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ÖZ 

 

Müzik türleri içerisindeki ayrıcalıklı yerini kaynağını yöresel ağız farklılıklarında bulan 

kişiliğinden alan, yarınları ağız farklılıklarından doğan tavrını korumasına ve değişime karşı 

direnebilmesine bağlı olan Türk halk müziği verimlerinde varlığını sürdüren yöresel ağız 

özelliklerinin dilbilimsel yasalara bağlı olarak ses bilgisi, şekil bilgisi ve söz varlığı ölçütleri 

ekseninde Türk Dil Kurumu Çeviriyazı İşaretleri/TDKÇYİ ile transkript edildiği, müzikolojik 

yasalara bağlı olarak ise etnomüzikolojide dilbilimsel yaklaşımlar-performans/icra gösterim teori 

ekseninde yapılanan sözel/sanatsal bir performans türü olarak tanımlanan türkülerin 

kuramsal/icrasal altyapısında varlığını sürdüren Türk halk müziği yöresel ağız özelliklerinin de 

Türk Dil Kurumu Çeviriyazı İşaretleri/TDKÇYİ ile transkript edildiği, diğer dünya dillerinde de 

var olan bu gerçeğin yerel/evrensel standartlarca varlığı-kullanılabilirliği çeşitli alanlar üzerinde 

tescillenmiş olan Uluslararası Fonetik Alfabe/IPA sesleri aracılığıyla notasyona aktarılarak aslına 

en uygun şekilde tekrar tekrar seslendirilebileceği dilbilimi-müzikoloji kaynak ve otoritelerince 

tespit edilerek onaylanmıştır. 

 

Türk Halk Müziği Fonetik Notasyon Sistemi/THMFNS ulusal/uluslararası 

platformlardaki dilbilimsel/müzikbilimsel uygulamalara paralel bir uygulama başlatabilmek 

amacıyla İTÜ SBE Türk Müziği Programı yüksek lisans tezi kapsamında ilk temelleri atılan, İTÜ 

SBE Müzikoloji ve Müzik Teorisi Programı doktora tezi kapsamında geliştirilecek olan, ses 

bilgisi/şekil bilgisi/söz varlığı ölçütleri ekseninde yerel/evrensel ilintilerle birlikte Standart 

Türkiye Türkçesi/STT (bir toplulukta bölgeler üstü anlaşma aracı olarak tanınıp benimsenen, 

konuşulan lehçeler/ağızlar içerisinde yaygınlaşarak hâkim duruma geçen, dil türleri/kullanıldığı 

saha içerisinde en geniş işleve sahip olan yerel/sosyal tabakalara has izler taşımayan, ağızlar 

üstü/norm oluşturucu/varyasyon azaltıcı standart/prestij varyant/standart dil), Türk Dil Kurumu 

Çeviriyazı İşaretleri/TDKÇYİ (Anadolu diyalektolojisi üzerine yapılan kapsamlı derleme 

çalışmaları aracılığıyla derlenen yöresel ağız metinlerinin kuramsal/icrasal altyapısında ses 

bilgisi/şekil bilgisi/söz varlığı ölçütleri ekseninde varlığını sürdüren yöresel ağız özelliklerini 

transkript edebilmek amacıyla kullanılan transkripsiyon işaretleri)-Uluslararası Fonetik 

Alfabe/IPA (ses değerlerini uluslararası standartta yazıya dökebilme, tüm dillerdeki konuşma 

seslerini örnek bir biçimde kodlayabilme, dillerin doğru telaffuz edilmesini sağlayarak çok sayıda 

transkripsiyon sisteminin doğurduğu karışıklıkları önleyebilme, her bir ses için ayrı bir sembol 

geliştirebilme amacı ile işaret ve simgelerden oluşturulmuş standart alfabe türü) sesleri üzerinde 

yapılanan notasyon sistemi örneğidir.  

 

1. Uluslararası Karadeniz Dil ve Dil Eğitimi Konferansı kapsamında sunulacak olan bildiri 

aracılığıyla; fonoloji özellikleri ekseninde yapılanan sesbilgisi ölçütlerinin Türk Halk Müziği 

Fonetik Notasyon Sistemi Veritabanı/THMFNS V’nına aktarım/adaptasyon süreçleri 

Urfa/Kerkük/Talâffer Ağızları/UKTA örneklemi üzerinden gerçekleştirilecektir. 

 

Anahtar Kelimeler: Urfa/Kerkük/Talâffer Ağızları Sesbilgisi Ölçütleri/UKTA SBÖ, 

Türk Halk Müziği Fonetik Notasyon Sistemi Sesbilgisi Ölçütleri/THMFNS SBÖ. 
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ABSTRACT 

 

Turkish folk music has a priviliged place in music types due to regional dialect varieties. 

The future of Turkish folk music depends on protection of its attitude originating from dialect 

differences and its resistance against change. Turkish folk music regional dialect properties are 

transcripted by Turkish Linguistic Institiution Transcription Signs/TLITS depending on linguistic 

laws in axis of phonetics, morphology and parole existence. On the other hand, depending on 

musicological laws, regional dialect properties of Turkish folk music which is a verbal/artistic 

performance type structured in axis of linguistic approaches in ethnomusicology-

performance/display theory are also transcripted by Turkish Linguistic Institution Transcription 

Signs/TLITS. It is determined and approved by linguistic/musicology source and authotrities that 

this reality which is also present in other world languages can be transferred to notation and 

vocalized again and again in accordance with its original through International Phonetic 

Alphabet/IPA existence and usability of which have been registered by local and universal 

standards through the notification that will be submitted. 

 

Turkish Folk Music Phonetic Notation System/TFMPNS is a notation system example 

which aims to initiate a parallel application to the national/international linguistic/musicological 

application foundations of which were laid under the scope of ITU ISS Turkish Music Program 

post graduation thesis, which will be developed under the scope of ITU ISS Musicology and Music 

Theory Program doctorate thesis, which is configured in phonetics/morphology/vocabulary axis 

of together with traditional/international attachments based on Standard Turkey Turkish/STT (the 

standard language/standard variant which is recognized and adopted in a community as a means 

of agreements among the regions, gains dominant position by becoming widespread spoken 

dialects and has a large function among language types and usage areas is in a position of means 

of communication among speakers of different dialects)-Turkish Linguistic Institution 

Transcription Signs/TLITS (transcription marks used to transcribe local oral features existing on 

the axis of phonetics/morphology/lexicon criteria and theoretical/performance infrastructure of 

local oral texts, which is collected through the comprehensive compilation work on Anatolian 

dialectology)-International Phonetic Alphabet/IPA (standard alphabet type consisting of signs and 

symbols which is developed with the aim of redacting sound values in international standards, 

encoding speech sounds of all languages in an exemplary manner, preventing confusion 

engendered with numerous transcription system by providing correct pronunciation of languages 

and developing a separate symbol for each sound) sounds.  

 

Through this announcement which is to be presented within the scope of the 

1st International Black Sea Conference on Language and Language Education 

transmission/adaptation process of phoneinformation criterias structured in phonology legislation 

axis to Turkish Folk Music Phonetic Notation System Database/TFMPNS D will be carried out 

through case of Urfa/Kerkuk/Tallafer Dialects/UKTD. 

