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Bu ara~tlrmanm amaCl dudak ve damak yankhgma sahip Tlirkye konu~an yocuklarm

sesletim, i~itsel aynmla~tlrma ve sesbilgisel ozelliklerinin belirlenmesidir.

Ara~tlfma niteliksel yonteme gore desenlenmi~tir. <;ah~ma grubunu Anadolu

Universitesi Dil ve Konu~ma Bozukluklan Egitim Ara~tlrma ve Uygulama Merkezi'ne dudak

ve damak yankhgma bagh konu~ma sorunu nedeniyle ba~vuruda bulunan, tek dilli Turkge

konu~ulan bir evde yeti~en ya~lan 3,5-6,5 arasmda degi~en toplam 5 yocuk olu~turmaktadlf.

Ara~tlrmada standardize edilmi~ bir test olan Turkge Sesletim Sesbilgisi Testi'nin

sesletim, i~itsel aynmla~tlrma ve sesbilgisi bolumleriyle DiLKOM Dudak ve Damak Yankhgl

Konu~ma Degerlendirme Formu i9in hazlrlanan cumlelerinden elde edilen konu~ma

orneklemi kullamlml~tlr. Ara~tlrmadan elde edilen veriler Sony MZ-R70 dijital minidisc ile

kaydedilmi~, Uluslar araSl Sesyil Alfabe (IPA) araclhglyla yazlya dokUlmu~ ve her denegin

sesletim ozellikleri, ses dagarclgl, ses gruplannm dogru uretim yiizdeleri ve sesbilgisel

sureyleri yizelge ve grafikler araclhglyla gosterilmi$tir.

Ara~tlrmadan elde edilen ba~hca bulgular ~unlardlf:

Sesletim aylSlndan deneklerdeki ortak bulgu durak, durak surtUnmeli ve surtUnmeli

seslerden bir klsmmm uretilmemesi, bu seslerin genizsi uretilmesi ve glftlak durak sesinin

kullammldlr.
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i~itsel aynmla~tIrma boliimlinde i~itsel aynmla~tIrma becerilerindeki bozukluk ile

sesbilgisel i~lemlerin kullammmdaki slkhk arasmda bir paralellik gorli1mli~tUr.

Sesbilgisi bollimlinde tUm deneklerde dudak ve damak yankhgma ozgli i~lemler olan

slirtlinmelilerin genizsile~tirilmesi, genizsi kayak, glrtlak durak sesinin ve genizsi slirtlinmeli

sesin kullamml gibi i~lemlerin yamslra devam eden sesbilgisel slireyler, ki~iye ozgli ve olagan

dl~l sesbilgisel slireylere rast1anml~ ve tUm deneklerin sesbilgisel bozukluk gosterdikleri

bulunmu~tur. Bu sesbilgisel bozuklugun yank damak konu~masmdaki fonetik sorunun

fonolojik soruna donli~mesiyle ili~kili olabilecegi dli~linli1mli~ti.ir.
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ABSTRACT

ARTICULATION, AUDITORY DISCRIMINATION AND PHONOLOGICAL CHARACTERISTICS OF
TURKISH CLEFT PALATE CHILDREN

Master of Science Thesis

OYKUTEZEL

Anadolu University
Institute of Medical Sciences

Department of Speech and Language Therapy

Supervisor: Seyhun TOPBA~, Assc. Prof, phD
2004

Keywords: cleft palate, speech characteristics, cross-linguistic study, Turkish

The aim of this study is to find out the articulatory, auditory discrimination

performance and the phonological error patterns observed in the speech of Turkish speaking

children with cleft lip and palate.

The participants were 5 children with cleft lip and palate who were referred to

DILKOM (The Education, Research and Application Centre for Speech and Language

Disorders) for speech and language therapy. All five children were coming from monolingual,

Turkish speaking families and their ages were between 3,5 and 6,5.

The data was collected by a standardised test called Turkish Articulation and

Phonology Test (Topba~, 2004) and sentences of DILKOM Cleft Palate Speech Assesment

Form developed at DILKOM. The data was recorded with Sony MZ-R70 dijital minidisc and

transcribed by The International Phonetic Alphabet (IPA). Articulation, auditory

discrimination and phonological aspects of all children were shown seperately by tables and

graphs with descriptive measures.

The main findings of the study are:

The findings of the articulation part includes common characteristics due to cleft

palate in which the plosive and affricate voices were not produced, these sounds were

nasalised, and the glottal stop was used.
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In auditory dicrimination part, the children who had the lowest scores from the

auditory dicrimination part were the ones who had the most frequent phonological problems.

In phonological analysis part, nasalization of fricatives, nasal release, glottalisation

and the use of farengeal fricative sound was identified. It is implied that the error patterns

reflect the characteristics due to cleft palate speech. Also the subjects had persisting, unusual

and idiosyncratic patterns. All subjects were phonologically delayed. This phonological

problem was thaught to be the result of a phonetic problem.
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TE~EKKDR

Oil ve Konu~ma Terapistligi mcslegini ogrenmck iyin bizc yol ayan vc bu tczin yalI~ma

konusunu olu~turan dudak ve damak yanklrg1l1da konu~ma sorunlanyla tal1l~mar11l saglayan

tcz dal1l~mal1lm OiLKOM MUdUrU Saym DoC;. Dr. Scyhun Topba~'a, yUksek lisans

program1l1da vcrdikleri dcrslerle elil ve konu~ma tcrapistligi mcslcgini ogrcnmemizi ve elil ve

konu~ma sorunlanna yakla~1mda daha bUtilnciil bir bakJ~ aC;IS1l1a sahip 0lmam1z1 saglayan

OiLKOM hocalanndan Say1l1 Prof. Dr. Ahmct Konrot'a vc Sayl11 Yard. DoC;. Dr. ilknur

Mavi~'e, bUytik emeklcrle ~chir el1~1I1elan gclen bOliim hocalarI111lza ve digcr liniversite ve

bOltimlerdcn bizi destcklcyen hocalanma verdikleri emek ve bilgi payla~1mlan ic;in te~ekktir

ederim.

Ytiksek lisans program1 ve tcz c;alI~mas1 boyunca birliktc oldugumuz ve birbirimizi

destekledigimiz ozellikle istanbul grubu olmak Uzere tUm SU1lf arkada~lanma yine c;ok

tqekktir ederim.

Dil ve konu~ma tcrapisi neeleniyle ba$vuruda bull1l1an ve beni daha fazlasl111 ogrenmeye

sevk eden ycti~kin ve c;ocuk elal1l~anlara ve ailelerinc tc~ekkUr cderim.

En son olarak ve en c;ok ya~arlllm boyunca her alanda vcrdikleri tilm maddi ve manevi

dcstcklc bu gUnlere gclmcmde en btiytik paya sahip olan ve tqekktirden fazlas111l

vcrcmedigim anneme ve babama sonsuz te~ckk.Urlcr.
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BOLUMI
GiRi~

1.1. ileti~im, Dil ve Konu~ma Siirecinde Anla~I1abilirliginOnemi

ileti~im bilgi, duygu, haber ve dii~iince gibi mesajlan gondermek isteyen

kaynak bireyin kendi zihninde diizenledigi mesajl aynen ya da yakla~lk olarak hedef

bireyin zihninde canlandlrmasl i~lemidir. Basit gibi goziiken bu siireci gervekle~tirecek

dogrudan bir bag olmadlgmdan mesajl aktarabilecek bir arav gerekmektedir. Bu

aravlardan biri de dildir. Dil bir kodlar sistemidir ve herhangi bir ~eyin bir ba~ka ~eyle

temsil edilmesidir. Bu temsil sayesinde insan zihni dii~iiniir, saklar ve bu kodu payla~lr.

Dii~iincelerimizin soyut bir bivimi olan diIi bir zihinden diger bir zihne aktarmak ivin

somutla~tlrmak ve fiziksel bir .bivime donii~tiirmek ivin konu~ma dedigimiz bir

biyolojik ozellikten yararlamnz. Motor hareketlerin kullammlm gerektiren fiziksel,

psikolojik ve norofizyolojik bir siirev olan konu~ma insanda i~itme ve ses yolu

kullamlarak bazl organlar yardlmlyla dii~uncelerin sesli semboller halinde

kodlanmasldlr. Prozodi, perde, siire, vurgu ve entonasyon ornekleriyle belirlenmi~

konu~mamn melodik ozellikleridir. Rezonans, geniz ve aglz bo~lugunda havanm

titre~imiyle ilgili ses kalitesidir. Konu~ma eyleminin gervekle~ebilmesi ivin iiv temel

beceri gereklidir: Sesbilgisel orgiitleme, sesvil motor planlama ve sesletim. Konu~ma

iiretimi ivin solunum, sesleme (fonasyon) ve sesletim (artikiilasyon) zorunludur.

Sesletim, sesleme yolundaki diizeneklerin farkh hareketleri ile akcigerlerden gelen

havamn aglz ivinde ve~itli ~ekillerde bivimlenmesi ile konu~ma seslerinin

vlkanlmasldlr. Konu~ma i~lemi slrasmda sesbilgisel orgiitlenme, sesvil motor planlama

diizeyinde belirlenen seslere gore vene, dudaklar, di~, di~ yuvasl, dil, damak, yumu~ak

damak, kUviik dil gibi organlar uygun pozisyonlan alarak mesajm akustik sinyaller

halinde somut bivimlere donii~tiiriilmesini saglarlar (Topba~, 2002; Topba~ ve Mavi~,

2004). Bu organlardan herhangi birindeki bozukluk mesajm dinleyiciye dogru olarak

aktarl1amamasma neden oldugundan ki~inin anla~l1abilirligini olumsuz olarak etkiler.

Anla~l1abilirligi olumsuz olarak etkileyen onemli sorunlardan biri de dudak ve damak
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yankhklandlr. Yukanda anlatl1dlgl gibi ses Uretimi slrasmda gorev alan dudak, damak,

yumu~ak damak gibi organlarda var olan yankhk konu~ma seslerinin dogru olarak

Uretilememesine neden olur.

Dogu~tan gelen ve organik bir bozukluk olan dudak ve damak yankhklarmm

oncelikli tedavisi ameliyatlardlr. Ancak yangm tUrU, ameliyat zamanlamasl, dudak

damak yankhgmm neden oldugu ve a~aglda slralanan diger sorunlar her yocugun dil ve

konu~ma geli~iminin birbirlerinden farkh olmasma neden olmaktadlr

Stengelhofen (1989 akt. Harding ve Grunwell, 1996) yank damakla dogan pek yok

yocugun kabul edilebilir bir artikillasyon geli~tirebilmesine ragmen, %40 kadanmn

problemlerinin devam ettigini ve bu populasyonla dil ve konu~ma terapistlerinin

ilgilendigini soylemi~tir. Benzer bir yah~mada Schonweiler ve ark. (1994) Almanya'da

yank damak dudakh yocuklann %49'unun dil ve konu~ma terapisine ihtiyay

duyduklanm gostermi~lerdir. Bu yUksek populasyon dil ve konu~ma terapistlerinin

yarlk damakh yocuklann tedavisinde onemli bir rol Ustlenmelerini gerektirmektedir.

<;i.inkU dudak ve damak yankhgmm yol aytIgl konu~ma bozuklugu insanlar araSl

ileti~imin kalitesini dU~Urerek sosyal etkile~imde bir kISlrdongU yaratIr. Dudak ve

damak yankhgma sahip yocuklann kar~I1a~tIklan ve ergenlik veyeti~kinlige kadar da

devam edebilecek sorunlar alan yazmda ~oyle slralanml~tIr:

• Anne bebek etkile~imi olumsuz etkilenir.

• Ki~inin sosyal kaygl dUzeyi yUksek olur ve benlik alglsl zay1f1ar.

• Okul ba~ansl dU~er.

• Bili~sel ve entelektUel geli~imde gerilikler olur.

• i~itme kaylplan olur.

• Ahcl ve ifade edici dil becerilerinde gerilikler olur.

• Konu~ma gelWmi normalden sapar.

Konu~ma geli~imi ile dogrudan ilintili olan bu sorunlara klsaca deginmek yerinde

olacaktIr.
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1.2 Dudak ve Damak Yankhgl OIan HireyIerde GozIenen Sorunlar

1.2.1. Hudak damak yankhgmda anne bebek etkile~imi

Yangm artikulasyon uzerinde yaratttgi etki bebegin ilk ileti~im giri~imlerinin

aile tarafindan sozcuk olarak algllanmamasma neden olur bu da ileti~imi ba~latma ve

buna tepki verme gibi ebeveyn tutumlanm etkileyebilir. Fiziksel bozukluk nedeniyle

ebeveynler bebeklerinin potansiyelini hatlfe alabilirler. Aynca hastanede yatma, cerrahi

ve kontrol iyin yapIlan hastane ziyaretieri de aile-yocuk ili~kisine stres yiikler. (Watson

ve ark., 2001)

Dudak ve damak yankhgmm sosyal geli~im uzerindeki bir diger etkisi ileti~imin

erken evrelerini etkilemesidir. Yangm ilk sonuc;lanndan biri olan beslenme guc;lukleri

bu c;ocuklarda beslenme suresinin uzun olmasma neden olur ve bu durum aileyi ve

bebegi bask! altma sokar (Watson ve ark., 2001).

1.2.2. Hudak damak yankhgl oIan ki~ilerde sosyaI·kaygl ve benlik algisl

Turner ve ark. (1998), yank dudak ve damakh hastalarda du~uk benlik algisl ve

sosyal ileti~imde gUC;ltik gibi psikolojik problemlerin ya~andigmi ve psikolojik

problemIerin alan yazmda beIirtiIenden yiiksek oldugunu soyIemektedirler. Andrade ve

Angerami (2001) yank damakh bireyIerin oz saygIlanmn daha du~uk oldugunu

gostermi~lerdir. Benzer ~ekilde Tyl ve ark. (1990) yank damakh c;ocuklarda diger

c;ocuklara adaptasyonda guC;Iuk, depresyon belirtiIeri, oz saygmm dU~iik oImasI, ego

kimliginin bozuImasI, dunyaya kar~I negatif bir tutum oldugunu beIirlemi~ler ve bu

durumun hasar ve goruntiideki bozukIuk arttIkc;a kotuIe~tigini rapor etmi~lerdif.

AnneIerin yansmm da ozeI psikolojik dam~manhga ihtiyac; duyduklanm beIirtmi§Ierdir.

Broder, Smith ve Strauss (2001), kranyofasiyal anomalisi oIan c;ocuklann okulda daha

fazla alaya ahndIklanm bulmu§lardif. Kapp-Simon ve McGuire lse (1997),

kranyofasiyal anomalisi olan c;ocuklan ya~ltianyla bulunduklan dogal bir ortamda
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incelediklerinde kranyofasyal anomalili c;ocuklarm grubun periferinde yer aldlklanm ve

konu~mayakatllmaktan ziyade gozlemci olduklanm bulmu~lardlr.

Berk ve ark. (2001) dudak ve damak yankhgl olan ve olmayan <;inli yeti~kinleri

sosyal kaygl aC;lsmdan klyaslaffil~lar ve dudak damak yankhgl olan yeti~kinlerin kontrol

gurubuna gore anlamh derecede daha fazla sosyal kaygl ya~adlklanm ve deney

grubunun kontrol grubuna gore OZ saygl ve sosyal destek aC;lsmdan da daha dii~iik

skorlar aldlklanm bulmu~lardlr. Ramstad ve ark. (1995) dudak ve damak yankhgl olan

ve olmayan Norvec;li yeti~kinleri psikolojik sorunlar aC;lsmdan klyaslaml~lar ve yank

dudak damakll deneklerin kontrol grubuna gore konu~ma, genel goriiniim, di~lerinin

goriiniimii ve gelecek tedavilerle ilgili iki kat daha fazla kaygl ve depresyon rapor

ettiklerini bulmu~lardlr.

Johannson ve Ringsberg (2004), dudak ve/veya damak yankhgma sahip 20 aileyle

yaptlklan anket c;ah~masmda ailelerin c;ogunun c;ocuklanmn konu~maslyla ilgili olasl

problemlere dair kayg111 olduklanlll bulmu~lardlr. Strauss ve ark. (1988), dudak ve

damak yankhgl bulunan 102 ki~iyle yaptlklan ankette, bu ki~ilere konu~maIanndan ne

kadar memnun oIdukIan soruldugunda %69.1 'inin konu~malanndan c;ok memnun

olmalarma ragmen bazl sorunIan oldugunu, % 19.1'inin konu~malanm orta diizeyde

anIa~l1abilir buldugunu, %8.5'inin lse konu~maIannm anla~llmaz oIdugunu

dii~iindiiklerini beIirtmi~Ierdir. DoIger-Hafner ve ark. (1997) 55 dudak damak yankhgl

olan c;ocuf';'Un aiIeIeriyIe yaptlkIan c;ah~mada ailelerin %70' inden fazlasmm dudak

damak yankllgma sahip c;ocukIanllln dogumuyIa ~ok ya~adlklanlll buImu~lardlr.

Broder, Smith ve Strauss (1992) okuI c;agl c;ocukIan ve ebeveynIerinin yiiz goriiniimii

ve konu~ma performansIanndan memnun oIma derecelerini ara~tlrml~lar ve yank

damak veya yank damak dudakh c;ocuklann yalmzca %62' sinin konu~malanndan c;ok

memnun olduklanm gostermi~lerdir.

1.2.3. Dudak damak yankbgl ve okul ba~arlslzhgl

Richman ve Harper (1972) yank damak dudakll c;ocuklarda okuI ba~ansmm dii~uk

oIdugunu bulmu~lardlr. Richman ve Eliason (1982) da yank damak dudakh c;ocuklarda

biiyiik oranda ba~anslzhk rapor edildigini soylemektedirler.
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Ki~ilik ve davram~la ilgili c;ah~malar ciddi bir psikopatolojiye i~aret etmezken;

davram~ sorunlanmn, goriintUyle ilgili kaygl ve ogretmen ve aile beklentilerinin

azalmasl ile ilgili oldugu du~unulmektedir. Richman ve ark. (1988) yank damak dudakh

ilkokul ogrencilerinin %35'inde orta duzeyde, %lTsinde ciddi dOzeyde okul

ba~anslzhgl saptaml~lardlr.

1.2.4. Dudak damak yankhgl ve bili~seI geIi~im

Son 40 ytldlr yank damakII c;ocuklann dilsel ve bili~sel becerileri ara~ttnlmI~tlr.

