihani 
sonlayõcõ eğri birleştirme sürecinin sonuna işaret eder. 

¥ Sonlayõcõ olmayan eğriler, bürünsel sözcüklerin öbek 
oluşturmalarõna ya da oluşturmamalarõna işaret eder. 
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