 

Key Words: Urfa/Kerkuk/Tallafer Dialects Phoneinformation Criterias/UKTD PIC, 

Turkish Folk Music Phonetic Notation System Phoneinformation Criterias/TFMPNS PIC. 
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 Türk Halk Müziği Fonetik Notasyon Sistemi Sesbilgisi Ölçütleri/THMFNS SBÖ 

Urfa/Kerkük/Talâffer Ağızları/UKTA Örneklemi 

  

Türk Halk Müziği Fonetik Notasyon Sistemi Veritabanı/THMFNS V 
 

Müzik türleri içerisindeki ayrıcalıklı yerini kaynağını yöresel ağız farklılıklarında bulan 

kişiliğinden alan, yarınları ağız farklılıklarından doğan tavrını korumasına ve değişime karşı 

direnebilmesine bağlı olan Türk halk müziği verimlerinde varlığını sürdüren yöresel ağız 

özelliklerinin dilbilimsel yasalara bağlı olarak ses bilgisi/şekil bilgisi/söz varlığı ölçütleri 

ekseninde Türk Dil Kurumu Çeviriyazı İşaretleri/TDKÇYİ ile transkript edildiği, müzikolojik 

yasalara bağlı olarak ise etnomüzikolojide dilbilimsel yaklaşımlar-performans/icra gösterim teori 

ekseninde yapılanan sözel/sanatsal bir performans türü olarak tanımlanan türkülerin 

kuramsal/icrasal altyapısında varlığını sürdüren Türk halk müziği yöresel ağız özelliklerinin de 

Türk Dil Kurumu Çeviriyazı İşaretleri/TDKÇYİ ile transkript edildiği, diğer dünya dillerinde de 

var olan bu gerçeğin yerel/evrensel standartlarca varlığı/kullanılabilirliği çeşitli alanlar üzerinde 

tescillenmiş olan Uluslararası Fonetik Alfabe/IPA sesleri aracılığıyla notasyona aktarılarak aslına 

en uygun şekilde tekrar tekrar seslendirilebileceği dilbilimi/müzikoloji kaynak ve otoritelerince 

tespit edilerek onaylanmıştır (Radhakrishnan, 2011: 422-463).  

 

Türk Halk Müziği Fonetik Notasyon Sistemi/THMFNS; ulusal/uluslararası 

platformlardaki uygulamalara paralel bir uygulama başlatabilmek amacıyla İTÜ Sosyal Bilimler 

Enstitüsü Türk Müziği Programı yüksek lisans tezi kapsamında önerilen, İTÜ Sosyal Bilimler 

Enstitüsü Müzikoloji ve Müzik Teorisi Programı doktora tezi kapsamında geliştirilecek olan, 

sesbilgisi/şekil bilgisi/söz varlığı ölçütleri ekseninde yerel/evrensel ilintilerle birlikte Standart 

Türkiye Türkçesi/STT (bir toplulukta bölgeler üstü anlaşma aracı olarak tanınıp benimsenen, 

konuşulan lehçeler/ağızlar içerisinde yaygınlaşarak hâkim duruma geçen, dil türleri/kullanıldığı 

saha içerisinde en geniş işleve sahip olan yerel/sosyal tabakalara has izler taşımayan, ağızlar 

üstü/norm oluşturucu/varyasyon azaltıcı standart/prestij varyant/standart dil: Demir, 2002/4: 105-

116), Türk Dil Kurumu Çeviriyazı İşaretleri/TDKÇYİ (Anadolu diyalektolojisi üzerine yapılan 

kapsamlı derleme çalışmaları aracılığıyla derlenen yöresel ağız metinlerinin kuramsal/icrasal 

altyapısında ses bilgisi/şekil bilgisi/söz varlığı ölçütleri ekseninde varlığını sürdüren yöresel ağız 

özelliklerini transkript edebilmek amacıyla kullanılan transkripsiyon işaretleri: TDK, 1945: 4-16) 

ve Uluslararası Fonetik Alfabe/IPA (ses değerlerini uluslararası standartta yazıya dökebilme, tüm 

dillerdeki konuşma seslerini örnek bir biçimde kodlayabilme, dillerin doğru telaffuz edilmesini 

sağlayarak çok sayıda transkripsiyon sisteminin doğurduğu karışıklıkları önleyebilme, her bir ses 

için ayrı bir sembol geliştirebilme amacı ile işaret ve simgelerden oluşturulmuş standart alfabe 

türü: IPA, 1999) sesleri ekseninde yapılanan fonetik notasyon sistemi örneğidir (Demir, 2011).  

 

Türk Halk Müziği Fonetik Notasyon Sistemi Veritabanı/THMFNS V; Türk Halk Müziği 

Fonetik Notasyon Sistemi Alfabe Veritabanı/THMFNS AV & Türk Halk Müziği Fonetik 

Notasyon Sistemi Ses Veritabanı/THMFNS SV & Türk Halk Müziği Fonetik Notasyon Sistemi 

Sözlük Veritabanı/THMFNS SzV & Türk Halk Müziği Fonetik Notasyon Sistemi Eser 

Veritabanı/THMFNS EV & Türk Halk Müziği Fonetik Notasyon Sistemi Fonotaktik Olasılık 

Hesaplayıcı Veritabanı/THMFNS FOHV & Türk Halk Müziği Fonetik Notasyon Sistemi Fonetik 

Terapi Uygulamaları/THMFNS FTU & Türk Halk Müziği Fonetik Notasyon Sistemi Fonotaktik 

Farkındalık Yetileri Gelişim Süreçleri/THMFNS FFYGS & Türk Halk Müziği Fonetik Notasyon 

Sistemi İşitsel Ayırt Etme Testi/THMFNS İAT & Türk Halk Müziği Fonetik Notasyon Sistemi 

Artikülâsyon Testi/THMFNS AT & Türk Halk Müziği Fonetik Notasyon Sistemi Sesçil 

Çözümleme Testi/THMFNS SÇT & Türk Halk Müziği Fonetik Notasyon Sistemi Sesbilgisel-

Şekilbilgisel-Sözvarlıksal Ölçütleri Belirleme Testi/THMFNS SŞSÖBT vb gibi verileri de 

bünyesinde barındırmaktadır (Bkz Şekil 1-2 ve Tablo 1-2). 
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Şekil 1. Müzikolinguistik yetileri grafik/çizelge/diyagram örneklemi 

(Radhakrishnan, 2011: 423-463) 

 
Şekil 2. Türk Halk Müziği Fonetik Notasyon Sistemi Eser Veritabanı/THMFNS EV 

Standart Türkiye Türkçesi/STT & Urfa/Kerkük/Telâffer Ağızları Türk Dil Kurumu Çeviriyazı 

İşaretleri/UKTA TDKÇYİ ile metinsel/müzikal transkripsiyon 

(Özbek, 2010: 254-255 & Demir, 2011: 246) 
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 Türk Halk Müziği Fonetik Notasyon Sistemi Sesbilgisi Ölçütleri/THMFNS SBÖ 

Urfa/Kerkük/Talâffer Ağızları/UKTA Örneklemi 

  

Tablo 1. Türk Halk Müziği Fonetik Notasyon Sistemi/THMFNS 

Müzikolektoloji/Müzikolinguistik/Müzikolekt/Müzikodilbilimsel Performans Özellikleri 

 

Gele Gele Geldik Bir Kara Taşa/Ɉelɛ Ɉelɛ Ɉeldic Biɾ Kɑɾɑ Tɑʃɑ 

Gele Gele Geldĭm Bir Ḳara Daşa/Gɛlɛ Gɛlɛ Gɛldɯ̌m Biɾ Kɑɾɑ Dɑʃɑ 
 

Yöre: Urfa 

Kaynak Kişi: Mukim Tahir 

Derleyen: Muzaffer Sarısözen 
Notaya Alan: Muzaffer Sarısözen 

Nota Yazan: N. Tunca 

TRT Müzik Dairesi Derleme Tarihi: 24.06.1948 
TRT Müzik Dairesi İnceleme Tarihi: 15.03.1974 

TRT THM Repertuarı Eser Sıra No: 701 

TRT THM Repertuarı Eser Ses Kayıt No: 01 

Yöre: Urfa 

Kaynak Kişi: Mahmut Güzelgöz 

Derleyen: Mehmet Avni Özbek 

Okuyan: Mahmut Güzelgöz 

Metinsel Transkripsiyon: Mehmet Avni Özbek & Gonca 

Demir 
Müzikal Transkripsiyon: Gonca Demir 

Nota Yazan: Sezgin Yaman 

Urfa THM Edebi/Müzikal Eser Sıra No: 02 
Urfa THM Edebi/Müzikal Eser Ses Kayıt No: 02 