Olc;umler farkhhk gostermesine ve sonuc;lar kan~lk olmasma ragmen genel bulgu yank

damakh c;ocuklann ya~ltlanndan bili~sel ve entelektiiel becerilerde geri olduklandlr

(Broen ve ark, 1998)

Napoulos ve ark. (2002) oral yangl olan yeti~kinlerle ya~ ve cinsiyetleri aym olan

kontrol grubunu noropsikolojik aC;ldan kar~Ila~tlrml~ ve oral yangl olan ki~ilerin sozel,

performans ve genel IQ skorlannda kontrol grubundan dii~iik performans gosterdiklerini

bulmu~lardlr. Deney grubu sozel aklclhkta da du~uk performans g6stermi~tir. Yiiziin

geli~imi beyin geli~iminden baglmslz oldugundan bu bireylerdeki bili~sel bozuklugun

nedeninin anormal beyin geli~imi oldugunu ileri siirmii$lerdir.

1.2.5. Dudak damak yankhgl ve i~itme sorunlan

Damak yangmm diger bir sonucu ostaki borusunun iyi c;ah~mamasma bagh

olarak tekrarlayan otitis media'dlr. Bu iletim tipi i$itme kaybma neden olarak i~itsel

becerileri ve ileti~im geli~imini etkiler. Ozellikle ifade edici dil alanmda dudak damak

yankhgl olan c;ocuklarda gecikme oldugu ile i1gili g6rii~ birligi mevcuttur. Ancak

ara~ttnlan dillerin ozellikleri ve incelenen degi~kenlerde c;e~itlilik mevcuttur.

Gecikmenin nedeninin fiziksel bozuklugun kendisinden ziyade iletim tipi i~itme

kaybma, dilsel c;evreye ve diger psikososyal faktbrlere bagh olabilecegi ifade edilmi~tir.

(Watson ve ark., 2001)
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1.2.6. Dudak damak yankhgl vc ahcI/ifade edici dil gcli~imi

Yank damak dudakh yocuklar anormal bir ses iiretme mekanizmaslyla dogmu~

yogunlukla normal olan yocuklardlr. Kompleks dil sistemini bgrencbilecek bili~sel

kapasiteye sahiptirler. Larengeal, farengeal, oral ve perioral yapllanm; konu~ma yapllan

normal olan yocuklar gibi ses ve sbzce iiretmek iyin kullamrlar. Dil bncesi sbzceler ve

belki de ilk sozeelerini iiretirler ancak mekanizmalan yetersizdir. Bu durum, damagm

ilk tamirinden bnce ve bazl yocuklarda damak tamirinden sonra da geyerlidir. Bu

tabloya orta kulak hastahgl, i~itme kaybl ve di~ sorunlan da eklendiginde yank damakh

vocuklar konu~ma geli~imi aylsmdan ciddi bir risk altma girmektedirler. Yank damakh

kii<;iik c;:ocuklar ya~ltlanyla klyaslandlklarmda ilk sbzciiklerin ve iki s()zciiklii

ciimlelerin ortaya C;:lkmasl avlsmdan geri durumdadlrlar (Bzoch, 1956, akt. Kuehn ve

Muller, 2000). Ortalama eevap uzunlugu ve yaplsal komplekslik skorlan daha dii~uktiir

(Spreisterbach ve ark, 1956, Morris, 1962 akt. Kuehn ve Moller, 2000). Sbzcilk anlama

ve kullanmada ya~ltlanndan geridirler (Nation, 1970, akt. Kuehn ve Moller). SOzel

ifade, jest yIktlSI, gbrsel haftza testlerinde daha geridirler (Smith ve MeWilliams, 1968,

akt. Kuehn ve Moller, 2000). Bzoch 12, 18, 24, 36 ayhkken altcl dilde,Harrison (1969,

akt. Kuehn ve Moller) 18 ve 72 ayhkken hem ahcI hem de ifade edici dilde gerilik

bulmu~tur. Dil becerilerinin yank damakh yok kuyuk vocuklarda (Fox ve ark, ]956, akt.

Kuehn ve Moller, 2000) okul vagI yocuklan ve ergenlerde (Faircloth ve Faircloth,

1956, akt. Kuehn ve Moller, 2000) gel; oldugu bulunmu~tur. Aynca okulbncesi

yocuklarda (Shames ve Rubin, 1979 akt. Kuehn ve Moller, 2000) ileti~imsel istek ve

sazel beceriler; 12 ayhk yocuklarda jestlerle ileti~im kurma istegi (Long ve Dalston,

1982a, 1982b, 1983, akt. Kuehn ve Moller, 2000) okul bncesi ve okul vagI yocuklarda

pragmatik dil ve ileti~im becerilerinde de (WaIT-Leeper ve ark, 1988, Chapman ve

ark., 1998, akt. Kuehn ve Moller, 2000) yank damaklr yocuklar geri bulunmu~tur.

GUnUmuzde geliqmi~ Ulkelerde uzun sUre hastanede kalma gibi yank damakh

<;ocukJan etkileyen bazl faktbrler ortadan kalktlgl iyin Braen ve ark. (1998) 28 yank

damakh vc 29 yank damak!I olmayan <;ocugun dilsel ve bili~sel bccerilerini bir kez

daha ara~tlrnu~lar ve pragmatik alanda yank damaklI yocuklann ya~Itlanndan geri

olduklanm bulmu~lardlr.
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Chapman ve ark. (1998) yank damakIt okul 6ncesi ve okul vagi yocuklannm ileti~im

becerilerini ara~tIrml~lar ve 10 okul 6ncesi ve 10 okul vagI yocugu yank damakh

olmayan 20 yocukla kar~Ila~tIrml~lardir. Ileti$imsel katlhm aylsmdan okul 6ncesi ve

okul vagi deney ve kontrol grubu arasmda t testinde anlamIt bir fark bulunamazken

bireysel klyaslamalarda yank damakh yocuklann okul 6ncesi d6nemde %50' si ve

okul yagmda %20' si ileti~imsel kauhmda guvensiz bir prom yizmi~lerdir.

Morris ve Ozanne (2003) iki ya~1l1da ifade cdici dil becerilerinde geri olan

c;ocuklann bu gecikmeyi uc; ya~1l1da da surdurduklerini ve konu$ma geli~imlerinin daha

bozuk oldugunu rapor etmi~lerdir.

Kritzinger ve ark. (1996) yank damakh yocuklann erken ileti~im fonksiyonlanm

ara~tIrIm~lar ve aigisal-bili~sel, sosyo-ki~isel ve aItcl dil alanlannda ortalama bir

performans g6sterdiklerini ancak jfade edici dil alanmda gerilik oldugunu ve ses

dagarcIklann1l1 smirli oldugunu bulmu~lardir.

Synder ve Scherer (2004) yank damakh olan ve olmayan yocuklann sembolik oyun

becerilerini 18, 24 ve 30 ayhkken takip etmi~Ier ve yank damakh c;ocuklarm kontrol

grubu ve dudak ve damak yangI grubundan anlamh bir farkhItk gasterdiklerini

bulmu~lardlr. 18 ayhk d6nemdeki oyun degi~kenleriyle 24 ve 30 ayItk danemdeki

Ortalama Sazce Uzunlugu ve uretilen sazclikler arasmda pozitif korelasyon

bulunmu~tur.

1.2.7. Dudak d~unal{yankhgl vc kOHU§IIUI geli~imi

Dudak ve damak yankItgi olan bebeklerde beslenmenin normalden farklI olmasl ve

fiziksel bozukluk oral motor ve oro-sensbri ge1i~imi etkileyebilir. Anormal fiziksel yapi

ve bu yapm1l1 varItgmda 6grenilen n6romotor aruntUler konll~ma bncesi geli~imjn

gecikmesine ve normalden sapmasma neden olur. (Watson ve ark., 2001)

Yeni dogan bebeklerde aglz bO$Iugu kilyilktur ve diI bu bo~lugu neredeyse

doldurur. BOyUll kIsa, glrtlak ise agiz ile geniz bo~lugunu yok az aylracak bic;imde

yilksektir. Aglama, hap~lrma, 6ksurme gibi dogal seslerin yamsira anatomik yapi

nedeniyk~ genizsi, hecesel, gcnizsilere benzeyen ve refleksif olmayan seslemeler de

g6rulur. Ya~amm ilk birkay aymda yank damakh ve yank damakh olmayan yocuklar
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arasmda «ok az fark Yardlr. Yank damakh yeni doganlar yank damakh olmayan

ya~Itlanna benzer ~ekilde aglama ye gIglldama sesleri «lkanrlar. BmlUn nedeni tUm

<;ocuklann Yelofarengeal stinkter uzerinele smlrlI bir kontrolu olmasl ye artikulasyon

kaslanndaki hareketlerin olgunla~maml~ olmasldlr. Fakat ilk 4-6 ay i«inde yank

damaklI olmayan bebekler [ba], [da] gibi unsuz-unlu slrah mmldanmalara ba~larlar.

Damak yankhgi tamir eelilmemi~ bcbcklerse aglz i<;i basm<;lan yeterli olmadIgmdan bu

sesleri uretemezler. Bu sebeple bu donemde nonnal bebeklerde <;Ikan Ib d g/ sesleri

yank damaklI bebeklerde gorUlmez. Yakla~Ik olarak 6. ayda yapI1acak damak tamiri

normal babI1dama geli~imini kolayla~tmr (Watson ye ark., 2001, Topba~, 2002).

Son donemlerde yapI1an ara~tIrmalar yank damakh <;ocuklarcla konu~ma oncesi

geli~imin atipik oldugunu gosterl11i~tir. <;ocuklarda unsuz benzcri ses ranjmm, geli~imin

digcr yonleriyle ili§kili oldugu bilinmektedir. Artikulasyon gcli~imi darnak YC <;enenin

iskelet yapIlannm geli~imi; dudaklar, dil, Yelofarengeal sfinkter ye solunum sistemi gibi

konu~ma rnekanizmasmm hareket eden kislInlanmn sinir-kas kontrolundeki artl~;

bili~sel geli~im, bireyin ileti~im kurmak i<;in sahip olclugu motiyasyon gibi sosyal

becel'Her arasmdaki sinerjinin bir urunudi.ir. Geli§imin herhangi bir yonundeki bozukluk

tum geli~imi olumsuz etkiler. 'Normal' «ocuklar benzel' geli~im oruntuleri izlerken

damak yankhgl olan «ocugun atipik konu§ma sesleri geli§tirme potansiyeli meycuttur

(Watson ye ark., 2001)

Konu~ma oncesi donemdeki yank damakh bebeklerin ameliyat oncesi ye sonraSI

ses uretimlerinde ele atipik geli§im olduguna dair kamt bulunmaktadlr. Ameliyat oncesi

ses uretimleri dudak ye dil seslerinin uretimlerinin yoklugu ye glrtlak ye genizsi ses

uretimlerinin baskmhgi ile kendini g()sterir. Bu durum kesinlikle tizikseldir ve aglz i<;i

mekanizmanm yaplsal yetersizliginin bil" sonucudur. Ameliyat sonraSl donemde

mekanizmamn duzelmesi normal konu~maYI kolayla~tmr. <;oculdar aglz 1<;1

yapdannelaki elegi~imi ke~fettik<;e cludak ye elil artikulasyonlannela art1~ olur. Ancak

yine de normal geli~imle klyaslandlgmda bir gecikme bulunmaktadlr. Bazl «ah~malar

daha erken donemde ameliyat edilen <;ocuklarda gey donelnde ameliyat edilenlere gore

normal artikUlasyonun daha hlZII kazamldlgml gostermektedir ye empirik kamtlar da

bunu desteklemektedir. (Watson YC ark., 2001).

Chapman ye ark. (200]) 9 ayhk damak tamiri yapllmaml~ yank darnakh 30 bebegi

akranlanyla di] oncesi yokal geli~im aylsmdan kaqlla~tlf1m~lardlr.Her 2 grup arasmda
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vokalizasyon saYlSI aVlsmdan istatistiksel olarak anlamh bir fark gortilmemi~tir ancak

yank damakh bebeklerden tekrarh babJ1dama evresine gevenlerin oram %57 iken bu

oran ya~lt1annda %93 'ttir. Her 2 grupta hece tipleri ve uzunluklan benzerken linsOz

bzelliklerinde farkhhklar gorOlmO~tOr. Yank damakh bebeklerin unsOz ses dagarclklan

daha slmrhdlr. Daha az durak sesi ve yumu~ak damak sesleri gorOlUr, buna kar~m yank

damakh bebeklerde glrtlak sesleri daha slkhkla gozlemlenmi~tir.

Estrem ve Braen (I989) yank damak populasyonunda erken ifade edici dili ve

sesbilgisel geli~imi ara~tlrml~lardlr. Ara~tlrmalannda yank damakb olmayan 5 vocugun

sahip olduklan ilk 50 sozclikte durak sesiyle ba~layan daha fazla sozcuk oldugunu

bulmu~lardlr. Hem yank damak grubunda hem de normal grupta surtOnmelilerle

ba~layan vok az kelime vardlr. Normal vocuklar dil ucu [t d s z e 5J sesleriyle ba~layan

sbzcukler uretirken yank damakh vocuklann bunlan Oretemediklerini bulmu~lardlr.

Yank damakh vocuklarm durak sesleri ve dil temaslanyla ba~layan kelimeler uretmeye

vah~ml~ olup, bunlann sozcOk olarak algllanmamasl sonucu bu seslcri normal

kullamma gevirememi~ olmalan da mumkOndur. Yank damakh r;ocuklar gemzsl,

daralmah, yan unlO-aklctiarIa ve unlOlerIe ba~Iayan daha fazla sozcuk uretmi~lerdir. Bu

seslerle ba~layan sozcukler tercih etmi~ler ve bu sesleri diger hedef sesbirimlerin yerine

kullanrru~lardlr.

Estrem ve Braen (1989) ebeveyn tepkilerinin r;ocugun sozcuk repertuannm

artmasmda etkili olabilecegini vurgulaml~lardlr.

Normal vocuklarla yapJ1an r;ah~malar hangi dil soz konusu olursa olsun

bablldama donemindeki fonetik repertuarla basit ses sistemi arasmda bir baglantl

oldugunu ar;lk<;a gostermcktedir. <::ah~nmlar yank damak populasyonunda da bu

durumun gec;erli oldugunu gostcrmektedir. Bu nedenle yank damakh r;ocuklarda erken

konu~ma brtintOleri bablldama brOntOleriyle ili~kilidir (Watson ve ark., 2001).

Yank damakh vocuklar kullandlklan ilk sozcuklerde daha vok genizsi [m n IJJ ve

aklcl [w I j] seslcri ve unlClleri tercih etmekte, basll1yh unsOzlerle ba.~layan sesleri ise

tercih etmemektedirIer. Buna ek olarak, yank damakh yocuklar art damaksll ve glrtlak

unsuzlcrle ba~layan daha fazla sozclik Oretmekte, fakat di~ yuvasl1 sesleri normal

yocuklara gore daha az tercih etmektedirler (Watson ve ark., 200]).

Dudak damak yankhgl alan <;ocuklarda fonasyon cia risk altmdadlr. Damak yankhgl

alan bireylerde <;ogunlukla ses klslkhgl vc volOm azahnasl gibi larengeal ses kalitesi
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degi~iklikleri gorulmektedir. CSAG raporuna gore 5 ya~ duzeyinde %29, 12 ya~

dtizeyinde %17 oran1l1da disfoniye rastlanml~tlr. Yetersiz velofarengeal kapanmayl

telafi etmek ir;in yaptlan a~lfl larengeal valf hareketinin buna nedon oldugu

dti~i.i:ni.i:lmektedir. En slk rapor edilen Iarengeal patoloji vokal kord nodtilleridir.

(Watson ve ark. 2001) Nazal hava akl~lIll engellemek iyin yetersiz olarak r;ah~an

velofarengeal bolgenin altmda bir daralma saglamak iyin ses telleri gereksiz yere

kapanmaktadlr. Akustik kamtlar yank damak populasyonundaki telafi edici valf

hareketinin neden oldugu ses suistimalinin hipernazalitenin ikincil sonucu oldugunu

desteklemektedir (Leder ve Herman, 1995, Kuehn ve Muller, 2000).

Gtini.i:mi.i:zde ozellikle geli$mi$ i.i:lkelercle dudak ve damak yankhklannm tedavisi

ekip yakla~lml ile ele ahnmaktadlr. Dudak ve damak yangl ekibi ya da Kranyofasyal

Ekip olarak adlandmlan bu topluluk yocuk doktoru, plastik cerrah, odyolog, dil ve

konu~ma terapisti, pediatrik di~ hekimi, ortodontist, hem~ire, psikolog gibi i.i:yelerden

oIu~maktadlr.

Dil ve konu$ma terapisti dudak ve damak yankltgma veya kranyo111syal anomalilere

bagh olarak gozlenen ileti~im sorunlanyla ilgili olarak tarama, degerlendirme, aymel

tam, onleme ve rehabilitasyon, dil ve konu$ma terapisinin planlanmasl ve

geryekle$tirilmesi hizmetlerini yuri.iWr. Ameliyat ve protez kullamml ile ilgili karar

aI1l1mas1l1da yardlmcl olm. Aynca kranyofasyai anomalilerle ilgili olarak yapllan

ara$tlrma ve egitim hizmetlerinde de rol ahr (Watson ve ark., 2001).

Bu yah$man1l1 konusu dudak damak yankbgl olan yocuklann sesletim

(artiktilasyon) ve sesbiIgiseI (fonolojik) ozelliklerinin belirlenmesi ile ilgili oldugundan

izleyen boltimlerde aynntlh olarak incelenmi$tir.

1.3. Dudak ve damak yanl{hgl ohm «;oculdann kOliu~ma ozellilderillill

betimlenmcsinde fOllctik vc fonolojil{ yakla~unlaJ'

1970'Iere kadar yank damak konU$maSl da dahil olmak (izere tUm sesletim

sorunlan artikLilasyon ve fonetik perspektif aylsmdan incelenmekteydi. Eu tarihten

soma konu$ma bozukluklarma sesbilgisel yakla~lln de dahil olmu~tur. Yank
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damakh/velofarengeal anomalili bireylerin dil ve konu~ma ozelliklerinin

degerlendirilmesinde fonetik ve dilsel ozellikJer de goz oniinde bulundurulmaktadlr.

Sesletim terimi peliferal motor aktiviteye i~aret ederken sesbilgisi terimi bireyin ses

sistemi ve bunu yoneten kurallara iIi~kin bilgisine i~aret etmektedir.

Fonetik bozuklugu olan bir yoeuk dildeki bazl i.insUzleri fiziksel olarak uretmede

zorluk ya~ar. Anlam farkhhklanm vermeYI cngelleyen fonetik bozukluk sesbilgisel

bozukluga donii~iir. Mesela yank damagm tipik bir ozelligi olan di~ Unsuzlerinin

artla~tlfllmasl ItI , Ikl ve Idl , Ig! sesleri arasmdaki zltlIklann kaybolmasma ncden olur.

Bir yoeugun fonolojik farkhhklan belirtmeye yah~lp fiziksel olarak

artikulasyon/rezonansl saglamada yetersiz olmaSI da mumkundur. Bu da atipik konu~ma

seslerinin diger bir deyi~le 'telafi edici artikUlasyon' un geli~mesine neden olur. Bu ise

konu~mamn anla~Ilabilirligini olumsuz yonde etkiler. Fonetik ve fonolojik gecikme ve

yoeugun konu~masmm geli~imsel ozelliklerinin te~his edilmesi fonolojik ve fonetik

analiz prensiplcri kullamlarak yapI1abilir (Watson ve ark., 2001).

Bu ara~tlrmada yocuklann sesletim ve sesbilgisel ozellikleri inceiendiginden

izleyen bolumdc Tukrye'de kullandan sesbilgisel i~lemler aynntlh alarak bclirtilmi~tir.

1.4. Tiirli Cocuklan'nda Scsbilgiscl Edinim Stratejilcri ve Sesbilgisel i~lemler

SesbilgiseJ i~!emler yocugun konu~ma sirasmda iiretirnde zorlandlgl ses ya da

ses dizinleri yerine benzer ozellige sahip fakat daha kolay ses ya da ses dizeleri koymak

suretiyle yapIlan basitle~tirmelerdir. Fakat bu yapilirken hedef sesbirimin bazI

ozellikleri korunmaktadlr.

Sesbilgisel edinim stratejilerinin kullammmda yocuklar arasmda ciddi farklar

bulunmasma ragmen diger dillcrde yapllan ara~tmnalar sesbilgisel i~lemlerin

kullamlmasl ve baskilanmasma ili~kin gene! bir proJil ylkanlmasllll saglaml~tlr.

Sesbilgise1 i~lemler aylsmdan genel olarak bir cvrensellik goriilse de dile bzgu

farkhltklar da bulunmaktadlr. Eu larkhhgm nedeni scs1etim oriintiileri, ses slmflan, ya

da seslem yaplsma gore sozciik sCyirni vc bu sozciiklerin vevredeki kuUa11l1l1 slkhgma

gore c;:ocuklanll bireyseI egilirninin de degi~jklik gostcrebilmesidir.
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<;ocuklar genellikle dillerin sesbilgisi sistemini dogal olarak kazal1lrlar. Sesbilgisel

i~lemlcrin baskllanmasl 4;0- 5;0 ya~lannda gen;ekle~irken yeti~kin dilinin sesvil

kullanmuna eri~me 6;0-7;0 ya~lanna kadar surebilmektedir (Topba~, 2002).

<;izelge 1.1. Tiirkve'de kullamlan sesbilgisel i~lemler (Yava~ ve Topba~, 2004).

Unsiiz dii~mcsi: Hcec ba~l veya sonullda biT sozciigii olu~turall iiusiizlerdcn birisillill s6y1emucll1csi,
dii~tiriilU1esi.

Orncl<: "sabun" sozciiguuii Isabul ~cklillde sOylelllck.

r' .-----------:---:--:---,---..,--..,--:---:---;--:--~:_:___:__;_____,_--_;_____,__:_::-_::_----
Unliilc~mc:AklCl sesler olan Ill, Iji ve IfI seslerinin atJlarak kelldilcrinden Once gelell iiuluniin

uzatllmasl.
Ornck: "Araba" sozeiiglinii h:bAI ~ek1inde soylcmek.

&siiz Obcgi Darahnasl:Sozeiik ba~mda (SB) veya sonunda (SS) yanyana gelen iinsiizlcrden bir vcya
ikisinin soylcnmemesi.

Ornck: SS; "lUrk" sOzcugiillu Ityel ya da S8; "£1iit" sozciigiinii Ifytl $cklinde soylemek.

Bcnzc~jm i~lcmlcri (iJcriyc Douiik): Unsiiz uyumu: Sozciigii ol11.~turall ullsiizJcrdcll birillin
kelldisillden sonra gelen digcr iinsiizlcrdell birini veya birka<;;l111 etkileyerek kendisine benzetmcsi.
Yumu~ak damak, gcnizsi, di~-yuvasll, dudakstl sesler birbirinc benzeycbilir.

Ornck: "yatak" sozeugiindeki ItI sesinin Iki sesilli etkileyerek s6zctigiin IjAtAt/ ~cklindc soylcl1l11esi.

Bcnzc~im I~lcmlcri (Gcriye Dijniik): Unsiiz uyumu: SOzciigO olu~tnrall iinsiizlcrden birillin
kClldisilldcll onceki diger ullsiizlcrdel1 birini veya birkaC;ll11 etkileyerek kelldisine benzctmesi. Yumu$ak
damak, gCllizsi, di~-yuvasll, dudaksJl sesler birbiril~e be~z_"e.::-y_cb_i._li_r_.-----,.---------.---1
Ornck "pannak" sozciigiindeki Ikl scsinin Ipl scsilli ctkilcycrck s6zciigiin IkAflllAkl $cklinde
soylenmesi.

Scslcrill ycr dcgi~tirmcsi:Scs aktarum; sOzciigu olu~turan iinsilzlerin (veya heeelcrill) birbirlcriyle yer

degi$tirmcsi. _ ------------------------------1
Ornck "$Cmsiyc" sozciigiinii ISesllujel ~eklindc soylemek.

Scs Eldcinc: tki iinstiziin yan yana gcldigi sozciiklcrde veya diger durumlarda araya bir iinlii/ilnsiiz scsin
eklenmesi.
Omck: "hortlak" sozctigiil1ii IhofutlAki ~cklinde soylcmck.

onic~tirmc: Onsiizlerin dogru sesletim yerlcrinin degil, aglz ic;indc daha oude alan ba~ka scsletim
yerlerinin kuIlal1llmasl.
orlli;k: -"ku~" s6zci.igiinii ItuSI ~eklinde soylemek.

Artla~tmna: Onsiizlcrill dogru seslctim yerlerinin degil, aglz ic;indedaha arkada olan ba~ka scsletim
yerlerinin kullal1llmasl.

-"..----c:---:-::-.:.:-.--c"'-'---'--,----:-:-----:-_,~ -- -,__--------------------___j
Omck: "tel" sozciigtinii leel! ~cklilldc sOylcmek.

DamaksIlla~hrma: Di~l1vasJl seslcrin scsletiJl~r1erinindamaga kaydJrllm(~"._I_.---------------l
Ornck: "su" sozciigiinii ISul $eklinde soylemek.

l--. . --'
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-----.
Siirtiinmelilerin Durakla~ttrllmasJ:IiI, lui, lsi, IzI, lSI ve 131 seslerinin yerine slfaslyla Ip/, IdI, IdI, IV, It-
d-b/, Idl seslerinden birinin kullarulmasl. Siirtiinme ozelliginin kaybedilerek durak 6zelliginin
kullamlmasl.

Ornek: "fare" sozciigiinii IpAf£I; "su" s6zciigiinii Idul ~cklindc soylcmck.

Siirtiinmelilerin Genizsile~tirihnesi:IfI, lui, lsi, 11.1, lSI ve 131 scslcrinin iiretimi esnasmda gcnizsi ka~ak
olmasJ sonucu bu scslcrin genizsil ozcllik ta~llnasl

Siirtiinmelilcrin Kaymasl: IfI, luI, lsI, 11.1, lSI vc 131 iinsiizlerinill yerinc kaylcl scslcrden (/jl veya Iw/)
birinin kullamlmasl. --
Durak-siirtiinmclilerin duralda~tIrllmasl:Yan kapanuh ItJ I vc IdSI scslcri yerinc
slfaslyla It-di vc Id/ kapantIh scslerinin korunasl.

Dllrak-siirtiimneli seslcrin siirtiinmcli ozelliklcrini kaybcdip durak ozelliklcrini kommasl
Ornek: "~ocuk" sozeiigiinii Id;:)dJU; cami sozciigUnii IcL\l11I1 ~eklindc sbylcmek:.

Akicilann dcgi~tirilmesi:2)AkICl daralmahlann yan-iinliiyc donii~tiirillmcsi: III vc Irliinsiizlcrinin

ycrinc Ijl iinsiiziiniin kullamlmasl.
to"rnek: "an" sozciigilnil IAjUI! "sah" s()zciiglinii ISlI.jUlI ~cklindc soylemck.

~----------

Aklcdarm dcgi~tirihnesi.3) Aklctlann dumkla~tmlll1asl: AklCI unslizlcrin ycrinc bir durak
iinsiiziiniin kullamlmasl.
Ornek: "yol" s6zciigiinii Idol! ~cklindc soylcmck.

AlucIlann degi~tirHmesi:4) Aklctlan siirtiiml1clilc~tinne: Ir/, III vc Ij/ scslcrinin siirtiinmcli olarak-
kullalllimasl
Ornek: "an" sozciigiinii IAjUI! "sah" sozciigiinii ISlI.jUI! ~eklindc soylemek.

--

Alucilarm degi~tirihnesi:5) Alucilann iinmle~mcsi:AklCl sesler olan Ill, Ijl vc Irl
scslcrinin dti~iirtilcrck kcndilerinden once gclcn ullili siircsinin uzaUlarak soylcllll1esi.
Ornek: "Araba" sozciigiinii lA:bA! ~cklilldc soYICIl1ck.

Durak-siirtUnmclilc~tirme: Siirtiinmelilcrin yan-kapantlh ItS I ve IdSI seslcrine donii~mesi.
-..-
Orncgin: '~i~e' sozciigiinii ItSi dscl ~eklinde s6ylcmck.
--
Siiliiinmclilerin kaylci yan-iinlii sese dOllii~mesi: IfI, lui, lsi, 11.1, lSI ve lSI iinstizlcrinill yerine
kaylcl yan-iinlii sesin IjI kullamlmasl.
-Ornek: "fazla" sozciiglintin IWlI.zh/; i~ct', sozciigilniin IjEt! ~cklincic s()ylemek

----

-- - -
Baglam dlUyarh otiimliile~me/otiimsuzlqmc: Titre~imli bir sesin belli bir baglarnda
titre~imsizlc~mesi vc tam tcrsi.
oro~k: -"top" sozciigunii Idop/, "kapat" sozclih>iinti lkAbll.U ~eklinde soylcmek.

Genizsile~tirme:Siiliiinmelilcrin gcnizsile~tirilmcsi: IfI, lui, lsI, Iz/, lSI ve 131 seslcrillin iiretimi
csnasllldagenizsi ka~ak olmasl sonucu bu seslcrin genizsil ozellik ta~llnasl

Omel<: "~i~c" sozctigiinii IJ"IS"£I ~eklillde soylemek.

--
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Sistematik scs tercihi: Listede bulunan sesbilgiscl i~lemlerden birisini kullanmadan stirckli
bir sesin yerine ba~ka bir sesin kOlllnaSI

GJrtlak seslcrine d()JJii~tiirme: Qc~itli iinsilzler ycrine glrtlak dura!!;1 UnstiztinUn kullanJlmasI.
Ornck: "amea" sozcilgilniln /I\?dyl./ ~eklindc soylcnmesi.

~izelgc 1.2. ~ocuklarda en slk gozlemlenen sesbilgisel i~lemler ve baskl1anma ya~lan

(Topba~ ve Yava~, 2004).

Benze~im

Durakla~tlfll1a

Artla~tlflna

5.6 6,0 >

iinsiiziin

Durak silrtlinmelile~tirme

Scs aktanml

Silrtilnmelile~tirme

Eeee yitimi

otUmsiizle~mesi

6nle~tirme

6ttimlillc~tirme

Son

Onsilz dil~mesi

Heee sonu ilnsilz obegi

indirgemc

AklcJlann farkhla~rnasl
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<;izelgc 1.3. TUrkye'dcki seslcrin ya~lara gore Uretimleri (Topba~ ve Yava~, 2004).

C;ocuklarll1 %75!i tarafindan C;ocuklarm %90 'liarafindan

Ya~ HBSB* HBSi** HSSI*** HSSS**** HBSB HBSI HSSI HSSS

>rubu
1.6-1.11 b, d, k, t, 111, b, d, t, 111, m, n,j, p, k, e, t, b, d, k, t, m b, d, t, m m,n,j, p, k, t,

n, p,j, p,k,g,n p, k, 1 m, n, j m,n, j

2.0-2.5 g ,j, tS, d3, tS, d3, j, I, ll, tS, S, tS, LJ, S, S, 1 p, g, t, n, j, p, k, g, n, p, k, I, e, tS, II

1, S, S I, s, S tS, d3, j, 1
tS, d3, j LJ

2.6-2.11 f, v, z, 3, h c; s,1 f,3 s,S, s, S, 1,1 s, S, tS, 1 s, S, I

3.0-3,5 f f, z, h z, f, h z, h, t f, v, z, 3, h f,3, z, v z, f f, 3, z, h

3.6-3.11 TUmU f f 06 f h h, t
4.0-4.5 Tiinril y TiimU y Tiimii r, y r y,UO

4.6-4.11 Tiimii TiimU TUmii TUmU TUmti Tiirnli Tiimil UO

* Hccc ba~l sozciik ba~l, ** Hece ba~l sozcUk iyi ***Hece sonu sozciik iyi ****Hece
sonu sozcUk sonu

<;izelge 1.4. TUrkye'nin ses dagarclgl

<;:ift Dudak- Di~
Di~

Art
Di~ yuvastl Damak Glrtlak

dudak di~ yuvastl damak
ardl

Durak vc

durak p b t d tS d3 c j k g

slirtlimneli

m

Genizsi Il

Siirtilnmcli f v s z S 3 Y II

Tck
r

vuru~lu

Daralmah j

.

Yan
t 1

daralmah
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1.5. Dudak ve Damak Yankhklannda Konu~ma OzcHikleri ile ilgiIi Yapllan

Ara~tlrmalar

1968'de Moll (ak1. Grunwell, 1993) yank damakh bireylerdeki artikulasyonu

surtunmeli ve patlamablarda genizsi yarpltmalar, gUilak durak sesinin slkhkla

kullamlmasl ve artikiilasyonda genel bir yetersizlik olarak bzetlemi~tir.

1970'te Morley (akt. Grul1well, 1993), yank damakh bireylerde tipik olan iki

tiir konu~ma bruntiisii tanIInlaml~tlr. Birinci bruntu aglz iyi hava basmcmm

yetersizligiyle olu~an giiysiiz iinsiizler ve genizsi ka\~akla birlikte dogru artikiilasyon

yerlerinin bulundugu anla~I1abilir bir konu~ma bruntusildilr. Diger briintii ise genizsi

kayak, genizsi horlama, glrtJak durak sesi, genizsi siirtunmeli, genizsi hareketler ve

diger artikiilasyon bozukluklanmn bulundugu anla~I1maz konu~madlr. Pratikte konu~ma

bozukluklan bu kadar net <;izgilerle aynlmamaktadlr ancak bu 0 donem ic;in yararl1 bir

tammlamadlr.

1972'de Subtelny, Van Hattony ve Myers (akt. Grunwell, 1993) 'yank damak

konu~maslm' ~u niteliklerJe tammlmm:;lardlr: atiikillasyon hatalan, genizsi hava kayagl,

anla~l1abilirlik, nazalite, fonasyon ve nazal bolgede hareketler. Yazarlar tiim bu

ozelliklerin birbirleriyle ili~kili oldugunu uncak ayn ayn degerlendirilmeleri gerektigini

soylemi~lerdir. Pek yok ara~tlrma velofarengeal mekanizma ve dolaYlslyla konu~ma111n

genizsilik yonil uzerine yogunla~ml~tlr. brnegin Edwards (1980 akt. Grunwell, 1993)

yank damak konu~masll1ll1 hipernazal rezonans ve pek yok sesin genizsi ve gIrtlaksl

geryekle~tirilmesi ile karakterize bir konu~ma bozuklugu sendromu oldugunu

sbylemi~tir.

Yank damak konu~masmda kar~I1a~I1abilecek problemlerin kapsamh bir ozeti

Stengelhofen'de (1989 akt. Grunwell, 1993) ~oyle slralal1l111~tIr:

• Nefes ybniinde degi~imler;

• Hava kaybl nedeniyle nefes desteginde yetersizlik

• ZaYlflaml~ siirtiinmeliler, patJamahlar ve durak siirtiinmeliler

• Duyulabilir genizsi kayak

• AglZ bo~lugunun arkasll1da dil temaSI

• Yan temaslann yok olmasl ve dil ueu hareketlerinin yetersiz olmasl
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• <;ift artikuIasyon

• GenizsiIe~tirme ve art damaksIlla~tlrma gibi ikincil artikuIasyoniar

• Glrtiak durak sesinin slk kullaruml

• SU11unmeliIerin arkaya Itekilerek art damaksll, genizsi ve glrtlaksl oimasi.

1981'de Trost (akt. GrunwelJ, 1993 s. 7-9) yank damak konu~masmdaki bzgiin

hatalan veya 'yerine koymalan' 'telafi edici artikulasyonlar' olarak tanlllllaIm~t1r.

Trost-Cardamone (1990 akt. Grunwell, ]993) Ise konu~manm normalden

farkhla~maslIlayol altan dbrt bzellik belirlemi~tir.

1. Genizsi olmayan baglamlarda unltilerin, kayan seslerin ve akicIlann hipernazal

rezonansi.

2. Genizsi hava kaltagl: patlamahlar, stirtunmeliler ve durak surttinmelilerin

uretimine e~lik eden genizsi hava akl~I.

3. Aglz ilti hava basmcmm azhgma bagh olarak basllwh tinsuzlerin zayIflamasl.

4. Telafi edici artikulasyonjestleri.

Hodson ve ark. (1983) ameliyat edilmi~ yank damakh 5 ya~mdaki bir Itocugu

ameliyat somasl fonolojik ac;adan degerlendirmi~ler ve bzellikle uniu bncesi art

damaksll sapmalar (ses atma, durakla~tlrma, genizsilik, ilnli.ile~tirme) ve glrtlak yerine

koymalara rast1aml~lardlr.

Laine, Wanen ve Dalston (1988) yank damakh ki~ilerde gbrtilen telafi edici

davraru~lann konu~maYl duzenlemek iltin geli~tirilmi~ stratejiler oldugu hipotezini test

etmi~lerdir. <;ah~malanndas farkh dereceIerde velofarengeal yetersizligi olan bireyleri

ara~tlfffil~Iardlr. Yumu~ak damak direnci az olan 74 bireyin aerodinamik tepkilerini

velofarengel kapanmasl yeterIi olan 137 ki~ilik kontrol grubuyla klyaslaml~lardlr.

Ara~tlrmal11n sonultlan gbstermi~tir ki velofarengeal yetersizlik arttlkya hava aki~1 da

artml~tlr. Bu bulgular yumu~ak damaktaki direny kaybmm genizsi b(1lgedeki direny

artl~lyla telafi edildigini gostermektedir.