 

Standart Türkiye 

Türkçesi/STT 

 

Uluslararası Fonetik 

Alfabe/IPA 

 

Türk Dil Kurumu 

Çeviriyazı 

İşaretleri/TDKÇYİ 

 

Uluslararası Fonetik 

Alfabe/IPA 

Gele gele geldik bir 

kara taşa 

Ɉelɛ ɟelɛ ɟeldic biɾ kɑɾɑ 

tɑʃɑ  

Gele gele geldĭm bir 

ḳara daşa 

 

Gɛlɛ gɛlɛ gɛldɯ̌m biɾ 

kɑɾɑ dɑʃɑ 

Yazılanlar gelir sağ 

olan başa eman 

efendim 

Jɑʐɯɫɑnɫɑɾ ɟeliɾ sɑƔ 

oɫɑn bɑʃɑ emɑn 

efɛndim  

Yazılanlar gelĭr saġ 

olan başa aman 

efendĭm 

Jɑzɯlɑnlɑɾ gɛlɯ̌ɾ sɑɡ 

ɔlɑn bɑʃɑ ɑmɑn 

ɛfɛndɯ̌m 

Bizi hasret koyar kavim 

kardaşa 

Biʐi hɑsɾɛt kojɑɾ kɑvim 

kɑɾdɑʃɑ  

Bĭzĭ ḥesret ḳoydı 

ḳavım ḳardaşa 

Bɯ̌zɯ̌ ḫɛsɾɛt kɔjdɯ 

kɑvɯm kɑɾdɑʃɑ 

Bir ayrılık bir 

yoksulluk bir ölüm 

eman efendim 

Biɾ ɑjɾɯɫɯk biɾ 

joksuɫɫuk biɾ ølym 

emɑn efɛndim  

Bir ayrılıḫ bir yoḫsıllıḫ 

bir ölǚm aman efendĭm 

Biɾ ɑjɾɯlɯχ biɾ 

jɔχsɯllɯχ biɾ ɶļim 

ɑmɑn ɛfɛndɯ̌m 

  

 

  

Nice sultanları tahttan 

indirir 

Niʤɛ suɫtɑnɫɑɾɯ 

tɑhttɑn indiɾiɾ  

Nice Sülėymanlar 

taḫtan ėndĭrĭr 

Niʤ͡ɛ s̬ɶlejmɑnlɑɾ 

tɑχtɑn endɯ̌ɾɯ̌ɾ 

Nicesinin gül benzini 

soldurur eman efendim 

Niʤɛsinin ɟyl benzini 

soɫduɾuɾ emɑn efɛndim  

Nicesĭnĭn gül benzĭnĭ 

soldırır aman efendĭm 

Niʤ͡ɛsɯ̌nɯ̌n gyl 

bɛnzini sɔldɯɾɯɾ ɑmɑn 

ɛfɛndɯ̌m 

Niceleri dönmez yola 

gönderir 

Niʤɛlɛɾi dønmɛʐ joɫɑ 

ɟøndɛɾiɾ  

Nicesĭnĭ dönmez ėle 

gönderĭr 

Niʤ͡ɛsɯ̌nɯ̌ dɶnmɛz elɛ 

gɶndɛɾɯ̌ɾ 

Bir ayrılık bir 

yoksulluk bir ölüm 

eman efendim 

Biɾ ɑjɾɯɫɯk biɾ 

joksuɫɫuk biɾ ølym 

emɑn efɛndim 

Bir ayrılıḫ bir yoḫsıllıḫ 

bir ölǚm aman efendĭm 

Biɾ ɑjɾɯlɯχ biɾ 

jɔχsɯllɯχ biɾ ɶļim 

ɑmɑn ɛfɛndɯ̌m 
Not 1. Anadolu ağız 
araştırmalarında çeviriyazı 

sistemleri: standart 

yazım/transkripsiyon/varyas
yon yöntemi ekseninde 

Standart Türkiye 

Türkçesi/STT ile transkript 
edilmiştir (Demir, 2010: 93-

106) & (Demir, 2012: 1-8) & 

(TRT THM Repertuarı Nota 
Arşivi: Url 

<www.notaarsivleri.com/tur

k-halk-muzigi/2148.html>). 

Not 2. IPA Turca: Kural 
Tabanlı Türkçe Fonetik 

Dönüştürücü 

Programı/KTTFDP (Bicil & 
Demir, 2012) ekseninde Türk 

alfabesindeki harflerin IPA 

karşılıkları ve ses tanımları 
(Pekacar & Güner Dilek, 

2009: 584-588)-Türkiye 

Türkçesi Söyleyiş 
Sözlüğü/TTSS sesbilim 

Abecesi: ünlü ve ünsüzlerin 

IPA karşılıkları (Ergenç, 
2002: 46-47) aracılığıyla 

Uluslararası Fonetik 

Alfabe/Uluslararası 
Sesbilgisi Alfabesi/IPA ile 

transkript edilmiştir.  

Not 3. Etnomüzikolojide 
dilbilimsel yaklaşımlar: 

müzikolojik veri kaydetmede 

fonetik yazı kullanımı: ağız 
dokümantasyonunun 

dilbilimsel ve müzikolojik 

eksende gerekliliği: Türk 
halk müziği yöresel ağız 

özelliklerinin fonetik 

notasyonu (Demir, 2011) 
yöntemi ekseninde 

Urfa/Kerkük/Tallâfer 

Ağızları Türk Dil Kurumu 
Çeviriyazı İşaretleri/UKTA 

TDKÇYİ: ünlüer-ünsüzler-

ayırt edici işaretler ile 
transkript edilmiştir (Özbek, 

2010: 254-255).   

Not 4. Türk dili ağız 
araştırmalarında Uluslararası 

Fonetik Alfabe/Uluslararası 

Sesbilgisi Alfabesi/IPA 
kullanımı: Türkiye’de ağız 

metinlerinin IPA kullanılarak 

yazıya geçirilmesi  (çeviriyazı 
işaretlerinin TDK-IPA 

karşılıkları: Pekacar & Güner 

Dilek, 2009: 576-578, 584-
588) yöntemi ekseninde 

Standart Türkiye 

Türkçesi/STT-Türk Dil 
Kurumu Çeviriyazı 

İşaretleri/TDKÇYİ-

Uluslararası Fonetik 
Alfabe/Uluslararası Sesbilgisi 

Alfabesi/IPA ile transkript 

edilmiştir. 
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 Gonca Demir 

 

 

Tablo 2. Türk Halk Müziği Fonetik Notasyon Sistemi/THMFNS 

Müzikolektoloji/Müzikolinguistik/Müzikolekt/Müzikodilbilimsel Performans Özellikleri 

 

Gele gele geldik bir kara taşa/ɟelɛ ɟelɛ ɟeldic biɾ kɑɾɑ tɑʃɑ 

Gele gele geldĭm bir ḳara daşa/Gɛlɛ gɛlɛ gɛldɯ̌m biɾ kɑɾɑ dɑʃɑ 

 
Yöre: Urfa 
Kaynak Kişi: Mukim Tahir 

Derleyen: Muzaffer Sarısözen 

Notaya Alan: Muzaffer Sarısözen 
Nota Yazan: N. Tunca 

TRT Müzik Dairesi Derleme Tarihi: 24.06.1948 
TRT Müzik Dairesi İnceleme Tarihi: 15.03.1974 

TRT THM Repertuarı Eser Sıra No: 701 

TRT THM Repertuarı Eser Ses Kayıt No: 01 

Yöre: Urfa 
Kaynak Kişi: Mahmut Güzelgöz 

Derleyen: Mehmet Avni Özbek 

Okuyan: Mahmut Güzelgöz 
Metinsel Transkripsiyon: Mehmet Avni Özbek & Gonca 

Demir 
Müzikal Transkripsiyon: Gonca Demir 

Nota Yazan: Sezgin Yaman 

Urfa THM Edebi/Müzikal Eser Sıra No: 02 
Urfa THM Edebi/Müzikal Eser Ses Kayıt No: 02 