Estrem ve Broen (1989) ytiz anomalisi olmayan 5 yank damaklt ve 5 normal

yocukta ilk 50 sozctigtin ediniidigi dbnemde kelime ba~1 hedef sesbirimieri ve bunlann

uretilmcsini ara~ttmll§lardlr. Yank damakh yocuklar kelime ba§ll1da genizsi, daralmah

ve unitileri daha Itok tercih edcrken stirtlinmeli ve durak sti11unmelileri daha az tercih

etmekteydiler. Normal yocuklar oral bblgenin merkezinde tiretilen iinstizlerIe ba~layan

kelimeleri tercih ederken yank damakh yocuklar oral bblgenin periferinde iiretilen
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seslerle ba~layan ke1imeleri tercih etmi~lerdir.

Yillar boyunca dudak ve damak yankltglllda gozlenen konu~ma sorunlannlll

degerlendirilmesinde genizsilik on planda olmu~tur. 1988'de Dalston ve ark. konu~ma

ozelliklerinin hipernazalite, anla~llabilirlik, nazal emisyon ve artikulasyonu da ic;ermesi

gerektigini soylemi~tir. Dalston ve ark. (1988 akt., Grunwell, 1993) yank damaga ozgti

olan ve olmayan hatalann aynmla~tlfllmaSl gerektigini ve velofarengeal fonksiyonun

ara~tlfllmasll1da aletsel yontemlerin mumktin oldugunca kullamlmasl gerektigini

soylemi~tir. Morley (1970 akt. Grunwell, 1993) ameliyat edilmi~ yank damakh

c;ocuklarla normaller arasllldaki 3 temel farktan soz etmi~tir: Yank damakh c;ocuklar

olmayanlara gore daha slkhkla bozuk lsi sesi uretirler. Yank damakh c;ocuklann

kullandlgl yerine koymalar yank damakh olmayan c;ocuklardan farkhhk gostermektcdir

ve yank damakh c;ocuklar artikulasyon slrasmda dil ucundan ziyade dilin arkaS1l11

kullamrlar.

Pamplona ve ark. (2000) yank damakh c;ocuklarda telafi edici altikulasyon

stratejilerine dikkat c;ekmi~lerdir ve Ip/, ItI gibi patlamah seslerin glrtlak durak sesleriyle

degi~tirilebilecegine dikkat c;ekmi~lerdir. Bu bozukluk konu~ma anla~I1abilirIigini ciddi

~ekilde etkiler ve uzun stireli bir konu~ma terapisine ihtiyac; gosterir. Telafi edici

artiktilasyonlar ameliyat somaSl da devam etmektedir c;unkti c;ocuk telafi edici

artiktilasyonu dilin kurallanyla ili~kilendirmi~tir. Burada fonetik bir sorun fonolojik bir

soruna donu~mu~ttir. Pamplona ve ark. (2000) yaptlklan bir ara~tlrmada ya~lan 3-8

arasll1da degi~en yank damalch c;ocuklan telafi edici artiktilasyonu olanlar ve

olmayanlar olmak tizere 2 gruba aYlfllll~ ~u bulgulara ula~ml~lardlr:

• <;ocuklann ses tiretimi ve algllama hatalan sadece sesbilgisel dtizeyde degil

daha yuksek dil i~lemleme seviyesindedir.

• Telafi edici artiktilasyonu olan tOm vakalar diisel organizasyonda kronolojik

ya~larllldan beklenen seviyenin altlllda performans gostermi$lerdir.

• Telefi edici artiktilasyon stratejileri olan c;ocuklardaki diger bir ozellik i~itsel

belleklerindeki zaylfllktIr. Klsmi i~lemlenen konu~ma nedeniyle bu l(ocuklar

sozdizimi, bic;imbilgisel, anlambilim ve dil kullarumlllda gerilik gosterirler.
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• Telafi edici artiktilasyon stratejileri ile ytiksek dil organizasyon becerileri

arasmda bir ili~ki olma olaslhgl vardlr.

• Bu yocuklann merkezi i~itsel i~lemleme bozuklugu gosterme 01asl11g1

mevcuttuf.

Whitehill ve Ching (2003) de damak tamiri yapI1ml~ ve artla~tmna i~lemi yapan (/thl

-> Ikhl) ve yapmayan yank damakh yocuklan ve yank damakh olmayan yocuklan

ara~tmTll~ ve artla~tlrma i~lemi yapan yocuklann Ith
/ ile Ikhl yl birbirinden aYlramazken

diger yocuklann bu aynmla~tmna i~lemini yaptlklanl1l bulmu~lardlr.

Pamplona, Ysunza ve Espinoza (1999) telafi edici artiktilasyon stratejileri olan

ya~lan 3-7 arasmda degi~en 29 yocugu random olarak 2 gruba aYlIml~lar ve deney

grubuna sesbilgisel, kontrol grubuna sesletim temelli konu~ma terapisi uyguladlklannda

sesbilgisel temelli komi~ma terapisi uygulanan gruptaki tedavi stiresinin anlamh

derecede dti~ti.igi.inti gostermi~lerdir.

Bressmann ve Sader (2001), yank damakh bireylerde telafi edici artiktilasyonun

konu~ma hlZll1l yava~lattlgll1l bulmu~lardlr.

Watson ve ark. (2001) ~imdiye dek yapI1ml~ pek yok farkh yah~madan elde edilen

bulgulan ~u ~ekilde ozetlemi~lerdir:

• Yank darnak11 bireyler al1iktilasyon bozuklugu aylsmdan ciddi bir risk

altmdadlrlar.

• Artiktilasyon bozuklugu heterojen bir yapl gostermektedir

• Patlamahlar Ip b t d k g/, st1rttinmeliler If v s z ~I ve durak st1rti.inmeliler Ic yl

diger fonem smlflan olan genizsilere 1m nl ve al<:lcllara Iyl gore daha slkhkla

bozulmaya ugrarlar 'Basmyh tinstizler' denilen bu tinstizler veIofarengeal

disfonksiyon veya velofarengeal yetersizligin oldugu durumlarda bozulmaya

ugrarlar.

• Bir diger ortak bulgu da dilin agzm on boJgesindeki hareketlerinin arkaya

kaydmlmasldlr

• Artan ya~la artiktilasyon dtizeJir bununla birlikte on ya~mdan soma geli~me hlzl

19



yava~lar.

• Yank tipinin ciddiyetine gbre konu~ma probleminin oram da artar.

Keuning ve ark. (2002) yank damakh yocuklarda duyulabilir nazaI emisyona bagh

olarak telafi edici artiktilasyonlar ve tinstizlerin yarpltIlmaslIun gbriilebilecegini

sbylemi~Ierdir. Konu~mamn anla~liabilirligi ve ses kalitesi de etkilenebilir.

Gibbon ve Crampin (2002), yank damakh yocuklarda gbzlenen yift artiktilasyona

dikkat yekmi~lerdir. <;ift artiktilasyon tek bir ses uretimi iyin e~ zamanh olarak 2 ayn

yerde valf hareketinin yapl1maslyla ortaya Ylkar. En 51k gbri.i1en C;ift artikulasyon e~

zamanh olu~an glrtlak ve genizsi buzme hareketidir.

Stokes ve Whitehill (1996) ya~lan 3;2 ile 10;2 arasll1da degi~en ame1iyat edilmi~

Kanton <;incesi konu~an yank damakh 7 yocugu incelemi~tir. Sonuylar yuksek dtizeyde

denek iyi ve denekler arasl degi~kenlik oldugunu gbstermi~tir. Elcle edilen data di~

yuvasii hedefler iyin arka yerle~imin kullamlmasl gibi diger dillerden dele edilen

bulgulan desteklerken ilk tinstizun atIlmasl gibi dile bzgu bzelIikler de ke~fedilmi~tir.

ilk olarak Kanton <;incesi'nde en yok etkilenen biyim slmft ingilizce'de oldugu gibi

patlamahlar, stirttinmeliler ve durak surtunme1ilerdir. Durak si.irttinmelilerin etkilenmesi

Mandarin <;incesi verileriyle de uyum gbstermektedir. Stirttinmelilerle ilgili hata

brunttileri ingilizce verilerle tam olarak brtti~memektedir. <;ift dudak stirttinmeliler lsi

ve If/'nin kuJlamldlgl gbrulmti~ttir. lsi aynca damaksI1 ve art damaksii olarak

artla~tlf11nl1~tlr. Diger diJlerde artla~tlrma i~lemi rapor edilmesine ragmen yift dudak

stirttinmeJilerin olu~umu nadiren rapor edilmi~tir.

ikinci olarak seslerin agzl!1 arka bblgesinde tiretimi tercih edilmi~tir. Sadece di~

yuvasl1 hedeflerde artIa~tIrma gbri.ilmti~ttir. En yok gbri.ilen uretim yeri selt damakken

biyimi ye~itlidir ve kayan sesler ve durak sesleri de gc)ri.iIOr. Di~ yuvasli sesler iyin arka

uretim gbrtiltirken art damaksli yerine koymalar yogunlukta degildir ve genizsi tiretim

gbrulmemi~tir.

Uytincti olarak ilk tinstizun atIlmasma yok sik rastlanml~tlr. Son tinstiztin attlmasl

nadiren gbri.ilmu~ttir ki Kanton <;incesi konu~an normal yocuklarda bu 2 ya~mdan sonra
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nadir gorulen bir i~lemdir. 7 yocugun iiyiinde ilk iinsiiziin atl1masl gozlenmi~tir ki bu

bulgu geIi~imsel alan yazmla orti.i~memektedir.

Dordiincii olarak yiiksek diizeyde denck iyi degi~kenlik gozlenmi~tir. Degi~kenligin

<;ogu di~ yuvasii hedeflerdedir. Mesela bir denek Is/'yi hem durakla~tlrarak [t] hem de

durakla~tmp artla~tIrarak [k] iiretmi$tir.

Grunwell ve ark. (2000) Avrupa'nm 6 yank damak merkezinde ya~lan 11;0-14;0

arasmda degi~en 131 tek tarafll dudak damak yangl olan ki~iyi incelemi~lerdir.

Ara~tmlan diller Danca, Flamanca, ingilizce, Norvcyve ve isvec;c;e'dir. Bu yah$mada

yank damakla ili~kili olarak en yok etkilenen ve 5 dilde ortak olan iinsiizlere

yogunla~I1rru$tIr. Unsiiz artikiilasyonu, rezonans ve scs kalitesi de degerlendirilmi$tir.

Elde edilen bulgular ~u ~ekilde ozetlenebilir.

• Dnsiiz iiretimi:Ciimle ic;inde belirli iinsiizlerin artikLilasyonu test edilmi~ ve pek

yok hedef iyin yiiksek diizeyde dogru rapor edilmi$tir. Burada sonuylar c;ah$ma

grubunun yOh'Undan kabul edilebilir ve anla$llabilir konu~ma oldugunu gosterse

de bazl konu~ma verilerinin atipik oldugu da gozlenmi~tir. Di~ yuvasIl

iinsiizlerde hata bulunmu~tur.

• Sert damakla~tlrma

• Artla$tmna

• bnle~tirme

• lsi gibi soyleme

• Nazal emisyon

• Ciddi hipernazalite (%5), orta diizeyde hipernazalite (%20); hiponazalite (%25);

disfoni (%20).

Hutters, Bau ve Brondstcd (2001) boylamsal yah~malannda 1 ya~mda ameliyat

edilmemi$ Danca konu~an 13 yank damakh yocugun iinsiiz vokalizasyonlannm 17

normal akranmdan ne ~ekilde farkhhk gosterdigini ara~t1ffl1l~lardlr. Aynca yank

damakh yocuklann 3 ya~ma geldiklerinde yeti~kin hedef sesine uygunluk aylsmdan

ya~lt1anndan nasI! bir farkhhk gosterdiklerine bakml~lardlr. 3 ya$mda yank damak
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konu~ma ozellikleri ve her 2 grupta da geli~imsel konu~ma ozellikleri ara~tmlml~tlr.

Bulgular ~u ~ekilde ozetlenebilir:

• 1 ya~1l1daki yank damakh yocuklar daha az saYlda tinstiz ses kullanmakta ve bu

seslerin iyinde velofarengeal kapanmayl gcrcktirmcyenleri tercih etmektedirler.

• Konu~ma ba~ladlktan soma yank damakh yocuklar sadccc yank damak

konu~ma ozcIlikleri ayls1l1dan degil geli~imsel konu~ma ozeIlikleri aylSlndan da

ya~ltlanndan farkhdlf.

Shanin (2002) Arapya konu~an 3 yocukla yaptlgl ara~tlrmas1l1da Arapya konu~an

yank damakh yocuklann digcr dilleri konu~an yank damakh yocuklarla aY11l ozellikleri

gosterip gostermedigini ve dilc ozgti ozelliklerin olup 0lmadlgl11l ara~tIrml~tlr. Digcr

dillerde yank damakh yocuklarda gozlencn glrtlak ve glrtlak durak sesleri Arapya'da

var olan sesbirimlerdir ve foncmik kar~ltIIg1l1 saglanabilmesi iyin bu seslerin Arapya

konu~an yank damakh yocuklarda telafi edici artiktilasyon olarak gozlenmemesi

gcrckmektedir. Ancak Shanin yah~masmm sonucunda yank damak konu~ma

ozelliklerinin incelenen dilin fonemik ozelliklerindcn yok fazla ctkilc11l11edigini ve

evrensel oldugunu gostermi~tir.

Chcn vc ark. (2002) <;ince'de yank damak populasyonunda glrtlak durak sesinin en

yok soluksuz durak stirttinmeli ve soluksuz patlamahlarda, soma soluklu durak

sUrtUnmeliler, soluklu patlamahlar ve soma stirttinmelilerde gozlemlendigini

soylemektcdirlcr. Fakat nazal tinsUzler tam olarak glrtlak durak scsindcn

ctkilenmemektcdir.

Ulkcmizde dudak damak yankhgl olan ki~ilcrin konu~ma ozcllikleriyle ili~kili

yapllan iki yah~ma mevcuttur. ilki Topba~ ve Ozdcmir'in (2002) 2'si yocuk, 1'i ergcn,

1'i ycti~kin olmak tizere toplam 4 ki~iyle yaptIklan yah~madlr. Bu yah~malannda

Topba~ ve Ozdemir dudak damak yankhgl olan ki~ilcrin konu~ma ortintUlerini

belirlemeyi ve dilc ozgU ozclliklcri saptamayl amaylaml~lardIr. <;ah~malanI1ln

sonucunda gcnizsi hava akI~l, durak ve sUrttinmeli seslerin glrtlak durak sesine

donti~tlirtilmesi, di~ yuvasI1 sapmalar, degi~kenlik gibi evrensel ozelliklerin yanmda dile

ozgU olabilecek ~u ozellikleri de belirlemi~lerdir. Dudak ve di~ yuvasI1 scslerin

artla~tmlmasl, art damaksI1 seslerin damaksI1 olarak onle~tirilmesi, di~ yuvasI1

stirttinmelilerin genizsi olmasl, damaksllla$tIrma, stirtUnmelile~tirme ve sozclik i9i ses

dli$mesi.
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Topba~ ve Tezel (2002) ise yaptlklan yah~mada rnukoza altl yanga sahip yok gee;

arneliyat edilmi~ bir yeti~kine uygulanan artikulasyon terapisinin etkinligini

ara~tlrrnl~lar ve terapi somaSl denegin hata brtintulerinde belirgin bir azalrna oldugunu

ve denegin konu~rna an1a~Ilabilir1iginin yukseldigini gbstermi~lerdir.

y apIlan ara~tlrrnalar dudak ve damak yankhgma sahip yocuklann konu~ma

bzelliklerinde evrensel bzclliklerin varhgml vurgularken dile bzgu bzelliklerin de

olabilecegini gbstermektedir.Olkernizde konu~ma ()zelliklerinin betimlenrnesine dayah

olarak Topba~ ve Ozdcrnir'in pilot yah~maSl dl~ll1da bir ara~tlfIna bulunrnadlgll1dan bu

konuyla ilgili bir ara~tlrrna yapIlmasma gercksinirn duyulrnu~tur.

1.6. Ama~

Bu ara~tlflnaI1ln genel arnaCl ara~tlrrna dogruitusunda incelenen ve ya~lan 3,5-6,5

arasmda degi~en anadili Turke;e olan dudak damak yankhgll1a sahip be~ e;ocugun

a~aglda bclirtilen bzelliklerinin belirlenrnesidir:

1. Her bir yOcubrun unsuz ses dagarcIgmda hangi sesler yer almaktadlr ve her bir

hedef sesin dogru uretirn yuzdesi, hedef seslerin yerine konan seslerin dogru

uretim yuzdeleri ve her bir ses grubunun dogru uretirn yuzdelcri nelerdir?

2. Onsuz ses dagarclklan ve ses gruplannm dogru uretirn yuzdcleri incelendiginde

olgular arasmda ortak bulgulara rastlarnl~ rnldlr?

3. incelenen olgularda i~itsel aynrnla~tlrrna sorunuyla kar~lla~llrnl~ mldlr?

4. incelcnen olgularda gbzlemlenen sesbilgisel surcc;ler nclcrdir?

5. Olgularda gbzlemlenen ortak sesbilgisel sureyler nelerdir?

1.7. Qnem

Bu ara~tlflna iyin yapI1an alan yazm tararnaSl onceliklc dudak ve darnak yankhgma

sahip olan yocuklann dil ve konu~rna sorunlan ve bunun neden oldugu diger

olurnsuzhklann yaratabilecegi riskin anla~llmasl aylsmdan ilgililere yardlmcl olabilir.
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Dudak ve damak yankhgllla sahip yocuklarla yogunlukla geli~mi~ ulkelerde yapI1an

arar~tlflnalar bu yocuklann dil geli~imi ve konu~ma bozukluklan, sosyal kaygl ve benlik

alglsl, bili~sel ve entelektiiel geli~im, okul ba~anSI gibi alanlarda buyuk risk altlllda

olduklanl1l ve bu sorunlann bir ktsl1ul1ln yeti~kinlikte de devam edebildigini

gostermektedir. Geli~mekte olan iilkeler grubunda yer alan iilkemizde dudak ve damak

yankhgllla sahip yocuklann ya~adlgl bu olumsuzluklann daha da yiiksek olabilecegi

dii~iiniilmektedir. Yukanda bahsedilen sorunlann hemen hepsinin dil ve konu~ma

bozukluklan ile ili~kili oldugu ve erken tamlarna ve mudahale ile onlenebilir olduklan

dii~uniilmektedir. Bunun ivin ilk adlm olan konu~ma ozelliklerinin betimlenmesi bu

ara~tlrmanmkonusunu olu~turmaktadlr.

Alan yazmda dudak damak yankhgllla sahip yocuklann konu~ma ozeIliklerine

ili~kin bilgiler ozellikle ingilizce literatiirde yogundur. Diger dillerde de yah~malar

bulunmakla birlikte boyle bir yah~ma Tiirkye'de mevcut degildir ve her dilin ozeIIikleri

farkll oldugundan dudak damak yankhgma sahip yocuklann konu~ma ozelliklerinin de

diller arasmda farkhhk gosterme olaslhgl mevcuttur. Nitekim diger diIlerde yapllan

ara~tlrmalar evrensel ozellikler oldugu gibi dile ozgu ozelliklerin de olabilecegini

gosterrnektedir. Bu ayldan baktldlgmda yaptlacak bu ara~tlrma ile yocuklann konu~ma

ozcIIiklerinin hangi yonlerinin diger diIIerie benzedik gosterdigi ve onlardan

farkhla~tlgmm ortaya ylkanlmasl diinya literatiiriine de katkl getirecektir.

Dudak damak yankhgma sahip olan yocuklann konu~ma ozelliklerinin

betimlenmesinin erken donemlerde dil ve konu~ma sorunlannm ve bunun neden oldugu

bili~sel ve sosyal sorunlann engeIIenmesi ve dil ve konu~ma sorunlu yocuklara

uygulanacak sagaltlm aylSllldan yok yararh olabilecegi du~unulmektedir.

24



BOLUMII
GEREc; VE YONTEM

Bu boltimde ara~tlrma modeli, deneklerin seyimi, ara~tlrmada kullal1llan veri

toplama araCl, verilerin yozumlenmesi ve degerlendirilmesine ili~kin bilgiler yer

almaktadlr.

2.1. Ara~tIrma Modeli

Bu ara~tlflnada dudak damak yankhgl olan yocuklann konu~ma ozelliklerini

herhangi bir mudahale oimakslZl11 dogal haliyle incelemeye olanak saglayan niteliksel

(betimsel) durum yah~maSl (ornekolay) kullal1llnll~tlr.

Durum yah~maSl vakamn val' olan durumu ile ilgili sorulara cevap bulma amaclyla

kullal1llabilir. Bu ara~tlrmada birden fazla olgu bulundugundan yoklu durum yah~maSl

olarak desenlenmi~tir.

2.2. Ara§tIrnumm c;ah§ma Grubu

2.2.1. Ar'l§tIrma grubu

Bu ara~tlrmanl11 yah~ma grubunu Eski~ehir DiLKOM'a dudak damak yankhgl11a

bagh konu~ma sorunu nedeniyle ba~vuruda bulunan 5 yocuk olu~turmaktadlr. Vaka

saylSl ba~langlyta 8 olup 2'sinin aileler tarafllldan i~itme problemi oldugunun ifade

edilmesi, birinin dil geli~im seviyesinin ise ycterli olmamasl nedeniyle ara~tlflnadan

91kanlnll~lardlr.

2.2.2. Vakalann se~imive tammlanmaSI

Vakalarl11 seyimi nitel durum yah~malannda slkhkla kulla11l1an olyUte gore

ornekleme yontemiyle (Patton, 1990) belirlenmi~ ve a~agldaki ozelliklere uyan vakalar

yah~maya dahil edilmi~tir:

1. Dudak ve damak yankhgllla sahip olmak

2. Dudak ve damagm ilk onanmmm yapl1ml~ olmasl

25



3. Anadili Turkye olan tek dil konu~ulan bir evde bliyliyor olmak

4. Ara~tIrl11aya katlll11ayt kabul etmek (ek 2'c1c ara~tlflna bnccsi ailelcrden a11l1an irnzalJ

belgenin brnegi yer almaktadlr)

5. Yapilan 6kilt bagllTll1 gene! gcli~im tcsti S0I111Cll geli~imlerinin ya~lanna uyglln olmasl

Ara$tmnaya katJlan olgulann isimlcri dcgi$tirilmi$tir. A~aglclaki Qizclgeclc olgulann

dcgi$tirilmi~ isimlcriyle birlikte gen;ck ya$lan, cinsiyctleri ve amcliyat kaYltlan bclirtilmi$tir.

Olgulardan Bli$ra'nll1 amcliyat kayltlanna ula~J1amanll~tlr.

Cizelge 2.1. Yakalann isil11, ya~ ve cinsiyetleri

[ Olgular [i'lL[ Cinsiyet [6~neliy~t bilgileri !
I Serkan I 6,5 I Erkek I Millard ybntemiyle tek taraf11 dudak onarIJ11l. Ba$ka merkezde I
I I I I damak onafIml I
I I I II Mucoperios.talf1ep ile,d~mak fistul~ Onanl11l, .burun tabam !\ I I I rekonst~iksIYom.~, clei.t IIp nose revizyonu, Millard \
I I I I ybntemlt~e dudaK revl~ym1U !
I Slimcyra I 3,10 I Klz I Millard ybntcmiylc duclak onannll I
I I I I Yeau-Wordill Kilner vbntemivle damak tarniri I
I I I I Vgingival sulkus ilc s"ol burw; tabal1l araslnclaki fistlil I
I , 1

5
I K 1 ~pa~~;;n~~; ile >ynk dudal<: b~r~lI1ddefo~mitesinin dlizeltilmesi \

I Sena I, t I IZ I ar 1 _. I ner- eau ybntemlY e al11a ( yangl OnaflI11l I
I I I I Double o[JPOSi'.lg z-plasti ilc yumu$ak damak onanml I
I Ceren 13,5 iKlZ I Furlow Palatoplasti, Womer-turn over flep ile anterior fisted I
I 1 I I onanml, forkc~. fl~p ile ko!umc!la uzatdmas~ 1 I
I I I I ~aIlla~ta ant. hstul onanr1ll,columella llzatlllmlsl, dudaKtan !
I 1 I I pIt ekslzyonu \
I I I I Damak fistlilU onaflml, dudak revizyonu i
II I

L
II I, KeI:lik grefti ile alveolar cleft rekol~strliksiyonu, CLN ductak !

revlzvonu !1__. . __-.l._. .__L~.. .:.:::L__. ._._. . -'

Bu ara~tIrmada Tllrkyc SesJetim Sesbilgisi Testi (Topba~, 2004) i~itseJ aylrt etmc,
scsletim vc scsbilgisi bc>llimlerinclcn ve DiLKOM'da duclak vc dalllak yankllgl olan yocuklan
df,t;,'r!plldin111'k ir·.ill n!"<:t,,ndmllC; e'''''lllr,!prd''1l plde edilpll \If'l'ilel' k,dlmll!m,<.:t,r
-·-0-··--·~···_··_·· -J'" "'_.,._----'_.'-"1' -_ __ ._ _ .. ----- --_.---- . -_ .. _- ...• ,w .
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2.3. Verilcrin Toplanmasl vc DcgerIendiriImesi

Bu ara~tIrmanm verileri yapllandlfllml~ gozlem yoluyla elde edilmi~tir. Bu

baglamda ara~tIrmacI verileri standardize edilmi~ bir test olan Ttirkc;:e Sesletim

Sesbilgisi Testi (Topba~, 2004) vc DiLKOM Dudak vc Damak YanklIgl Konu~masl

Degerlendirme Formu Ctimleleri'ni kullamlarak toplamm~ ve degerlendirilmi~tir.

Dolaylslyla verilerin kodlanmasl, analiz birimleri ve yorumlan onceden belirlenen

kategorilere gore yapllandmlml~tIr. izleyen boltimde veri toplama araCI olarak

kullamlan Ttirkve Sesletim Sesbilgisi Testi'ne yer verilmi~tir.

Ttirkc;:e Scsletim Sesbilgisi Testi (Topba~, 2004) 3 alt testten olu~maktad1f.

1. Sesletim tarama alt testi

2. i~itsel aylrt etme alt testi

3. Sesbilgisel analiz alt tcsti

Sesletim tarama alt tcstinden elde cdilen dil ornekleri puanlamaya dayah (skor)

verilerdir ve oranh olc;:ekli veri tUrti olarak puanlanmaktadlr. Bu boltim konu~ma

seslerinin dogru artikUle edilip edilmedigini degerIendirerek vocugun artikUlasyon

yeterliligini olvme amavh kullamhr. <;ocugun sesbirim tiretimleri dogrudan hedef

yeti~kin tiretimi ile kar~I1a~tlfllmaktadIr.

i~itsel aylrt etme alt testinden elde edilen veriler puanlamaya dayalI (skor)

verilerdir ve arahkh olc;:ekli veri tUrti olarak puanlanmaktadlr. Bu testte veriler dogru

anlama ve yanII~ anlamaya dayah hata analizi ile hesaplanmaktadlr.

Sesbilgisel analiz alt testinde verilcr sesbilgisel i~lemlerin kullamm sllchgma

dayah olarak hesaplanmaktadlr.

Bu ara~tIrmada ise i~itsel AYlrt Etme BoltimU'nden elde edilen veriler

puanlamaya dayah olarak analiz edilirken Sesletim ve Sesbilgisi BolUmti ve Yank

Dudak Damak Degerlendirme Formu'nda yer alan cUmleler araclhglyla toplanan

konu~ma ornekleminde yer alan tUm sozcUkler tck tek incelenerek betimlenmi~tir. Her

bir denegin soyledigi tUm sozcUkler ek I'de yer alan Uluslar araSl Sesvil Alfabe (IPA)

araclhglyla yazlya dokUlmU~ ve ~u a~amalarda degerlendirilmi~tir:
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Sesletim bohimunde:

1. Her bir bir sesin tUm sozcuklerde toplam kay kez yer aldlgl belirlenmi~tir.

2. Her bir sozcugun denek tarafindan kay kez dogru uretildigi sayIlnu;;tlr.

3. Yarul;; uretimlerin saYlsl belirlenmi~ ve dogru sesler yerine hangi yanh~ seslerin

konuldugu belirlenmi;;tir.

4. Her bir yanh;; sesin kay kez kullamldlgt belirlenmi~tir.

5. Tum dogru ve yanh~ kullarumlar yuzde olarak belirlenmi~tir ve grafik

araclhglya gosterilmi;;tir.

Sesbilgisise1 i~lemlerin belirlenmesi iyin:

1. Her bir sozcuk'te tespit edilen sesbilgisel i~lemler kaydedilmi~tir.

2. Bir denekte gozlemlenen tUm sesbilgisel i~lemler yazlhm~tlr.

3. Tum sesbilgisel i~lemlerin saYlsl belirlendikten soma her bir sesbilgisel i~lemin

yUzdesi belirlenmi~tir.

4. Sesbilgisel i~lemler en siktan en seyrege dogru graftkte gosterilmi~tir.

DtLKOM Dudak ve Damak Yankhklan Konu~ma Degerlendirme Fornm

Cumleleri 'nde ise Tiirkye'de kullamlan her bir iinsiiz ses hece iyinde farkh konumlarda

(Heee Ba~1 sozciik ba~l, heee ba~1 sozcuk iyi, heee sonu sozciik iyi, hece sonu sozeiik

sonu) test edilmektedir. Bu boliimden elde edilen veriler de yukanda anlatIlan konu;;ma

verilerine dahil edilmi~ ve ayru ~ekilde degerlendirilmi~tir.

2.4. Veri toplama siireci

Sesletim Tarama Alt Testi'nde uygulama 20 dakikahk bir surede resim

sozcuklerin ogreneiye gosterilerek adlandmlmasl yoluyla yapllml~tlr. Uygulama

oneesinde birkay dakika sohbet ile ISll1ma yapJlml~tlr. Uygulamacl testin ba~ll1da yer

alan ornek uYf:,rulamayl kendisi yaparak yocuga model olmu~ ve daha soma test siireci

ba~latIlml~tlr. Sozciigii hatlrlamayan, ya da yakm anlamh sozciik s()yleyen yocuga ipucu

verilmi;; ya da tak!it etmesi istenmi~tir. <;ocugun soyleyi~leri test anll1da mini disc

aracIItgyla kaydedilmi~tir. Uygulama sonunda kay!t cihazll1daki veriler dinlenerek
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Sesletim Alt Tcsti Uygulamacl KaYlt Formuna i~lenmi~tir. Buna gore her sesbirim

sozciik iyindeki konumuna gore hece ba~l-sozciik ba~l, hece ba~l sozciik iyi, hece sonu

sozciik-sonu olmak iizere dort hece konumunda olyiiliir. Hedefe uygun dogru

kullalllmlar iyin uygun si.ituna (+) i~areti, yanh~ ya da geryekle~tirilcmeyen sesbirim

iyin uygun sutunlara (-) i~areti konur. Aynca tUm sozcukler Uluslar araSl Sesyil Alfabe

ile yoziimlenerek yazlya dokulmu~tur.

i~itsel AYlrt Etme Alt Testi'nde testin uygulanmasl surecinde, uygulamacl

sozciik yiftlerinden birini yocugun dudak okuma ya da ipucu alma olaslhgll1a kar~l

agZ1l11 eliyle kapatarak soylemi~ ve yocuktan 0 sozcugu temsil eden resmi gostermesini

istemi~tir. Uyguiamaci testin ba~ll1da yer alan ornek uyguiamayl kendisi yaparak yocuga

model olmu~tur. Daha soma test sureci ba~latI1ml~tlr. Her sozcuk yiftlerinden biri 3 kez

hedeflenmi~tir. Hedefe uygun dogru anlama iyin uygun sutununa (+) i~areti, yanh~ ya

da ayIrt edilemeyen sesbirim iyin uygun kutulara (-) i~areti konmu~tur.

Sesbilgisel Analiz Alt testinden kaylt edilen veriler dinlenerek IPA'ya gore

Konu~ma Dili ornekleri kaylt formuna yozi.imlenmi~tir. Son olarak DiLKOM dudak ve

damak yankhgl konu~ma ozellikleri belirleme formunda yer alan cumleler ara~tIrmacl

tarafmdan soylenerck yocuktan tekrar etmesi istenmi~tir.

2.4.1.VeI'Herin topianmasl sirasmda kuHamlan kaylt cihazi

Giinumuzde ara~tlI'malarda konu~ma verilerinin kaydl iyin ses kaylt cihazlan

kullamlmaktadlr. Ses kaYltlan slrasmda ya~anacak kaylplan engellemek amaclyla

audio-teyp yerine yok daha yuksek kalitede kaylt yapan Sony MZ-R70 dijital minidisc

ve tcybe monte eclilebilen bir l11ikrofon kullal1llml~tIr.

Veri toplama Eski~ehir'de DiLKOM'un terapi odalannda yapI1ml~tlr. Odada

ara~tlrmaCI ve yocu,gun oturabilecegi yocugun boyuna uygun sandalyeler ve testin

uzerine konabilecegi bir masa yer ah11l~tlr. Terapi odasmm mUl11kun oldugunca sessiz

olmaSI saglanmaya yah~IIl11l~tlr.
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2.4.2. Verilerin c;oziimlenmcsi vc fonetik kodlama

Bu boltimde teybe kaydedilen konu~ma dili verilerinin yazdI metne

donu~ti.irtilmesii~lemi aYIklanacaktir.

Artiktilasyon ve fonolojik tamlama modellerinde konu~ma verilerinin yazdI

metne donu~ti.irtilmesi i~lemi Uluslar araSI Sesyil Alfabe yoluyla oimaktadir. Ses

kayltlannm dinlenmesi ve form1ara i~lenmesi a~agJda belirtilen a~amalarda

geryekle~mi~tir.

1. <;ozumlenen yazIiar "Konl9'ma Dili omekleri kaylt jormu "na i~1enmi~tir.

2. "Konu~ma Dili Verileri KaYlt Formu" hedeflenen sozcuklerin ortografik ve

sesyil yazImI, hedef sozctigtin tiretimlerinin sesyil yazImI, bu uretimlerin hece

yapisl ve sesbi1gisel i~lem olmak uzere be~ stitunu iyeren bir tablodan

olu~maktadlr.

3. Resim kompozisyonlanna gore hedeflenen sozcuklerin dtiz yazi biyimi

(ortografik) formdaki "hedejlenen sozciikler" stitununa yazI1mI~tIr.

4. <;ocuklann soy1edigi sozctikler sesyil alfabe i1e r;ocugun soyleyi.Ji stitununa

yazIlml~tIr.

5. Gozlenen sesbilgisel i~lemler sesbilgisel i!jlem stitununa yazIimI~tIr.

Uygulamacdar arasl giivcnirlil<

Uygulamaciiar araSl gtivenirligi saglamak iyin ara~tlfIna grubunda yer alan 5

yocuga dair ses kayitian fonetik c;oztimleme konusunda uzman tez dam~mam tarafmdan

ayn olarak dinlel1mi~tir. Bu surec;te, deneklere ait kaylt1ar arasmdan random olarak

secilen ilk 3, 5 ve 8 dakikahk boltimler dikkate almml~tIr. Dinleme sonrasmda iki

uzI11anm fonctik yoztimiemeleri gorti~ birIigi/(gorU~ aynhgH-gbrti~ aynhgI)XIOO

fonnUlU kullamlarak hesaplanmI~tIr.
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<;izelge 2.2. Uygulamacllar araSl gtivenirlik

3 c;ocuga ait ortalama degerler

Dinlenen dakikalar
3 dak. 5 dak. 8 dak.

iki uzmanm uyum
95.7 95.7 94.2

yUzdesi

ic; gcc;crlik
ic; gec;erlik ara~tlrmaclmn 6lc;mek istedigi veriyi, kullandlgl arac; ya da yontcmle

gers:ekten 61C;tip olc;cmeyecegine ili~kindir. ic; gcc;erlik konusunda ara~tll'lnacl11m veri

toplama, veri analizi ve yorumlanmasl stirec;lcrinde tutarlI olmasl beklenmektcdir

(YI1dmm ve $im~ek, 1999). Bu ara~tll'mada vcrilcrin toplanmasl ve

degerlendirilmesinin ayrmtlh olarak anlatllmaslyla iC; gcc;erligin kontrol altmda

tutuldugu dti~tinli1mktedir.

Dl§ gec;crlik

Dl~ gCycrlik ara~tmna sonuc;lanmn genellcncbilirligine ili~kindir. Eger bir

ara~tll'manm sonu<;lan benzcr ortamlara ve durumlara genellencbiliyorsa ara~tl1'1nanm

dl~ geyerliligi vardlr denebilir. Nitel ara~tlrmalarda bahsedilcn gcnelleme "analitik

genelleme" olup niccl orneklemeye gore daha kUytik bir orneklemle ya da belirli bir

durumla s:ah~lhp ara~tlrma sonucunda birtakml denenceler olu~turup kavramsal bir

model geli~tirmek vcya yeni bir kuram olu~turmak mtimktindtir (YI1dll'lm ve $im~ek,

1999).