Standart Türkiye 

Türkçesi/STT 

Uluslararası Fonetik 

Alfabe/IPA 

Türk Dil Kurumu 

Çeviriyazı 

İşaretleri/TDKÇYİ 

Uluslararası Fonetik 

Alfabe/IPA 

Gele gele geldik bir kara 

taşa 

ɟelɛ ɟelɛ ɟeldic biɾ kɑɾɑ 

tɑʃɑ  

Gele gele geldĭm bir 

ḳara daşa 

Gɛlɛ gɛlɛ gɛldɯ̌m biɾ 

kɑɾɑ dɑʃɑ 
Not 1. Türk halk müziği edebi/müzikal metninin I. dizesinin kuramsal/icrasal altyapısında varlığını sürdüren ses bilgisi ölçütleri: 

Standart Türkiye Türkçesi/STT > Uluslararası Fonetik Alfabe/Uluslararası Sesçil Alfabe/IPA: [a] Geniş, düz, öndamaksıl 
(predorsal) > [α] Geniş, düz, artdamaksıl (postdorsal) - [e] Geniş, düz, öndil (kapalı) > [ɛ] Geniş, düz, öndil (açık) - [i] Dar, düz, 

ödil (açık) > [I] / [i] Dar, düz, öndil (kapalı) - [b] > [b] Ötümlü, patlamalı, çift dudak - [d] > [d] Ötümlü patlamalı, dilucu-dişardı - 

[k] Ötümsüz, patlamalı artdamak > [c] Tonsuz, ön damak, patlamalı - [g]  Tonlu, ön damak-dil ortası, patlayıcı > [Ɉ] Ötümlü, 
patlamalı dil-artdamak (ön) - [l] > [l] Tonlu, diş eti, yanal akıcı - [m] > [m] Tonlu, çift dudak, genizli - [r] Ötümlü, çok vuruşlu, 

dilucu-dişeti > [ɾ] Ötümlü, tek vuruşlu, dilucu-dişeti [Ɣ] Ötümsüz, sızıcı - [ş] > [ʃ] Ötümsüz, sızıcı, dil-öndamak - [t] > [t] Ötümsüz, 

patlamalı, dilucu-dişardı. Urfa/Kerkük/Talaffer Ağızları Türk Dil Kurumu Çeviriyazı İşaretleri/TDKÇYİ > Uluslararası Fonetik 
Alfabe/Uluslararası Sesçil Alfabe/IPA: [ĭ] Kısa, vurgusuz, i/ė arası bir ünlü > [ɯ̌] Çok kısa ı- [ḳ] İnce ya da kalın ünlülerle hece 

kuran, normal k’dan daha arkada teşekkül eden patlayıcı ve kalın olan bir art damak ünsüzü > [k] Tonsuz, arka damak, patlamalı. 

CVCV CVCV CVCCVC 

CVC CVCV CVCV  

CVCV CVCV 

CVCCVC CVC CVCV 

CVCV  

CVCV CVCV CVCCVC 

CVC CVCV CVCV 

CVCV CVCV 

CVCCVC CVC CVCV 

CVCV 
Not 2. Türk halk müziği edebi/müzikal metninin I. dizesinin kuramsal/icrasal altyapısında varlığını sürdüren şekil bilgisi ölçütleri: 
V/C analizi (Gorman, 2013: 39-63): V-Vowel (Ünlü/Sesli Harf), C-Consonant (Ünsüz/Sessiz Harf) sembolize etmektedir. V/C 

analiz yöntemi türkü metninin tüm dizelerine uygulandığında ses/hece/kelime/cümle dizimsel ölçütler ekseninde farklılıklar ortaya 

çıkabilmektedir. Örnek: I. kıta III. dize: koyar: CVCVC-kojɑɾ: CVCVC-ḳoydı: CVCCV-kɔjdɯ: CVCCV  

Gele gele (ge.le ge.le) gel.dik 

bir kara ta.şa 

ɟelɛ ɟelɛ (ɟe.lɛ ɟe.lɛ) 

ɟel.dic biɾ kɑɾɑ tɑ.ʃɑ 

Gele gele (ge.le ge.le) 

gel.dĭm bir ḳara da.şa 

Gɛlɛ gɛlɛ (Gɛ.lɛ gɛ.lɛ) 

gɛl.dɯ̌m biɾ kɑɾɑ dɑ.ʃɑ 
Not 3. Türk halk müziği edebi/müzikal metninin I. dizesinin kuramsal/icrasal altyapısında varlığını sürdüren 

ses/hece/kelime/cümle dizimsel ölçütler: prozodik fonotaktik analiz (Sherer, 1994): (.) = hecesel bölümlenme noktalarını sembolize 
etmektedir. Prozodik fonotaktik analiz yöntemi türkü metninin tüm dizelerine uygulandığında dilbilimsel/ritmik-

müzikbilizmsel/melodik prozodi örtüşümü kuralları gereğince sesel/hecesel/kelimesel/cümlesel bölümlenme/vurgu noktaları 

ekseninde farklılıklar ortaya çıkabilmektedir. Örnek: melodik prozodi>ritmik prozodi: gele>ge.le, ɟelɛ>ɟe.lɛ,  gele>ge.le, gɛlɛ>gɛ.lɛ 

Türk Dil Kurumu Sözlük 

Veritabanı/TDK SzV 

Türkiye Türkçesi Söyleyiş 

Sözlüğü 

Veritabanı/TTSSV 

Urfa/Kerkük/Tallâfer 

Ağızları Dizin ve Sözlük 

Veritabanı/UKTA DSV 

Türk Halk Müziği 

Fonetik Notasyon Sistemi 

Sözlük 

Veritabanı/THMFNS SzV 

gele: gele (TDK STS)-gele (TDK 

BTS)-gelsin (TDK 

THADS/TTAS)-gel, hele gel, 

haydi gel (TDK TS). 

geldik: geldi-k (TDK BTS). 

 
bir: bir (TDK STS)-bir (TDK 

GTS)-ber/bi (TDK TTAS)-bir 

(TDK TS). 
kara: kara (TDK GTS)-kara 

(TDK TTAS)-kara (TDK TS). 

daşa: taş (TDK GTS)-taş (TDK 
TTAS)-daş(TDK TS). 

ɟe'lɛ: gele > ɟe'lɛ 

 

 

 

ɟe'ldIc: gel-dik > ɟe'l-dIc 

 
'bIɣ: bir > 'bIɣ 

 

kα'ɾα: kara > kα'ɾα 
 

 

'tα∫α: taş-a > 'tα∫-α 

gele: gelmek, bir yere gitmek 

ulaşmak, varmak.  

 

 

geldĭm: gelmek, bir yere 

gitmek ulaşmak, varmak.  
bir: sayı adı, belirsizlik sıfatı. 