Uluslar araSl alan yazmda dudak ve damak yanklIgma sahip yocuklann konu~ma

ozelliklerinin her dilin 6zelligi farkh oldugundan dillere gore farkhhk gosterdigi

gortilmti~tUr. Bu nedenle diller araSl genelleme yapmak oldukya gtiyttir. Bu

ara~tlrmadan eldc edilen sonuylann Ttirkye konu~an yank damakh benzer ozcllikler

gosteren yocuklar iyin gcc;crli olabilcccgi ancak bireysel farkhhklar ncdeniyle

Ttirkye'ye ozgti hatalann gozlcmlenebilecegi dti~tinli1mektedir.
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BOLUMIlI
BULGULAR

Bu boliimde ara~tIrmadan elde edilen buIgulara yer verilmi~tir. Tum olgulann

ozellikleri farkh oldugundan her bir olgu ayn olarak ele ahmTIl~tlr. Olgulann sesletim,

i~itsel aynmla~tlrma ve sesbilgisi ile ilgili ozellikleri ~izelge ve grafikler araclhglyla

gosterilmi~tir. izleyen boliimde ~izelge ve grafiklerin olu~turulmasl siirecinden

bahsedilecektir.

ilk bolum olan sesletimde ilk e;:izelge ses dagarclglm gosteren yizelgedir.

<;izelgenin olu~turulmasl ~u yollarla ger~ekle~tirilmi~tir.

• Konu~ma ornekleminden elde edilen tUm sozciikler kaydedilmi~tir.

• Her bir iinsiiz sesin tUm sozcukler ie;:inde kay kez gCytigi sayllml~tlr.

• Her bir dogru iiretimin saYlsl belirlenerek yUzdeye yevrilmi~ ve yizelgeye

kaydedilnli ~tir.

• Her bir yanh~ uretimin yuzdesi belirlenerek yanh~ uretilen ses hangisiyse

e;:izelge iizerinde 0 sutuna kaydedilmi~tir. Eger kullamlan ses Turke;:e'nin ses

dagarclgmdan yer almayan bir ses ise d (diger) sutununa, ses hie;: iiretilmediyse b

(bo~) stitununa kaydedilmi~tir.

ikinci yizelgede olgulann ses dagarclklanna yer verilmi~tir. Ses dagarclgmm

olu~turulmasl ~u ~ekilde gere;:ekle~tirilmi~tir.

• Birinci yizelgeye baktlarak her olgunun kullandlgl Turkye'de var olan ya da

olmayan tUm sesler kaydedilmi~tir.

Birinci grafikte olgulann ses gruplanm dogru uretim yuzdelerine yer verilmi~tir. Bu

grafiklerin elde edilmesi ~u a~amalarda geryekle~tirilmi~tir:

• Her bir olgunun kullandlgl seslerin dogru uretim yUzdeleri belirlenmi~tir.

• Her bir scs grubunda yer alan scslerin yUzdeleli toplannll~tlr.

• Elde edilen yUzdeler grafik araclhglyla g6sterilmi~tir.

Scsletim boliimiintin sonunda yer alan son grafikte lse tUm olgulara ait ses

gruplanmn dogru uretim yUzdeleri ortak bir grafik araclhglyla g6sterilmi~tir.
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i~itsel aynmla~tl1ma boliimuniln puanlamaSI Tilrkye Sesletim Sesbilgisi Testi

normlan araclhglyla yapl1ml~t1r. Her bir olgunun cevaplan sayIlarak ham puanlar

belirlenmi~tir. Testin normlanna bakIlarak her bir olgunun Z-skorlan ve standart

puanlan bulunmu~tur.

Sesbilgisi bolumunde lSC her bir olguya ait sesbilgisel i~lemlerin belirlenmcsi ve

yuzde olarak belirtilmesi ~u a~amalarda geryekle~tirilmi~tir:

• Her bir denegin kullandlgl tUm sesbilgisel i~lemler belirlenmi~tir.

• Tum sesbilgisel i~lemler sayIlml~tIr.

" Her bir sesbilgisel i~lemin kay kez kullal1lldlgl belirlenerek yUzdesi

bulunmu~tur.

• Elde edilen yuzdeler grafik araclhglyla gosterilmi~tir.

Sesbilgisi bblumtintin sonunda her bir denegin kullandlgl sesbilgisel i~lemler ortak

bir grafikte gbsterilmi~tir.

33



3.1. Sesletim

Cizelge 3.1. Hil~ra' run sesletim ozelIikleri

*unsuz obegl, **bo~, **"'dlger

I p b t d k g c j m n f v s z S 3 tS d3 h Y 1 i J r lio* p** d***

Patlamah p 33 33pn,33?
On durak b 100

t 54 45?

d 92 Sdn

Patlamah k 57 7 35?
Art Durak

I

g 50 50~

c I 7 7 23 61?
!

j 100

Geniszi III 94 6
11 100 I

DudaJ, f 66 33?
siirtiinmeli v 100
Slirttimneli s 6 6 73su,6Sn,6?

z 0 I 66zu,25su,S3n

S I 18 81S"

3 0 713u,2Sf'

Durak tS 0 100f
stirtiinmeli d3 I 0 17 833n

Art h 16 83
siirtiiJmleli y 100

AbC! 1 86 6 6n

i I 83 17

j 100

f I 68 8 24

Unsiiz obegi iio 50
.. .. .. .'



Bii~ra'da patlamah on durak seslerinden Ipl sesi %33[p11], %33 [?] olarak

iiretilmi~tir. Aym grupta yer alan Ibl sesi tamamen dogru iiretilirken ItI sesi %45

oranmda [7] olarak iiretilmi~tir. Idl sesi ise %8 oranmda [dll] olarak iiretilmi~tir.

Patlamah art durak ses grubunda yer alan IkJ sesi %35 oranmda [?] oIarak iiretilirken

%7 oranmda hi<; iiretilmemi~tir. Icl sesi %61 oranmda [?] olarak iiretilirken %7 oral1lnda

[t] olarak iiretilmi~, %23 oral1lnda ise hilt iiretilmemi~tir. Ij/ sesinin ise tamamen dogru

iiretildig;i gozlemlenmi~tir. Genizsi seslerdcn 1m! sesi %6 oral1lnda iiretilmezken Inl sesi

tamamen dogru iiretilmi~tir. Dudak siirtiinmeli seslerden IfI sesi %33 oranmda [?]

olarak iiretilirken Ivl sesinin hiy yanh~ iiretilmedigi gozlemlcnmi~tir. Siirtiinmcli

seslerden lsi sesi yok fazla bozulmaya ugrayarak %73 oral1lnda [Sl1], %6 oranmda Ull],

%6 oranmda ise [7] olarak iiretilmi~tir. Iz/ sesinin ise his: dogru iiretilemedigi

gozlemlenmi~tir. %66 oranmda [Zl1J, %25 oral1lnda [Sll] , %8 oranmda ise [311] olarak

iiretilmi~tir. AYl11 gruptaki lSI scsi de %81 oral1lnda un] olarak iiretilmi~tir. I:J sesi de

hilt dogru iiretilmeyen seslerdendir. %71 oranmda [311
] olarak iiretilirken, %28 oral1lnda

unJ olarak iiretilmi~tir. Durak siirtiinmeli seslerden Id31 ve ItS! seslcri de hiy dogru

iiretilrneyen seslerdendir. ItS! scsi %100 oral11nda [J1l] olarak iiretilirken Id31 sesi %83

oral1lnda 1311/, % 17 orallinda Ij/ olarak i.iretilmi~tir. Art siirtiinmeli seslerden Ih/ sesi % 16

orallinda [t] olarak uretilirken Iyl sesi tamamen dogru iiretilmi~tir. AklCI sesler

grubundan III sesi %6 oranmda [n] olarak iiretilirken Itl sesi de % 17 oral11nda

dii~Uriilmii~tiir. Ayl1l grupta yer alan Ij/ sesi ise tamamen dogru iiretilirken If! scsi %27

orallinda dii~iiriilmii~tiir. Unsuz obekleri ise %50 oral11nda dogru iiretilmi~tir.
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<;izelge 3.2. Bii~ra'nm ses dagarcIgl

Qift dudak Dudak-di§ Di~ Di§ yuvasll Di§ yuvasI! Dmllak Art dmnak GlItlak

ardl

Durak vc p,p",b t,d, d" tS, d3 C,j k,g, gil '(

durak

silrtiimncli

Gcnizsi m 11

Sfntlinmeli f,v s., SIl, Zll S, S", 3" I> h

Tek vllru§lu r

Daralmah j

Yan t I
darahnah

Bii~ra'da Tiirkc;e'de kullamlan durak ve durak siirtiinmeli sesler grubundan C;ift

dudak seslerinden p ve b, di~ seslerinden t ve d, di~ yuvasl1 seslerden tS ve d3, damak

seslerinden k ve g seslerinin ses dagarclgmda var oldugu buna kar~m dudak ve damak

yangma bagh olarak pl1, dl
\ gl1 ve ? seslerinin de kullamldlgl g6zlenmi~tir. Genizsi

sesler grubundan m ve n sesleri Bii~ra tarafindan dogm olarak ilretilmi~tir. SilrtilnmeJi

sesler grubundan dudak di~ seslerinden f, v; di~ seslerinden s, di~ yuvasIl ardl seslerden

S, art damak seslerinden y, glrtlak seslerinden h sesleri dagarclkta yer ahrken ses

dagarclgmdan yer almasl gereken di~ seslerinden z ve di~ yuvasl1 ardl seslerinden 3

seslerinin yer almadlgl buna kar~m bu seslelin gcnizsi olarak zl1, 311 var olduklan

g6ri.ilmil~tilr. Yine di~ seslerindcn sl1 sesin varhgl da g6z1enmi~tir. Bu sesler dl~mda tek

vuru~lu di~ yuvasii r sesi, yan daralmah di~ sesi t ve yan daralmah di~ yuvasll ardl 1

seslerinin dagarclkta yer aldlklan g6riilmii~tiir.
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Grafik 3.1. Bil~ra' da ses gruplannm dogru ilretim yilzdeleri

Tablo 3.1'de gbri.ildilgil gibi Bil;>nl'da durak silrtilnmeli ve silrtilnmeli sesler hiy dogru

ilretilmemi~tir (%0). Unsilz bbekleri ilyilncil en az dogru ilretim slklIgma sahipken

(%50), patlamah aI1 durak sesleri dbrdilncti slrada (%53,5) yer almaktadlr. Patlamah on

durak sesleri ve aklcl seslerin aym oranda dogru ilretildigi gozlemlenmektedir (%69).

Dudak silrtilnmeli sesler yedinci sirada yer ahrken (%83), art silrtilnmeli sesler sekizinci

slrada yer almaktadlr (%91). Genizsi sesler ise en az bozulmaya ugrayan ses grubudur

(%97).
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<;izelge 3.3. Ceren'in sesletim ozellikleri

p b t d k g C j m n f v s z S 3 tS d3 h Y I i j r iio* b** d**

Patlamah p 40 30 10
20pn

On durak
b 100
t 22 44 33

d 50 50

Patlamah k 100
Art Durak g 100

C 87 12

j 77 22

Geniszi m 100

n 6 86 6

Durak f 10 20 50

slirtiinmeli 100v
Siirtiinmeli s 0 100sn

z 0 88zn,12Y

S 0 100y

3
0 503n,33y,16sn

Durak tS 0 100y

siirtiinmeli
d3

0 803n,20d3n

Art h 83 17

siirtiinmeli 100
y

Abcl I 7 69 7 7 7

i
66 16 16

j
85 15

r
30 25 33 15 5rn

OnsGz obegi iiD



Ceren'de patlamah on durak seslerindcn Ipl sesi %30 oramnda [k], %10

oramnda [c], %20 oranmda ise [pH] olarak iiretilirken Ibl sesi % 100 dogru iiretilrni~tir.

ItI sesi ise %44 oranmda [k], %33 oranmda [c] olarak iiretilrni~tir. Idl sesi %50 oramnda

[j] olarak iiretilrni~tir. Genizsi seslerden 1m! sesi %100 dogru iiretilirken, In! sesi %6

oranmda [rn], %6 oranmda ise OJ olarak iiretilmi~tir. Dudak siirtiinmeli seslerden IfI sesi

%10 oramnda [k], %20 oranmda [c] olarak iiretilirken, Ivl sesi %100 dogru iiretilmi~tir.

Ceren'de siirtiinme1i ses grubundan hiybir sesin dogru iiretilemedigi gozlemlenmi~tir. lsi

sesi % 100 oramnda [Sll] olarak iiretilirken Izi sesi %88 [zl1], % 12 [fl] olarak iiretilmi~tir.

U] sesi ise %100 oranmda Ull] olarak iiretilmi~tir. 131 sesi %50 [311
], %33 UI1], %16 [sl1]

olarak iiretihni~tir. Durak siirtiinmeli seslerden ItSI sesi % 100 oramnda UI1] olarak

iiretilirken, Idy sesi %80 [311
], %20 [d311

] olarak iiretilrni~tir. Art siirtiinmeli sesler az

etkilenen seslerdendir. IbI sesi %17 oramnda iiretilrnczken Iyl scsi tarnarncn dogru

iiretilen seslerdendir. AklCl sesler grubundan III sesi %7 oramnda [n], %7 oramnda Ij/

olarak iiretilirken, yine aym oranlarda IrI olarak iiretilmi~ ve dii~iiriilmii~tur. Itl sesi % 16

oramnda 0], yine aym oranda [r] olarak iiretilmi~tir. Ijl sesi ise %15 oranmda

dii~iirtilmii~tiir. Aym grupta yer alan son ses olan Irl sesi %30 oramnda [I], %25

oramnda [j], %5 oranmda Irill olarak iiretilirken, % 15 oramnda da dii~iiriilrnii~tiir.

Ceren'de iinsiiz obekleri ise test edilrnemi~tir.
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<;izelge 3.4. Ceren'in ses dagarclgl

yin dudak ])lldak-di~ Di~ Di~ yuvastl Di~ yuvastl Damak Attdamak Gtrtlak

ardl

Durak ve p, p",b t,d d3" e,j k,g
durak

siiItOlUneli

Genizsi III n

SOItillUueli f,v S", Z" SI,3" y h

Tek vuru~lu f, f"

Daralrnah J
Yan t I
daralmah

Ceren'in ses dagarclgmda durak ve dudak stirttinmeli sesler grubundaki yift

dudak seslerinden p ve b sesleri, di~ seslerinden t ve d, damak seslerinden C ve j, ali

damak seslerinden k ve g yer almaktadlr. Di~ yuvasil ardl sesierden tS ve d3 sesierinin

dagarclkta yer almadlgl gozlenirkcn, dagarclkta olmamaSI gereken pll, d311 ve ?

sesierinin yer aIdlgl gozlenmi~tir. Genizsi sesierden yift dudak m scsi ve di~ sesi n

buiunmaktadIr. Stirtilnmeli sesierden dudak di~ seslerinden f ve v sesleri, art damak

sesierinden y sesi ve girtiak sesierinden h sesi yer altrken; di~ sesierinden s ve z, di~

yuvasil ardl sesierden S ve 3 seslerinin yer almadIgl ancak bu sesierin genizsi

tiretimlerini yer aIdl!?;1 Sll, Zll, Sll, 3ll gorulmti~tilr. Tek vuru~lu di~ yuvasI! f sesi ve fll

sesieri de gozlenmi~ olup Tiirkye'de var olmasl gereken daralmah damak sesi j, yan

daralmah di~ sesi i· ve di~ yuvasd ardl I sesinin varltgl gozlenmi~tir.
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Grafik 3.2. Ceren'de ses gruplannm dogru ilretim yilzdeleri

Ceren'de Bil~ra'da oldugu gibi durak stirtilnmeli ve stirttinmeli sesler hie; dOgIU ilretim

yilzdesine sahip degildir (%0). Bu seslerden soma patlamah art durak sesleri (%53)

tie;tincti slrada, aklcl sesler (63,25) dordtincti slrada yer alml~tlr. Dudak silrttimneli sesler

ise be~inci slrada yer almaktadlr (%75). Arkasmdan gelen ile; ses grubunun dogIU tiretim

yilzdeleri birbirine e;ok yakmdlr ve e;ok yilksektir. Bu ses gruplan tabloda gortildilgti

gibi patlamah art durak sesleri (%91), art silrttimneli sesler (%91,75) ve gemzsl

seslerdir (%93). Bil~ra'da oldugu gibi genizsi sesler Ceren'cle de son slrada yer

almaktadlr.
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<;izeIge 3.5. Sumeyra'run sesletim ozeIlikIeri
p b t d k g c J ill n f v s z S 3 tS d3 h y 1 t J r iio* b** d**

Patlamah p 65 21 pn,4?,8p?
On durak b 66 33bn

t 27 18 54?
d 18 I 13 12g,18dn

Patlamah k 25 11 3 18 3pn,29?,3tn,6~

Art Dura..1<: g 20 60?,20g'
c 5 5 66?,16cn,5sn

J 57 14P,14?,14]?
Geniszi ill 90 10

n 60 10 30?

Dudak f 100
siirtiimneli v 91 9
SiirHimneli s 0 14 86sn

z 0 7 35zn ,141,42sn

S 0 14 78j'"',71,n

3 0 423n,28J,28?

Durak tS 0 10 20 30J,40?
. siirtiimueli d3 14 0 14 14Sn ,57?,
Art h 12 12 0 62 l2hn

I siirttimneli y 100
AbcI 1 I 76 4 14 4?

t 45 9 36 97

J 85 7 7?

f 26 5 18 50

Unsuz obegi uo 0



Si.imeyra'da patlamah on durak seslerinden Ipl sesi %21 [pU], %4 [7], %8 p?

OIarak i.iretilirken, fbi sesi %66 [bU] oIarak i.iretilmi~tir. ItI sesi ise %54 oramnda [7]

olarak i.iretilirken, %] 8 oramnda dti~i.irUlmi.i~ti.ir. Idl sesi ise %] 4 oranmda dti§i.irftli.irken,

%]2 [g], %18 [dU] olarak tiretilmi~tir. Patlamah art durak seslerinden Ikl sesi %29 [7],

%3 [pU], %3 [tll], %6 [~] olarak i.iretilirken, %18 oranmda dti~iiri.ilmti~ttir. Aym grupta

yer alan Ig/ sesi ise %60 [7], %20 [gU] olarak i.iretilmi~tir. Icl sesi ise yok az dogru

i.iretim yUzdesine sahip seslerdendir. %66 [7], % 16 [cll], %5 [Sll] olarak ilretilmi~ ve %5

orarunda hiy i.iretilmemi~tir. Ij/ sesi ise % 14 Ull], %] 4 [7], % 14 U?] olarak ilretilmi~tir.

Genizsi seslerden 1m! sesi % 10 tiretilmezken, In! scsi %30 [7] olarak tiretilmi~, % 10

dti~i.irtilmi.i~ttir. Durak si.irti.inmeIi seslerden If! sesi tamamen dogru uretilirken, Ivl sesi

%9 oramnda dU~i.iri.ilmu~ti.ir. Stirttinmeli ses grubu ise hiy dogru ilretim ytizdesi olmayan

gruptur. lsi sesi %86 [Sll] olarak ilretilip, %9 dti~tiri.ilurken;hi sesi %35 [Zll] , %14 [S'],

%42 [Sll] olarak ilrctilmi~, %7 dil~tirillmil~ti.ir. lSi sesi ise %78 UU], %7 [<t'], %7 [7]

olarak tiretilmi~, %14 dti~tirillmti~ti.ir. 131 scsi % 42 [31l], %28 [S1l], %28 [7] olarak

tiretilmi~tir. Durak si.irtilnmeIi sesler de hie; dogru tiretim yuzdeleri olmayan seslerdir.