ḳara: kara, siyah, kötü, 

sıkıntılı, yas.  
 

daşa: taş.  

gele/ɟe'lɛ/gele 

 

 

 

geldik/ɟe'ldIc/geldĭm 

 
bir/bir/bir 

 

kara/kα'ɾα/ḳara 
 

 

daşa/'tα∫α/daşa 

Not 4. Türk halk müziği edebi/müzikal metninin I. dizesinin kuramsal/icrasal altyapısında varlığını sürdüren söz varlığı ölçütleri: 

Türk Dil Kurumu Sözlük Veritabanı/TDK SV (Url <http://www.tdk.gov.tr>) & Urfa/Kerkük/Tallâfer Ağızları Dizin ve Sözlük 
Veritabanı/UKTA DSV (Özbek, 2010: 113-253) & Türkiye Türkçesi Söyleyiş Sözlüğü Veritabanı/TTSSV (Ergenç, 2002: 46-47) 

& Türk Halk Müziği Fonetik Notasyon Sistemi Sözlük Veritabanı/THMFNS SzV ekseninde Standart Türkiye Türkçesi/STT-Türk 

Dil Kurumu Çeviriyazı İşaretleri/TDKÇYİ-Uluslararası Fonetik Alfabe/IPA ile transkript edilmiştir. 
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 Türk Halk Müziği Fonetik Notasyon Sistemi Sesbilgisi Ölçütleri/THMFNS SBÖ 

Urfa/Kerkük/Talâffer Ağızları/UKTA Örneklemi 

  

Urfa/Kerkük/Talâffer Ağızları Sesbilgisi Ölçütleri/UKTA SBÖ 
 

Halkbilim analiz modellerinden performans/icra gösterim teori (sesel performatif edim özellikleri: 

sesel performatif türler: Türk halk müziği yerel sesel dil kullanım tür ve biçimleri: Çobanoğlu, 

1999: 258) ekseninde sesel bir performans türü (prerasyonel/prelinguistik/presanatsal değerler 

üzerine kurulu bir tür köken dil: Fubuni, 2006: 45-46, Türk sesel kültür psikodinamiği: Ong, 2007: 

92) olarak tanımlanan Türk halk müziği edebi/müzikal metinlerinin kuramsal/icrasal altyapısında 

yerel/evrensel ilintilerle birlikte sesbilgisi ölçütleri (fonoloji: ses bilimi: sesbilimsel performans 

verileri: yerel ses kullanım türleri: yerel ses potansiyeli/hazinesi/kapasitesi: sesbilgisi öğeleri: 

Standart Türkiye Türkçesi/STT: ünlüler: a, e, ı, i, o, ö, u, ü-ünsüzler: b, c, ç, d, f, g, ğ, h, j, k, l, m, 

n, p, r, s, ş, t, v, y, z & Urfa/Kerkük/Talâffer Ağızları Türk Dil Kurumu Çeviriyazı İşaretleri/UKTA 

TDKÇYİ: ünlüler: â, ā, ė, ė, ĭ, ī, ô, ǔ, ǚ-ünsüzler: ġ, ḥ, ḫ, ḳ, k', ñ-işaretler: ʿ, ˘, ˒, ¶ vb) ekseninde 

sesbilimsel verilerin varlığını sürdürdüğü etnologlarca/etnomüzikologlarca vurgulanmıştır 

(Özbek, 2010: xviii, 11-19). (Bkz Tablo 3). 
 

Tablo 3. Türk Halk Müziği Fonetik Notasyon Sistemi Sesbilgisi Ölçütleri/THMFNS SBÖ 
 

Urfa/Kerkük/Talâffer Ağızları Sesbilgisi Ölçütleri/UKTA SBÖ 

 

Sesbilgisi Öğeleri Sesbilgisi İçerikleri 

Ünlüler Urfa/Kerkük/Talâffer Ağızları/UKTA Türk halk müziği edebi/müzikal metinlerinin 
kuramsal/icrasal altyapısında yerel ilintilerle birlikte sesbilgisi ölçütleri düzeyinde 

varlığını sürdüren ünlüler: Türkiye Türkçesi/TT yazı dilinde bulunan a, e, ı, i, o, ö, u, ü 

seslerine ek olarak ĭ, ǔ, ǚ, ô, ė ve ī sesleridir. 
 

Urfa Ağzı/UA’ndaki ünlüler süreklilik bakımından ne kısa ne de olmayan uzun normal 

uzunluktaki ünlülerdir. Arapça ve Farsça’dan dilimize geçmiş olan alınma kelimelere ait 
uzun ünlüler  ͑āşık ve yār kelimeleri dışında çoğunlukla normalleştirilmektedirler: 

ḳādir>ḳadĭr>kadir, erbāb>erbab>erbap, ḥammām>ḥemam>hamam vb gibi. Ancak ses 

düşmesi veya ses kaynaşması sonucunda ortaya çıkan uzun i ile divan şiiri biçiminde 
yazılmış şiirlerde bulunan alınma kelimelerdeki uzun i seslendirme sırasında uzunluklarını 

korumaktadırlar. Türkiye Türkçesi/TT’nde ı sesi dışındaki bütün ünlüler normal 

uzunluktaki ünlülerdir. Bu özellik alınma kelimeleri de etkilemiştir. Tüm Doğu Anadolu 
Ağızları/DAA’nda olduğu gibi Urfa Ağzı/UA’nda da alınma kelimelerdeki uzun ünlüler 

sistemli bir şekilde kısalarak normal uzunluktaki ünlülere dönüşmüşlerdir: ḥāl>ḥal>hal, 

maḫmūr>maḫmur>mahmur vb gibi. İkinci tekil şahıs eki olan n sesinin Urfa Ağzı/UA’nda 
y sesine dönüştüğü ve bazen y sesinin düşmesi sonucu kelime sonundaki i sesinin uzun 

seslendirildiği görülmektedir: ettin>ettiy>etti vb gibi. Urfa Ağzı/UA’nda o, ö ünlüleri 

Türkiye Türkçesi/TT genel ses kurallarına uygun olarak yalnızca birinci hecede 
bulunmaktadır. Urfa Halk Ağzı/UHA’nda bugüne kadar hiç kullanılmayan şimdiki zaman 

-yor ekinin bugün bu kuralı bozarak halk ağzında da kullanılmaya başladığı görülmektedir. 

Bu değişim ve dönüşüm süreçlerinde eğitsel öğretisel uygulamalar, yaygın iletişim 
araçları, yazı diline öykünme, tüm Anadolu’ya seslenme, İstanbul’daki icracılara özenme 

vb gibi faktörler etkili olmaktadır. Bugün Urfa Ağzı/UA’nda her iki biçim de 

kullanılmaktadır: gidiyor>gĭdiy>gidiyor vb gibi. 

Standart Türkiye Türkçesi/STT 

a Düz, geniş, kalın türden olan, Türkiye Türkçesi/TT yazı dilinde bulunan, adam, zaman, 

paşa, masa vb gibi kelimelerindeki normal a sesidir. 

e Düz, geniş, ince türden olan, Türkiye Türkçesi/TT yazı dilinde bulunan, ezme, gezme, 

seccade vb gibi kelimelerdeki normal e sesidir. 

ı Düz, dar, kalın türden olan, Türkiye Türkçesi/TT yazı dilinde bulunan, ılık, bıçak, bacı vb 

gibi kelimelerdeki normal ı sesidir. 

i Düz, dar, ince türden olan, Türkiye Türkçesi/TT yazı dilinde bulunan, ile, bir, bekçi vb 
gibi kelimelerdeki normal i sesidir. 

o Yuvarlak, geniş, kalın türden olan, Türkiye Türkçesi/TT yazı dilinde bulunan, oya, boya, 

depo vb gibi kelimelerdeki normal o sesidir. 

ö Yuvarlak, geniş, ince türden olan, Türkiye Türkçesi/TT yazı dilinde bulunan, ördek, göz 

vb gibi kelimelerdeki normal ö sesidir. 

u Yuvarlak, dar, kalın türden olan, Türkiye Türkçesi/TT yazı dilinde bulunan, uzun yuva, 
kuzu vb gibi kelimelerdeki normal u sesidir. 

ü Yuvarlak, dar, ince türden olan, Türkiye Türkçesi/TT yazı dilinde bulunan, üşümek gönül, 

üzüntü vb gibi kelimelerdeki normal ü sesidir. 
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 Gonca Demir 

 

 

Türk Dil Kurumu 

Çeviriyazı İşaretleri/TDKÇYİ 

â İnce a sesidir: kâr, kâtip, kâkül vb gibi.  

ā Daha çok alınma sözcüklerde bulunan normalden biraz uzun a sesidir: zālim, ḥavāle vb 
gibi.  

ė Düz, geniş, kapalı türden olan, Türkiye Türkçesi/TT konuşma dilinde bulunan fakat yazı 

dilinde kullanılmayan kapalı e sesidir: il>ėl>el, itme>ėtme>etme, gice>gėce>gece, 

dirler>dėrler>derler, nire>nėre>nere vb gibi örneklerde görüldüğü gibi Osmanlıcanın 
sonuna doğru i>ė>e yönünde e olma eğilimine giren, i ünlüsünün ė aşamasında kalıplaşmış 

biçimi olan kapalı e Urfa ağzında sıklıkla kullanılan ünlülerden biridir. i ünlüsüne yakınlığı 

dolayısıyla yanındaki açık ünlüyü kapalı ünlüye dönüştürme eğiliminde olan y ünsüzü 
Urfa ağzında ė ünlüsünü açık e ünlüsüne tercih etmektedir: giy>gėy, sabreyle>sabrėyle, 

aney>anė, ley>lė vb gibi. Bu oluşum yalnızca Urfa Ağzı/UA, Azerî Türkçesi/AT ve Irak 
Türkmen Türkçesi/ITT’nin bir özelliği olmayıp Türkçe’nin Anadolu’da görülen genel 

eğilimidir.  

ĭ Kısa ve yerine göre vurgusuz, boğaz gerisinde seslendirilen ve ė sesine doğru kaçan, i/ė 

arası i sesine göre daha kalın bir ünlüdür: ĭsterem>isterim, beri>beri, evlerĭnĭn>evlerinin, 

ėndĭrĭr>indirir, gelmedi>gelmedi vb gibi. Bu ünlü aslında konuşma dilinde özellikle 

birinci hecenin dışında tüm Anadolu’da kullanılan bir sestir. Gitti sözcüğü seslendirilirken 

çıkan ikinci i sesi birinci ile aynı nitelikte değildir. İkinci hecedeki i sesi bu sestir.  

ī Daha çok alınma sözcüklerde bulunan, normalden biraz uzun i sesidir. i ünlüsünün 

normalden biraz uzun biçimidir. Kelime sonundaki tekil 2. şahıs eki ile tekil 2. şahıs iyelik 

eki olan y ünsüzünün düşmesi sonucu Urfa’da bazı ağızlarda ortaya çıkmaktadır: 
seninñ>seniy>senī>senin vb gibi.  

ô Kalın ve yarı dar ö (ya da ince, yarı dar o) sesidir: Kôroğlu>Köroğlu vb gibi. 

ǔ u ile ı arası, daha çok ı’ya doğru kaçan, kalın, yarı dar-yuvarlak bir ünlüdür. Bazı kelimeler 

yörede hem ǔ hem de ı’lı seslendirilmektedir: bozılmış>bozǔlmış, boynumda>boynımda 
vb gibi. Bu ünlü de Urfa Ağzı/UA’nda kelime başında görülmemiştir.  

ǚ ü ile ė arasında boğaz gerisinde seslendirilen ve ė sesine kaçan, ü sesine göre daha kalın 

yarı dar-yuvarlak bir ünlüdür: düştǚ, bugǚn. Urfa Ağzı/UA’nda birinci hece dışında 
yuvarlak ünlü bulunmadığı için ü yerine yaygın olarak ĭ ünlüsü kullanılmaktadır: 

çöktĭ>çöktü, düştĭ>düştü, göynĭm>gönlüm vb gibi. Yuvarlaklaşmaya doğru gidiş dönemi 

yaşayan Urfa Ağzı/UA’nda ĭ ünlüsü yerine ǚ, ü ünlülerinin de kullanıldığını 
görülmektedir: gözlĭ>gözlǚ, bürĭdĭ>bürüdü vb gibi.  

Ünsüzler Urfa/Kerkük/Talâffer Ağızları/UKTA Türk halk müziği edebi/müzikal metinlerinin 

kuramsal/icrasal altyapısında yerel ilintilerle birlikte sesbilgisi ölçütleri düzeyinde 

varlığını sürdüren ünsüzler: Türkiye Türkçesi/TT yazı dilinde bulunan b, c, ç, d, f, g, h, j, 

k, l, m, n, p, r, s, ş, t, v, y, z seslerine ek olarak ġ, ḥ, ḫ, ḳ,  ͑(ayın) ve ͗ (hemze) sesleridir. 

 
Urfa Ağzı/UA’nda j sesi bulunmamaktadır. Eski Anadolu Türkçesi/EAT’nde olduğu gibi 

bu sese yalnızca alınma kelimelerde rastlanmaktadır. Türk halk müziği edebi/müzikal 

metin derlemelerinde yalnızca c>j değişimi sonucu biçimlenmiş olan vicdan>vijdan 
sözcüğü tespit edilebilmiştir. Alınma kelimelerde yer alan ء hemze (͗), ذ zel (ẕ), ث se (s̠), 

 zı (ẓ) ünsüzleri ses değeri bakımından Türkiye ظ ,tı (ṭ) ط ,dad (ż) ض ,sad (ṣ) ص

Türkçesi/TT yazı dilinde olduğu gibi Urfa Ağzı/UA’nda da tamamı ile Türkçeleşmiş 
biçimi ile kullanılmaktadır. Ancak   ͑ayın ve ḥ sesleri asli özelliklerini hala korumaktadır. 

Kelime başında bulunmayan ünsüzler bakımından Urfa Ağzı/UA ve Urfa Halk Ağzı/UHA 

Türkiye Türkçesi/TT genel ses kurallarına bağlılık göstermektedir. Kelime ve hece 
sonunda bulunmayan ünsüzler bakımından Urfa Ağzı/UA’nın b, c, d, g, ġ sesleri ile 

Türkiye Türkçesi/TT genel ses kurallarının dışına çıktığı görülmektedir. Bu ünsüzlerden 

b, d, ġ sesleri kebāb>kebab>kebap, ͑aceb>a͑ceb>acep, kemend>kemend>kement, 
sened>sened>senet vb gibi yabancı asıllı kelimelerde, c ve ġ sesleri ise daġ>daġ>dağ, 

çok>çoġ>çok vb gibi hem Türkçe ḫarāc>ḥerac>haraç, ͑ilāc>͑ilac>ilaç vb gibi hem de 

alınma kelimelerin sonunda görülmektedir. Bugün Batı Türkçesi/BT dışında Türk 
şivelerinin bazılarında da var olan ġ sesi Urfa Ağzı/UA’nda yaygınlık gösteren kesinlik 

kazanmış bir kural olmamakla birlikte Eski Türkçe/ET’de olduğu gibi kelime ve hece 

sonunda kullanılmıştır. Sonu tonlu ünsüzlerle biten alınma kelimelerde bu seslerin 
tonsuzlaştırıldığı da görülmektedir: maḳṣūd>maḫsut>maksat, mektūb>mektĭp>mektup, 

ġarīb>ġerip>garip, a͑ceb>͑acep>acep gibi. 

Standart Türkiye Türkçesi/STT 

b Türkiye Türkçesi/TT yazı dilinde bulunan normal b sesidir. 

c Türkiye Türkçesi/TT yazı dilinde bulunan normal c sesidir. Bu ses bir özel ad olan Cabur 

kelimesi dışında türkü metinlerimizde kelime başında görülmedi. Türkü metinlerimizde 

olduğu gibi Urfa halk ağzında da ancak yabancı asıllı kelimelerin başında bulunmaktadır. 