ItSI sesi %30 Ull
], %40 [7], %10 [h] olarak uretilirken, %20 hiy tiretilmemi~tir. Id31 sesi

ise % 14 [d], % 14 UIl
], %57 [7] olarak tiretilirken, % 14 dti~tiri.ilmti~ti.ir. Art surtilnmeli

seslerden Ih/ sesi de hiy dogru urctilmemi~tir. %12 [b], %12 [d], %12 [hll
] tiretilirken,

%62 ilretilmemi~tir. Ayru ses grubunda yer alan 1'1) sesi ise % 100 dogru tiretim

ytizdesinc sahiptir. AklCl seslcrden III sesi %4 [j], %4 [7] olarak uretilirken, % 14

oranmda ilretilmemi~tir. IV sesi ise % 9 [j], %9 [7] olarak ilretilirken, %36 hie;

ilretilmcmi~tir. Ijl scsi de %7 [7] olarak tiretilirken, %7 oranmda di.i~UrUlmU~tUr. IfI scsi

%26 Ill, %5 [j] olarak Uretilmi~ ve %50 hiy uretilmemi~tir. Unsuz obeklerinin de hiy

dogru i.iretilmedigi gozlenmi~tir.
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<;izelge 3.6. Siimeyra'mn ses dagarcigi

yift dudak Dudak-di§ Di§ Di§ yuvasll Di~ yuvasll Dal11ak Art damak Glrtlak

ardt

Durak ve p, pU,b, bU t, t"d, d" d3" e, e",j, j" k,k",g, gil ?
durak

siirtiinl11e1i

Gcnizsi III n

Siiltiimneli f, v sit, Zll Ill, 3" y ) hll

Tck YUru§lu r

Darall11ah j

Yan 1 I
daraJl11ah

Siimeyra'da durak ve durak siirtiinmeli sesler grubundan ~ift dudak seslerinden p

ve b sesleri , di~ seslerinden t ve d sesi, damak seslerinden C ve 1 sesleri, art damak

sesleriden k ve g sesleri yer altrken dagarclkta olmamasl gereken pU, bU
, til, dll

, Q, d311
,

cll
, 111

, kll
, gil, ? ve ) sesleri yer alml~tlr. tS ve d3 scslerinin ise dagarclkta yer almadlgl

gOIiilmii~tiir. Genizsi seslerden vift dudak m ve di~ sesi n dagarclkta yer almaktadlf.

Siirtiinmeli dudak di~ sesi f ve v, art damak sesi y dagarclkta bulunurken s, z, S, 3

seslerinin yer almadlgl ancak Sll, Zll, f\ 311 seslerinin bulundugu goriilmi.i~tiif. Tek

vuru~lu di~ yuvasd f sesi dagarclkta bulunurken fll sesinin de yer aldlgl gori.ihnii~ti.ir.

Daralmalt damak sesi j, yan daralmalt di~ sesi -} ve di~ yuvastl ardl I seslerinin de

Siimeyra'da kullammlanmn gozlemlendigi gbIiilmi.i~ti.ir.
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Grafik 3.3. Stimeyra'da ses gruplannm dogru tiretim ytizdeleri

Onceki iki denekte oldugu gibi Sumeyra'da da ilk iki slrada yer alan ve hiv

dogru tiretim yuzdesine sahip olmayan ses gruplan durak surtunmeli ve surttinmeli ses

gruplandlr. Bunlan tivtincti slrada yine hiv dogru uretim ytizdesi olmayan tinstiz

obekleri takip etmektedir. Stimeyra'da dordtincti en az dogrulukta uretilen ses grubu

olarak patlamall art durak sesleri yer almaktadlr (26,75). Be~inci slrada patlamah on

durak sesleri (%44) yer ahrken, altmci slrada art stirttinmeli sesler yer almaktadlr. AkIcl

sesler (%56) yedinci slrada yer ahrken genizsi sesler sekizinci slrada yer almaktadlr

(%75). Son slrada ise dudak stirttinmeli sesler bulunmaktadlr (%95,5).
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(izelge 3.7. Serkan'm sesletim ozellikleri

p b t d k g C j ill n f v s z S 3 tS d3 h y 1 i j r ii6* b** d**

Patlamalt p 100

On durak b 100

t 40 10 50j

d 40 10 10 40g

Patlamalt k 8 92
Art Durak g 100

C 100

j 20 80

Geniszi ill 100

n 100 I
Dudak f 100
siirtiinmeli v 100

Siirtiinmeli s 66 33so

z 33 45sn,23zn

S 17 83

3 o I 1003n

Durak tS 85 15S"
stirtiimneli d3 75 25d3n

Art h 20 60
siirtiinmeli y 100 20

AbCI 1 92 8
i 74 20 6

J 100

f 6 88 6

Unsiiz tiD 100
obegi



Serkan'da patlamah on durak seslerinden ItI sesi % 10 oramnda [c], %50

oramnda IJ] olarak sesletilirken yine aym grupta yer alan Idl sesi %10 oranmda [g]

olarak, %40 oral1lnda ise [g] olarak sesletihni~tir. Patlamah art durak seslerinden sadece

ikisi bozulmaya ugratTI1~tlr. Iki sesi %8 oramnda [p] olarak iiretilirken 1]1 sesi %20

oranmda [c] olarak iiretilmi~tir. Genizsi sesler ve dudak siirtiinmeli seslerin tiimii dogru

sesletilmi~tir. Siirtiinmeli sesler grubundan lsi sesi %33 oranmda genizsile~tirilerek [S11]

olarak iiretilirken Iz/ sesi %45 oramnda [Sll] sese, %23 oranmda ise [Zll] sese

donii~tiiri.ilmii~tiir. Yine aym grupta yer alan IJI sesi %17 oranmda [s] ~eklinde

iiretilmi~tir. Durak siirtUnmeli ItJl ve Id31 sesleri de bozulmaya ugrayan seslerdendir. ItSI

sesi % 15 oranmda U] olarak iiretilirken Id31 sesi %25 oranmda genizsile~tirilerek [d311
]

olarak iiretilmi~tir. Art siirtiinmeli seslerden sadece Ihl sesi etkilenmi~ ve %20 oranmda

[t] ~eklinde iiretilmi~tir. Abcl sesler grubundan ise III sesi %8 oranmda [j] olarak

iiretilirken Iii sesi %74 oramnda [v] olarak i.iretilmi~, %6 oramnda ise hiv
iiretilmemi~tir. Aym grupta yer alan IfI sesi % 6 oranmda [j] olarak iiretilirken yine aym

oranda hiv iiretilmemi~tir. Unsiiz obeklerinin ise tamammm dogru iiretildigi

gozlemlenmi~tir.
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Cizelge 3.8. Serkan'm ses dagarcigi

C;ill dudak Dudak-di~ Di~ Di~ yuvasll Di~ yuvastl Damak Art damak Glrtlak

ardl

Durak ve p, pn,b f,1, d, g tS, d3, C,j k,g
durak

sOrtOnmeli
d3"

Gcnizsi 111 n

SlirtOnmeli r, V S, Sl\ Z, Zll S, J", 31l
Y h

Tck vuru~lu f

Daralmah j

Yan J I
daralmah

Serkan'da durak ve durak siirti.inmeli Vift dudak seslerinden p ve b, di~

seslerinden t ve d, di~ yuvasll ardl seslerinden tS, d3; dal11ak seslerinden C,j; art damak

seslerinden k ve g sesleri gozlenirken, dudak ve damak yankhgl konu~l11asma ozgii p11,.!:,

g, d311 seslerinin de varltgl gozlenmi~tir. Genizsi sesler m ve n dogru ~ekilde yer ahrken,

si.irtiinmeli dudak di~ sesleri f ve v, di~ sesleri s ve z, di~ yuvastl ardl sesi S, art damak y

ve glrtlak sesi h de dagarclkta g6zlenmi~tir. Ancak atipik seslerden Sll, Zll, SU, 311 sesler

de gozlenl11i~tir. Tek vuru~lu f sesine ek olarak fll seSI de gozlenmi~tir. Daralmah

damak sesi j, yan daralmah di~ sesi t ve di~ yuvasll ardl ses l'nin de dagarclkta yer

aldlgl gozlenmi~tir.
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Grafik 3.4. Serkan' da ses gruplannm dogru iiretim yiizdeleri

Serkan'da birinci slrada yer alan ses grubu diger deneklerde de oldugu gibi

siirtiinmeli ses grubudur. Ancak diger deneklerden farkh olarak dogru iiretim yiizdesi

Itok daha yiiksektir (%45,5). ikinci slrada patlamah on durak sesleri yer almaktadlr

(%70). Bunu aktcI sesler takip etmektedir (%75). Dordiincii ve be~inci slrada aym

dogruluk yiizdesine sahip olan ses gruplanndan durak siirtiinmeli ve art siil1iinmeli

sesler yer almaktadlr (%80). AltmcI slrada patlamah art durak sesleri biiyiik oranda

dogru iiretilirken (%93) son Ult sirada tamamlyla dogru iiretilen (%100) genizsi sesler,

dudak siirtiinmeli sesler ve iinsiiz obekleri yer almaktadlr.
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<;izelge 3.9. Sena'nm sesletim ozellikleri

p b t d k g C j m n f v s z S 3 tS d3 h Y 1 i- J f ti6* b** d**

Patlamalt p 91 9pn

Ondurak b 66 4 28bn

t 4 59 36~

d 92 8dn

Patiamalt k 91 9kn

Art Durak g 60 40gn

C 44 56cn

j 73 27/
Geniszi m 100

n 6 94
Dudak f 90 lOr'
siirttiruneli v 8 92

Siirttinmeli s 4 4 86sn,4j

z 0 56zn,373n,6sn

S 18 82j

3 14 283n,42j,4d3n

Durak tS 6 13 53j,26tj
siirti1nmeli d3 0 50d3n,503n

Art h 12 88
siirtiiruneli y 85 15

AklCI 1 82 18

i- 87 13

J 100

f 10 90

Unsiiz tio 75
obegi



Sena'da patlamah on durak seslerinden Ipl sesi %6 oranmda [pll] olarak

uretilmi~tir. Aym grupta yer alan fbi sesi %4 oramnda [I] olarak sesletilirken %28

oramnda [bll] ~eklinde uretilmi~tir. Vine aym grupta yer alan seslerden olan ItI sesi %4

oranmda [p] olarak iiretilirken %36 oranmda [til] olarak iiretilmi~tir. Idl sesi ise %8

oranmda [dll] olarak iiretilmi~tir. Patlamah art durak seslerinden Ikl sesi %9 oramnda

[kll] olarak iiretilirken Ig/ sesi %40 oramnda [gil] olarak iiretilmi~tir. Ici sesi de %56

oramnda [ell] olarak iiretilmi~tir. Ij/ sesi de %27 oramnda ff] olarak sesletilmi~tir.

Genizsi seslerden 1m! sesi tamamen dogru sesletilirken Inl sesi sadece %6 oramnda

bozularak [m] ~eklinde uretilmi~tir. Dudak surtiinmeli sesler de az bozulmaya ugrayan

seslerdendir. If! sesi %10 oranmda [£11] olarak iiretilirken Ivl sesi %8 oranmda [f]

~eklinde sesletilmi~tir. Siirtiinmeli sesler Sena'da en yok bozulmaya ugrayan ses

grubudur. lsi sesi %86 oramnda [sl1] olarak uretilirken %4 oramnda UIl] olarak

iiretilmi~tir. Izi sesinin hiy dogru uretilmedigi gozlemlenmi~tir. %56 oranmda [Zll]

olarak iiretilirken %37 oranmda [311
], %6 oramnda [Sll] olarak uretjlmi~tir. IS! scsi ise

%82 oramnda 1J1] olarak iiretilmi~tir. 131 sesi ise %28 oramnda [311] olarak iiretilirken,

%42 orarunda UIl], %4 oranmda [d31l
] olarak iiretilmi~tir. Durak siirtilnmeli ses grubu da

yok bilyuk oranda yanh~ sesletilmi~tir. ItSI sesi %6 oramnda U] olarak iiretilirken %53

oranmda un], %26 oranmda [tSIl
] olarak ilretilmi~tir. Id31 sesi ise hiy dogru

iiretilememi~tir. %50 orarunda [d3 11
] olarak iiretilirken yine ayru oranda [3 11

] olarak

uretilmi~tir. Art siirtiinmeli sesler az miktarda bozulmaya ugraml~tlr. /hi scsi %12

oranmda [t] olarak iiretilirken 1'1,1 sesi %15 oranmda uretilmemi~tir. AklCl sesler

grubundan III scsi ise %18 oranmda [r] olarak iiretilirken, aym gruptaki 11/ sesi %13

oranmda yine [r] olarak iiretilmi~tir. Iji sesinin ise hiy yanh~ iiretimi yoktur. If! sesi ise

%10 oramnda OJ olarak uretilirken iinsiiz bbeklerinin dogru iiretim oram %75'tir.
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<;izelge 3.10. Sena' n111 ses dagarclg1

<;in dudak Dudak-di~ Di~ Di~ yuvasI1 Di~ yuvasll Daillak Art damak Gtrtlak

ardl

Durak vc p, pll,b, bll t, til d, dll tS, d311 C, Cll,j,jll k, kll,g, gil ?
durak

sUrtUnmeli

Gcnizsi m n

SUrtUIlilleli f, f",v S, Sl1,ZIl S, J'\ 3, 3
11

Y h

Tck vuru~lu f

Daralmah J
Van t 1
daralmah

Sena'da sUrtUnmeli ve durak sUrtUnmeli c;:ift dudak seslerinden p, b; di~

seslerinden t, d; di~ yuvas1 ard1 seslerinden tS, damak seslerinden c, ,j; art damak

seslerinden k ve 9 dagarclkta bulunurken dagarclkta yer almamas1 gereken pll, bll, tll, dll,

d3 ll, Cll, jll, kll, gll, ? seslerinin de yer ald1gl g6rtilmU~tlir. Genizsi seslerden m ve n'n111

dagarc1kta var oldugu g6rtilmti~tlir. SUrttinmeli dudak di~ seslerinden f ve v, di~

seslerinden s, di~ yuvasI1 ard1 seslerden S, 3; art damak sesi y ve glrtlak sesi h de

dagarc1kta yer ahrken; F, Sll, Zll, sn, 311 gibi seslerin varhg1 da g6z1enmi~tir. Tek vuru~lu

di~ yuvasl1 ses f nin yam Slra fl1 da g6zlenmi~tir. Daralmall damak sesi I, yan daralmah

di~ sesi t ve di~ yuvasI1 ardl scsi 1'nin de varlrklan g6zlenmi~tir.
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Grafik 3.5. Sena'da ses gruplanmn dogru liretim ylizdeleri

Sena'da da ilk iki mada yer alan ses grubu dogru liretim ylizdesi biraz farkh

olmakla birlikte degi$iklik gostermemi$tir. Durak slirtlinmeli sesler (%6,5) ve

slirtlinmeli sesler (%9). Bunlan patlamah art durak sesleri (%67) takip etmektedir.

Ardmdan gelen unstiz obekleri dordtincli slrada (%75) yer almaktadlf. Patlamah on

durak sesleri be~inci ~)lfada yer ahrken (%77), art slirttinmeli sesler altmcl slrada

(%86,5) yer alrlll~tlr. Yedinci slrada aklcl sesler (%89,75) yer ahrken sekizinci slrada

dudak slirlinmeli sesler (%91) yer almaktadlf. Son slrada ise (%97) genizsi sesler

bulunmaktadlr.
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Grafik 3.6. TUm olgularda ses gruplannm dogru Uretimleri

Grafik 3.6'da gorUldUgU gibi en yok etkilenen ses gruplan sUrtUnmeli ve durak

sUrtUnmeli ses gruplan olmu~tur. Sonraki slrada UnsUz obekleri yer ahrken; patlamah on

durak ve patlamah art durak sesleri birbirlerine yakm derecelerde Unsilz obeklerinden

sonra yer alml~tIr. Ardmdan altmcl slrada abcl sesler, yedinci slrada ise art sUliUruneli

sesler gelmi~tir. En az etkilenen ses gruplan ise dudak sUrtUnmeli, ardmdan genizsi

sesler olmu~tur.

3.2. i~itscl Aylrt Etme

i~itsel aylrt etme bolUmUnde dort denege ait veri bulunmaktadlr.

~izelge 3.11. TUrkye Sesletim Sesbilgisi Test i~itsel Aylrt Etme BolUmil'nden elde
edilen veriler.

, ToplamHam
isim ',' Z-Puam

Puan
SUmeyra 47 -4,57
Serkan 14 0,90
BU~ra 47 -4,57
Sena 39 -3,68
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Bu boliimdeki puanlamalar hata saylSlna gore yapllnu~tlr. Tiirkve Sesletim

Sesbilgisi Testi i~itsel AYlrt Etme Boliimii'nden elde edilen verilere gore Siimeyra'mn

toplam ham puam 47, Z-puam -4,57 olup Tiirkye Sesletim Sesbilgisi Testi normlanna

gore i~itsel ayIrt etme becerisinin yok ileri derecede etkilendigi gozlenmi~tir. Serkan'lO

ise ham puam 14, Z-puam 0,90'dIr. Serkan'm i~itsel aynmla~tlrma becerisinin hafif

diizeyde etkilendigi gozlenmi~tir. Bii~ra'mn da Siimeyra ile aym ham puan ve Z

puamna sahip oldugu ve i~itsel aylrt etme diizeyinin yok ileri derecede bozuk oldugu

goriilmii~tiir. Sena'mn ise ham puam 39, Z-Puam -3,68 olup i~itsel ay111 etmesinin ileri

derecede etkilendigi gozlenmi~tir.