ç Türkiye Türkçesi/TT yazı dilinde bulunan normal ç sesidir.  

d Türkiye Türkçesi/TT yazı dilinde bulunan normal d sesidir.  

f Türkiye Türkçesi/TT yazı dilinde bulunan normal f sesidir.  

g Türkiye Türkçesi/TT yazı dilinde bulunan normal g sesidir. Tonlu, ön damak-dil ortası, 

patlayıcı türden olan sestir. 
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 Türk Halk Müziği Fonetik Notasyon Sistemi Sesbilgisi Ölçütleri/THMFNS SBÖ 

Urfa/Kerkük/Talâffer Ağızları/UKTA Örneklemi 

  

ğ Türkiye Türkçesi/TT yazı dilinde bulunan normal ğ sesidir. Kelime başında bulunmayan, 

kelime içinde az görülen, kelime sonunda yer alan k sesi iki ünlü arasında İstanbul 

Türkçesi/İT’nde ğ’ye dönüşmesine karşın Urfa Ağzı/UA’nda g’ye dönüşmüştür: 
melek>melegĭ, yelek>yeleği vb gibi. 

h Türkiye Türkçesi/TT yazı dilinde bulunan normal h sesidir. Tonsuz, yarı açık-açık, gırtlak, 

sızıcı türden olan sestir. 

j Türkiye Türkçesi/TT yazı dilinde bulunan normal j sesidir. Urfa Ağzı/UA’nda 
bulunmamaktadır.  

k Türkiye Türkçesi/TT yazı dilinde bulunan normal k sesidir. Tonsuz, ön damak-dil ortası, 

patlayıcı türden olan sestir. 

l Türkiye Türkçesi/TT yazı dilinde bulunan normal l sesidir. Yazı dilinde olduğu gibi Urfa 
Ağzı/UA’nda da kelime başında bulunmamaktadır. le, ley, li, lo, lolo vb gibi aynı kökten 

gelen kelimeler tespit edilmiştir. Bu kelimeler konuşmada seslenme edatı ve müzikte 

terennüm fonksiyonu taşıyan kelimelerdir.  

m Türkiye Türkçesi/TT yazı dilinde bulunan normal m sesidir. Bu ses Türkçe’de olduğu gibi 

Urfa Ağzı/UA’nda da alınma kelimelerin dışında ancak ses ve tabiat taklidi kelimelerde 

görülmektedir. Başında m sesi bulunan yalnızca birkaç Türkçe kelime tespit edilmiştir: 

mıngır, memelĭ vb gibi.  

n Türkiye Türkçesi/TT yazı dilinde bulunan normal n sesidir.  

p Türkiye Türkçesi/TT yazı dilinde bulunan normal p sesidir.  

r Türkiye Türkçesi/TT yazı dilinde bulunan normal r sesidir.  

s Türkiye Türkçesi/TT yazı dilinde bulunan normal s sesidir.  

ş Türkiye Türkçesi/TT yazı dilinde bulunan normal ş sesidir.  

t Türkiye Türkçesi/TT yazı dilinde bulunan normal t sesidir.  

v Türkiye Türkçesi/TT yazı dilinde bulunan normal v sesidir. b>v değişikliği sonucu ortaya 

çıkmış olan sestir. ver- ile aslında ur- olup da sonradan vur- şekline dönüşen kelimeler 

dışında Türkçe kelimelerin başında görülmemiştir. Urfa Ağzı/UA’nda vur- fiilinin ur- 
biçiminde kullanıldığı da görülmüştür.  

y Türkiye Türkçesi/TT yazı dilinde bulunan normal y sesidir.  

z Türkiye Türkçesi/TT yazı dilinde bulunan normal z sesidir. z sesi ile başlayan Türkçe 

kelimeye rastlanmamıştır. Bu ses Urfa Halk Ağzı/UHA’nda da alınma, ses taklidi ve 
yakıştırma kelimelerinin başında bulunmaktadır: zingillenmek, zonklamak vb gibi. 

Türk Dil Kurumu  

Çeviriyazı İşaretleri/TDKÇYİ 

ġ Arap alfabesinin غ (gayın) sesine yakın bir arka damak ünsüzüdür. Aslında ġ olan ve 

kuvvetli bir ğı sesi veren bu ünsüz Türkiye Türkçesi/TT’nde kelime başında genellikle 

ġazāl>gazal>ġazel>gazel, ġufrān>gufran, ġurbet>gurbet vb gibi örneklerde olduğu gibi g 
sesine dönüşmüştür. Kelime içinde ve sonunda ise aġaç>ağaç, oġlaḳ>oğlak, saġ>sağ, 

aġ>ağ, daġ>dağ >dā vb gibi örneklerde görüldüğü gibi hafifleşerek belirsiz bir hale gelmiş 

olmasına rağmen bugün Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgeleri ile Azerî sahasında eski 
şeklini korumaktadır: ġazel>ġezel, ġāfil>ġafil, ġamze>ġemze, aġaç, daġ vb gibi.  

ḥ Arap alfabesinin ح (ha) sesine eş, gırtlakta biçimlenen nefesli h ünsüzüdür. Alfabemizde 

ve Türkçe kelimelerde bulunmayan, söylenişi de Türk hançeresine uygun olmayan, Arapça 
kelimelerde bulunup Arap alfabesinin ح harfiyle, yazı dilimizde h harfiyle gösterilip o 

şekilde seslendirilen, sert, nefesli bir h ünsüzüdür. Türk yazı dilinde h’ya dönmesine 

rağmen Güneydoğu Anadolu İlleri Ağzı/GAİA’nda aslını korumaktadır. Daha çok 
Arapça’dan dilimize geçmiş kelimelerde bulunan bu ses Urfa Ağzı/UA’nda aslına uygun 

şekilde seslendirilmektedir: ḥasret>ḥesret, ḥarām>ḥeram vb gibi. Türkçe olmayan ancak 

Arap dili etkisiyle bölge ağzına girmiş olan bu yabancı sesin bilinçsizce kullanımı sonucu 
aslında bulunmayan kelimelerde bile kullanılmasına yol açmıştır: hefte>ḥefta, 

ḳahve>ḳeḥve, ayva>ḥeyva vb gibi.  

ḫ Eski Türkçe’deki ḳ sesinden gelen, Arap alfabesinin خ (hı) sesine eş, hırıltılı bir h sesi, art 
damak ünsüzüdür. Konuşma dilinde olduğu halde alfabede bulunmayan, yazı dilimizde 

alfabenin h harfi ile, Osmanlı alfabesinde خ harfi ile gösterilen, boğazın derinliklerinden 

gelen hırıltılı, tonlu bir orta damak ünsüzüdür. Urfa Ağzı/UA kelime içinde ve kelime 
sonunda eskiden beri geniş bir ḫ eğilimi içindedir. Bu ses Türkçe kelimelerdeki ḳ sesinin 

tonlulaşmış şeklidir. Azerî Ağzı/AA ile Anadolu Ağızları/AA arasındaki önemli ortak 

seslerden biridir: ḫanım>hanım, ayrılıḫ>ayrılık, yoḫsıllıḫ>yoksulluk vb gibi. Urfa 
Ağzı/UA’nda kelime sonundaki ḫ ünsüzü iki ünlü arasında ġ ünsüzüne dönmektedir: 

yanaḫ>yanaġida>yanağında,narlıḫ>narlıġa>narlığa, varlıḫ>varlığa>varlığa, 

darlıḫ>darlığa>darlığa, yazıḫ>yazıġ>yazık, çoḫ>çoġ>çok vb gibi. Bir kelime ile 
örneklenebilecek önemli tespitlerden biri de ḫ sesinin Urfa’da bazı ağızlarda ḥ ile 

seslendirilmesidir: ḫarāc>ḥerac>haraç vb gibi. 

ḳ İnce ya da kalın ünlülerle hece kuran, normal k’dan daha arkada teşekkül eden, patlayıcı 

ve kalın olan bir art damak ünsüzüdür. Yazı dilindeki kalın k (ka) ünsüzüne yakın olup, 
damağın biraz daha arkasından çıkarılan patlayıcı ve kalın türden tonsuz bir art damak 

ünsüzüdür: ḳara>kara, ḳaçaḫ>kaçak, uyḳıda>uykuda, daracıḳ>daracık vb gibi. Urfa 

ağzında ḳ ünsüzünün ince ünlülerle bile kalın seslendirildiği de görülmektedir: 
ḳelem>kalem, reḳḳem>rakam, ḳeder>kadar, ḳeḥve>kahve, ḳedem>kadem, firḳet>firkat, 

ḳelb>kalp, ḳeda>kada, ḳerĭş>karış vb gibi.  
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k' yh sesini veren Azeri ünsüzüdür: tek'>teyh vb gibi. 

ñ Urfa Ağzı/UA’nda ñ nazal n denilen geniz ünsüzü bulunmamaktadır. Bünyesinde eskiden 

bu ünsüzü taşıyan kelimelerde bu ses ng, g, n, v, y seslerine dönmüştür: yeñi>yėngĭ, 

deñiz>dengĭz, öñ>ög, kaçırırsıñ>ḳaçırırsın, yalıñız>yalavız, baña>biye, saña>siye, 
pıñar>piyar vb gibi.  

ʿ Arap alfabesinin ع (ayn) sesine eş gırtlak ünsüzüdür. Türkiye Türkçesi/TT yazı dilinde 

kullanılmayan, Arap asıllı olup Arapçada ع işareti ile karşılanan bu gırtlak ünsüzü Urfa 
Ağzı/UA’nda kelime başında varlığını korumaktadır:ʿaşḳ>ʿaşḳ, ʿattār>‘ettar>aktar, 

ʿilāc>ʿilac>ilaç, ʿarab>ʿarab>arap, ʿasker>ʿesker>asker, ʿirfān>ʿirfan>irfan vb gibi. 

Kelime içinde ve sonunda da bazen aslını korumaktadır: maʿāṣī>meʿasi. Bazen de ḥ 
ünsüzüne dönüşmektedir: maʿşer>meḥşer>maşer, tāliʿ>taliḥ vb gibi. Urfa Ağzı/UA’nda 

ayın sesinin kelime içinde ağızdan ağza farklı seslendirildiği de görülmektedir. Bazı 

ağızlarda aslını korumaktadır: miʿde>meʿde>mide vb gibi. Başlarında ayın sesi 
bulunmayan bazı kelimelerin Urfa’da bazı ağızlarda bu ses varmış gibi seslendirildiği de 

görülmektedir: aḥvāl>ʿeḥvāl>ahval, aḥbāb>ʿeḥbap>ahbap vb gibi. Hatta bazı ağızlarda 

Türkçe kelimelerin bile başına getirilmektedir: araba>ʿeraba vb gibi.  

˘ Aslında hemze olan sesi Urfa’da ayın veya yumuşak ayın gibi seslendiren ağızlar da vardır: 

meʿmūr>meʿmur>meˆmur>memur vb gibi. Bazı ağızlarda ˆ (yumuşak ayın) sesine 

dönüşmektedir: miʿde>meˆde>mide vb gibi. 

˒ Arap alfabesinin ء (hemze) sesine eş bir sestir. Alınma kelimelerdeki hemze divan şiiri 

biçiminde yazılmış şiirlerin okunuşunda varlığını korumaktadır: meʾyūs>meʾyūs vb gibi. 

Kelime içinde bazen y sesine dönmektedir: māʾil>mayil, daʾima>dayma>daima, 
faʾide>fayda vb gibi. Bazen v sesine dönmektedir: suʾal>suval>sual vb gibi. Bazen ˆ 

(yumuşak ayın) biçiminde seslendirilmektedir: meʾmūr>meˆmūr>memur vb gibi, bazen 

de düşmektedir: teʾsir>tesir>tesir vb gibi. Kelime sonunda daima düşmektedir: 
enbiyaʾ>embiya>enbiya vb gibi.  

¶ Bağlama işaretidir. 

Not 1. Türk halk müziği edebi/müzikal metinlerinin kuramsal/icrasal altyapısında varlığını sürdüren sesbilgisi ölçütleri (fonoloji: 

sesbilgisi öğeleri: Standart Türkiye Türkçesi/STT: ünlüler: a, e, ı, i, o, ö, u, ü-ünsüzler: b, c, ç, d, f, g, ğ, h, j, k, l, m, n, p, r, s, ş, t, v, 
y, z & Urfa/Kerkük/Talâffer Ağızları Türk Dil Kurumu Çeviriyazı İşaretleri/UKTA TDKÇYİ: ünlüler: â, ā, ė, ė, ĭ, ī, ô, ǔ, ǚ-ünsüzler: 

ġ, ḥ, ḫ, ḳ, k', ñ-işaretler: ʿ, ˘, ˒, ¶) ayrıntılarıyla irdelenmiştir (Özbek, 2010: xviii, 11-19) & (Edip, 1945: 105, 129, 141, 145) & 

(Özçelik, 1997: 84, 266). 

 

BULGULAR 

Yerel/evrensel fonolojik/sesbilimsel ve müzikolojik/müzikbilimsel yasalar ekseninde yapılanan 

sesbilgisi özelliklerinin halkbilim analiz modellerinden biri olan performans teori (halkbilimsel 

eksende her türlü folklorik terim/kavram/öğe-halkdilsel varyant/değişke/çeşitlenme: Çobanoğlu, 

1999) ve etnomüzikolojide dilbilimsel yaklaşımlar (etnomüzikbilimsel eksende her türlü 

etnomüzikolojik terim/kavram/öğe-etnomüzikodilsel varyant/değişke/çeşitlenme: Stone, 2008) 

ekseninde sözel/sanatsal bir performans türü olarak tanımlanan Türk halk müziği edebi/müzikal 

metinlerinin kuramsal/icrasal altyapısında yerel/evrensel ilintilerle birlikte sesbilgisi ölçütleri 

düzeyinde varlığını sürdürdüğü vurgulanmıştır.  

SONUÇ VE ÖNERİLER 

Yerel/evrensel fonolojik/sesbilimsel ve müzikolojik/müzikbilimsel yasalar ekseninde sesbilgisi 

ölçütleri düzeyinde yapılanan Türk Halk Müziği Fonetik Notasyon Sistemi Veritabanı/THMFNS 

V (Türk Halk Müziği Fonetik Notasyon Sistemi Alfabe Veritabanı/THMFNS AV, Türk Halk 

Müziği Fonetik Notasyon Sistemi Ses Veritabanı/THMFNS SV, Türk Halk Müziği Fonetik 

Notasyon Sistemi Sözlük Veritabanı/THMFNS SzV, Türk Halk Müziği Fonetik Notasyon Sistemi 

Eser Veritabanı/THMFNS EV, Türk Halk Müziği Fonetik Notasyon Sistemi Fonotaktik Olasılık 

Hesaplayıcı Veritabanı/THMFNS FOHV), Türk Halk Müziği Fonetik Notasyon Sistemi Fonetik 

Terapi Uygulamaları/THMFNS FTU (Türk Halk Müziği Fonetik Notasyon Sistemi Fonolojik 

Farkındalık Yetileri Gelişim Süreçleri/THMFNS FFYGS, Türk Halk Müziği Fonetik Notasyon 

Sistemi İşitsel Ayırt Etme Testi/THMFNS İAT, Türk Halk Müziği Fonetik Notasyon Sistemi 

Artikülâsyon Testi/THMFNS AT, Türk Halk Müziği Fonetik Notasyon Sistemi Sesçil Çözümleme 

Testi/THMFNS SÇT, Türk Halk Müziği Fonetik Notasyon Sistemi 

Sesbilgisel/Şekilbilgisel/Sözvarlıksal Ölçütleri Belirleme Testi/THMFNS SŞSÖBT vb) 

oluşum/gelişim ve eğitsel/öğretisel uygulamalara aktarım/adaptasyon süreçlerinin 

Urfa/Kerkük/Talâffer Ağızları/UKTA örneklemi üzerinden gerçekleştirilmesi gerekmektedir. 
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