3.3.Sesbilgisi

Ceren'de gozlemlenen sesbilgisel surec;ler

%

o 10 20 30 40 50

Surtunmelilerin genizsile§mesi

"- Artla§tlrma

~ Aklcllann deQi§tirilmesi
~ Durak surtunmelilerin surtunmeli

::::J almasl
t/) Aklcllann unlule§mesi
Q)

t/) Benze§im
C):c Nazal kagak

:g Seslerin yer degi§tirmesi

(/) Baglam duyarll 6tUmsuzle§me

Ses ekleme

f------------' 40
f------' 15,45

f-------' 12,72

f----..8,18
6,36

4,54

4,54
3,63

2,72

1,81
----------.--~--_ ..._--------_._------'

Grafik 3.7.Ceren'de gozlemlenen sesbilgisel siireylerin yOzdeleri

Ceren'de birinci slrada diger i~lemlerden yok daha biiyiik bir oranda

gozlernlenen (%40) sesbilgisel siirey siirtiinmelilerin genizsile~tirilmesi i~lemidir. Bu
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i~lerni artla~tmna i~lerni (%15,45) takip etmektedir. Uyilncil slrada aklclIarm

degi~tirilmesi i~lerni (12,72) yer ahrken dbrdilncil slrada durak silrtilnmelilerin

silrtilnrneli olmasl (%8, 18) i~lemi yer almaktadlr. Be~inci slrada aklcl1ann ilnlille~rnesi

i~lerni yer alrnaktadlf. Altmcl ve yedinci slrada yer alan benze~irn i~lemi ve nazal kayak

aym oranda gbzlemlenmi~tir (%4,54). Sekizinci slrada seslerin yer degi~tirrnesi i~lerni

yer alrnaktadlr (%3,63). Dokuzuncu ve onuncu slralarda ise baglarn duyarh

btilrnsilzle~me (%2,72) ve ses eklerne i~lernleri (% 1,81) bulunrnaktadlf.

._---_.__._------~---_._------.

Stimeyra'da gozlemlenen sesbilgisel stire~ler

%

o 5 10 15 20 25 30 35

Glrtlak durak sesi
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Q)
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Cl

:c Baglam duyarll otomsOzle~me
l/)

~ SozcOk igi ses dO~mesi
Durak sOrtOnmelilerin

sOrtOnmeli oimasl
Farengeal sOrtOnmeli

h'le§tirme

Onle~tirme

f-----------i 29,78

f---------' 20
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Grafik 3.8.Surneyra'da gbzlemlenen sesbilgisel sureylerin yuzdeleri

Grafik 3.7. de gbrilldilgu gibi Silmeyra'da en slk gbzlemlenen sesbilgisel surey

(%29,78) glrtlak durak sesinin kullammldif. Bunu silrtilnmelilerin genizsile~tirilmesi

i~lerni (%20) izlernektedir. Uyilncil slrada durak seslerinde ve ilnlil seslerde

gbzlemlenen genizsi kayak (%4,04) yer almaktadlf. Dbrdilncil slrada (%7,32) hece

dil~mesi yer ahrken be~inci slrada akIclIann farkhla~tlfllrnasl i~lerni (%6,38) yer

alrnaktadlr. Aklcllann ilnlille~mesi i~lemi (%5,1) altmcl slrada yer ahrken ilnsilz
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dii~mesi i~lemi (%4,35) yedinci slrada yer almaktadlf. Sekizinci slrada patlamah

seslerde basmy azlIgl (%2,97) bulunurken dokuzuncu slrada ona yakm bir oranda

gozlenen baglam duyarh otiimsiizle~me i~lemi (%2,55) yer almaktadlr. Onuncu, on

birinci ve on ikinci slrada aym oranda gozlcnen (% 1,7) sozciik iyi hece dii~mesi, durak

siirtiinmelilerin siirtiinmeli olmasl ve genizsi siirtiinmeli sesin kullamml i~lemleri aym

oranda gozlemlenmi~tir. H'le~tirme ve onle~tirme i~lemleri de aym oranda gozlemlenen

i~lemlerdir (1,27).

Bu§ra'da gozlemlenen sesbilgisel sure~ler
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Grafik 3.9. Bii~ra'da gozlemlenen sesbilgisel siireylerin yiizdeleri

Bu~ra'da aym oranda (%25,22) en slkhkla gozlemlenen iki siirey bulunmaktadlf.

Serkan ve Ceren'de de birinci slrada yer alan siirtiinmelilerin genizsile~tirilmesi i~lemi

ve Siimeyra'da ilk slrada yer alan gIrtlak durak sesinin kullamlmasl i~lemi. Bunu

akJcIlarm degi~tirilmesi i~lemi (17,11) takip etmektedir. Dordiincii slrada durak ve iinlii

seslerde gozlemlenen genizsi kayak (%9) yer alIrken be~inci slrada buna yok yakm

oranda goriilen durak siirtiinmelilerin siirtiinmeli olmasl i~lemi (%8,1) yer almaktadlf.
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Unsiiz dii~rnesi (%6,3) altmcl slrada yer ahrken aklcllarm unlule~rnesi i~lerni (%4,5)

yedinci slrada yer alrnl~tIf. Sekizinci slrada baglarn duyarh otiimsuzle~me i~lemi (%2,7)

yer ahrken bunu son slrada yer alan hece du~mesi i~lerni (1,8) takip

etmektedirbulunmaktadlf. On uyuncu ve on dorduncli slralarda ise yine ayOi oranda

gozlemlenen (%1,7) h'le~tirrne ve onle~tirme i~lemleri bulunrnaktadlr. incelenen

denekler iyinde Surneyra, sesbilgisel i~lemlerin en yok saylda goruldiigii denektir.

Serkan'da gozlemlenen sesbilgisel sUrec;ler
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Grafik 3.10.Serkan'da gozlemlenen sesbilgisel siireylerin yiizdeleri

Serkan'da birinci slrada gozlemlenen i~lem surtunmelilerin genizsile~tirilrnesi

i~lemdir (%37,5). Bunu artla~tlrma i~lerni (%33,33) izlernektedif. Uyiincu slrada

aklcllann siirtiinrneli olrnasl i~lerni yer ahrken dordiincii slrada tek vuru~lu sesin yok

vuru~lu olrnasl i~lemi (%8,33) yer almaktadlf. incelenen denekler iyinde Serkan

sesbilgisel siireylerin en az saYlda goruldtigii denektir.
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Seda'da gozlemlenen sesbilgisel si..ire~ler

%

o 10 20 30 40 50

1-- --1140,52

f-- ...J137,25

SQrtQnmelilerin genizsile~tirilmesi
"
Q)

u.. Genizsi kac;ak
~
:::1 Durak sQrtQnmelilerin sQrtQnmeli
CI) I 19,8
Cii 0 masI

.~ Aklcllann degi~tirilmesi i==J 7,18

:0
~ z'nin j oimasl :::J 3,26
CI)

Baglam duyarll otQmsiizle~me 0 1,96

Grafik 3.11. Seda'da gozlemlenen sesbilgisel sureylerin yuzdeleri

Seda'da en slk gozlemlenen sesbilgisel surey stirtunmelilerin

genizsile~tirilmesidir (40,52). ikinci olarak genizsi kayak (37,25) yer almaktadlr. Durak

surttinmeli seslerin stirttinmeli olmasl i~lemi (9,8) tiyuncti slrada yer almaktadlf.

Dordtincti slrada aklciiann degi~tirilmesi i~lemi yer ahrken be~inci slrada z'nin j olmasl

i~lemi? Yer almaktadlf. Son slrada yer alan sesbilgisel stirey ise baglam duyarlI

otUmsuzle~medir.
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Grafik 3.12. TUm olgulann sesbilgisel stireyleri ve ytizdeleri

III Bu~ra
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.Ceren

Grafikte gortildtigti gibi ttim vakalarda en slkhkla gozlemlenen ortak sesbilgisel

stirey stirttinmelilerin genizsile~tirilmesi i~lemidir. Durak stirttinmelilerin sti11tinmeli

olmasl ve aklcI1ann degi~tirilmesi ve nazal (genizsi) kayak i~lemleri de 4 olguda

gozlemlenen stireylerdir. Baglam duyarh ottimstizle~tinne i~Iemi de 4 olguda

gozlemlenmesine ragmen dti~tik oranda gortilmti~ttir. AkIcI1ann tinItile~mesi ise 3

olguda gozlemlelUni~tir. Glrtlak durak sesinin kullamml ytiksek oranda gortilmesine

ragmen sadece 2 olguda gozlemlenmi~tir. I-Iece dti~mesi, tinstiz dti~mesi ve artla~tlrmaa

da 2 olguda gozlemlenmi~tir. Tek vuru~lunun yok vuru~lu olmasl, , z'nin j olmasl,

farengeal stirttinmeli sesin kullanu111 h'le~tirme, onle~tirme, patlamahlarda basllly azhgl,

sozctik iyi ses dti~mesi, benze~im, ses ekleme, seslerin yer degi~tirmesi stireyleri ise tek

vakada dti~tik dtizeyde gozlemlenen stireyler olmu~tur.

60



BOLUMIV
SONUe; VE TARTI~MA

Bu ara~tIrmada dudak ve damak yankhgl olan 5 TUrk s;ocugunun konu~ma

ozellikleri sesletim, i~itsel aynmla~tIrma ve sesbilgisel geli~im yonli.nden incelenmi~tir.

Niteliksel durum s;ah~masl deseniyle planlanan bu ara~tmnada betimsel analiz

teknikleri kullamlarak ara~tIrmanll1 amas;lan dogrultusunda a~agldaki sonus;lar elde

edilmi~tir.

1. Ara~tmnanll1 birinci amaCI olan sesletim ozelliklerinin betimlemnesi amaclyla her

denege ait sesletim ozelliklerini gosteren s;izelgeye bagh olu~turulan ses dagarclklan

aynntIh olarak incelenmi~tir.

BU~ra'mn ses dagarcIgI incelendiginde bazl sUrtlinmeli seslerin dagarclkta yer

almadlgl, durak ve durak siirtlinmeli ve siirtiinmeli seslerdcn baZllannll1 genizsi olarak

iiretildigi ve Tiirks;e'de yer almayan glrtlak durak sesinin kullamldlgl gori.ilmii~tUr (Bkz.

Tablo 3.2). Ceren'in ses dagarcIgI incelendiginde yine bazl durak ve durak siirtlinmeli

vc slirtiinmeli seslerin yer almadlgl, durak ve durak siirtiinmeli sesler ve siirtlinmeli

seslerin genizsi olarak iiretildigi gozlemlenmi~tir (Bkz. Tablo 3.4). Siimeyra'nll1 ses

dagarcIgll1a baklldlgll1da ise yine benzer bulgulara rastlaIm11~tIr. Bu bulgular durak ve

durak siirtUnmeli ve siirtUnmeli seslerin genizsi iiretilmesi ve glrtlak durak sesi ve

genizsi siirtiinmeli seslerin kullamlmasldlr. Serkan'll1 ses dagarcIgll1da da benzer

~ekilde durak ve durak slirtiinmcli ve siirtlinmeli seslerin genizsi gers;ekle~tirilmesi ve

bazl durak seslerindc arka iiretimlerin bulundugu goriilmii~tlir. SUlilinmeli seslerden

bazIlannll1 iiretilmedigi gozlemlenmi~tir (bkz. Tablo 3.8). Sena'nll1 ses dagarcIgI

incelendiginde de yine durak ve durak siirtlinmeli ve sUrtlinmeli seslerin bir klSmll1ll1

olmadlgl ve genizsi iiretimlerinin oldugu gorUlmli~tlir (Bkz. Tablo 3.10).

2. Ara~tlrmanll1 bu boliimlindeki tiim ortak bulgular dikkate alll1dlgll1da durak ve

durak siirtlinmeli ve siirtlinmeli seslerden bir kIsmll1ll1 liretilemedigi, bu seslerin genizsi

gers;ekle~tirildigi ve glrtlak durak sesinin kullamldlgl gorUlmU~tlir. Bu bulgular yank

damak dudakh s;ocuklann konu~ma ozellikleri ile ilgili yapIlan ara~tIrmalarla s;ok

uyumlu bu1unmu~tur. Watson ve ark. (2001) ingilizce'de en s;ok etkilenen bis;im
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smlfmm durak sesleri, silrtlinmeliler ve durak sUrtlimeliler olduklanl1l belirtmi~tir.

Kanton <;incesi'nde de benzer bir bulgu elde edilmi~tir (Stokes ve Whitehill, 1996).

Ancak bu ara~tlrmada incelenen deneklerde genizsilik en slkhkla Slililil1lueli ve durak

slirtlinmeli seslerde soma durak seslerde gozlenmi~tir. Alan yazmda telafi edici

artiktilasyon olarak tal1lmlanan glrtlak durak sesinin kullal1lml (Stengelhofen, 1989, akt.

Grunwell, 1993) farkh dillerde gozlemlenen bir durumdur (Shanin, 2002). Pamplona ve

ark. (2000) yank damakh yocuklarda glrtlak durak sesinin Ip/, It! gibi patlamah seslerin

yerine kullamldlgll1l belirtmi~lerdir. Bu yah~mada yer alan iki denekte glrtlak durak

sesinin yogun olarak kullal1lldlgl gortilmli~tlir. Deneklerin glrtlak sesini yok bliylik

oranda durak seslerinin yerine koymakla birlikte slirtiinmeli, dudak slirtlinmeli ve aklCl

seslerin yerine de koyabildikleri gorlilmli~tlir. Bu ozelligin ise seslerin kullanuu

slkhgma bagh dile ozgli bir ozellik olabilecegi dli~lintilmli~tlir (Topba~ ve Yava~, 2004).

Glrtlak durak sesinin kullal1lmmm pek yok dilde gozlemlenen bir durum olmasl bu sesin

olu~masmm fizyolojik bir nedeni oldugunu ve glrtlak durak sesinin kullanlmmm yank

damak konu~masma ozgli evrcnsel bir ozellik oldugu gorli~linli desteklcmektedir.

3. Ara~tlrmanm tiytincli amaCl deneklerin i~itsel aynmla~tlrma dUzeyinin

belirlenmesidir. Pamplona ve ark. (2000) telafi edici artiktilasyonlarl11 dilin kurallanyla

ili~kilendirilmelerinedeniyle ameliyattan soma da devam edebildigini ylinkli fonetik bir

sorunun fonolojik bir soruna donli~mli~ oldugunu belilimi~lerdir. i~itsel ayrnnla~tlrma

testinden en dli~tik puanlarl alan Slimeyra ve Bli~ra sesbilgisel i~lemlerin ve telafi edici

atiktilasyonlann da en yogun gozlendigi deneklerdir. Slimeyra ve Bli~ra'da gozlemlenen

bu durum dudak ve damak yangmm neden oldugu atiiktilasyon sorununun scsbilgisel

bir soruna donli~tliglinli dli~lindlirmektedir. Tlim deneklerin i~itsel aynmla~tlrma,

sesletim ve scsbilgisel stireylerine bakl1dlgmda sesbilgisel stireylerin kullal1lml11daki

yogunlukla i~itsel aynmla~tlrma becerilerindeki problem arasl11da bir paralellik oldugu

gozlenmi~tir.

4. Ara~tlfmamn be~inci amaCl deneklerde var olan sesbilgisel slireylerin

betimlenmesidir.

Bu boltimde deneklerde gozlemlenen sesbilgisel slireyler Topba~ ve Komot'un

(1998) yaptlgl slmflandlrma dogruItusunda devam eden normal stireyler, olagan dl~l

sUreyler ve ki~iye ozgU sUreyler olmak Uzere liy kategoride incelenemi~tir.
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3,5 ya~ll1daki Ceren'de gozlemlenen stire9ler stirtUnmelilerin genizsile~tirilmesi,

artla~tIrma, aklCl1ann degi~tirilmesi, sUrttinmelile~tirme, aklcI1ann tinltile~mesi,

benze~im, genizsi ka9ak, seslerin yer degi~tirmesi, baglam duyarlI ottimstizle~me ve ses

eklemedir. Bu stire9lerden aklcllann farkIIla~masl geli~imsel bir stire9tir. Topba~ ve

Komot (1998) tarafll1dan devam eden geli~imsel sUre9ler olarak adlandmlan artla~tIrma,

stirttinmelile~tirme,aklcI1ann UnlUle~mesi, benze~im, seslerin yer degi~tirmesi, baglam

duyarlI otUmsUzlqme ve ses aktanml baskllanma ya~l gec;mi~ olmasll1a ragmen devam

eden sUre9lerdir. Stirttinmelilerin genizsile~tirilmesi ve genizsi ka9ak ise ki~iye ozgti

i~lemlerdendir ve dudak ve damak yankhgll1a bagh olarak gozlemlenmektedir.

5,8 ya~ll1daki Bti~ra'da gozlemlenen sesbilgisel stire9ler sUrttinmelilerin

genizsile~tirilmesi, glrtlak durak sesinin kulla11lml, aklcI1ann degi~tirilmesi, genizsi

ka9ak, sUrttinmelile~tirme, tinsUz dU~mesi, aklcI1ann tinltile~mesi, baglam duyarh

otfunstizle~me ve hece dti~mesidir. Bu stire9lerden dudak ve damak yankhgll1a bagh

olarak gozlemlenen ki~iye ozgti sUre9ler sUrtti11l11elilerin genizsile~tirilmesi, glrtlak

durak sesinin kullanuTIl ve genizsi ka9aktlr. Diger sUre9ler geli~imsel sUre9ler olup

aklcI1ann farkhla~tmlmasl sUreci hari9 baskIlanmalannda gecikme bulunmaktadlr.

6,5 ya~ll1daki Serkan'da gozlemlenen sesbilgisel sUre9ler sUrttinmelilerin

genizsile~tirilmesi, aklcI1ann stirttinmeli olmasl, tek vuru~lunun 90k vuru~lu olmasl ve

artla~tmna'dlr. SUrtUnmelilerin genizsile~tirilmesi dudak ve damak yankhgll1a baglI

ki~iye ozgU bir stire9ken artla~tmna devam eden normal sUre9lerdendir. AkIcllarll1

stirttinmeli olmasl olagan dl~l bir sUre9ken tek vuru~lu sesin 90k vuru~lu olmasl

i~lemine alan yazll1da rastlanmruTIl~ ve ki~iye ozgti bir sUre9 olabilecegi dU~Untilmti~ttir.

3,10 ya~1l1daki Stimeyra'da gozlemlenen sesbilgisel stire9ler glrtlak durak

sesinin kullanlml, sUrtUnmelilerin genizsile~tirilmesi, genizsi ka9ak, hece dti~mesi,

aklcI1arll1 farkhla~tmlmasl, aklcI1ann Unltile~mesi, UnsUz dU~mesi, durak seslerde bas1l19

azhgl, baglam duyarlI ottimstizle~me, sozctik i9i ses dti~mesi, sUrttinmelile~tirme,

genizsi stirttinmeli sesin kulla11lml, h'le~tirme ve onle~tirmedir. Bu sUre91erden glrtlak

durak sesinin kulla11lml, stirttinmelilerin genizsile~tirilmesi, genizsi ka9ak, durak

seslerde baSll19 azhgl, genizsi stirtUnmeli sesin kulla11lml dudak ve damak yankhgll1a

baglI ki~iye ozgU sUre9lerken; aklcI1ann farkhla~masl normal sUre9; hece dU~mesi,

aklcI1arll1 Unltile~mesi, tinstiz dU~mesi, sozcUk i9i ses dU~mesi, sUrtUnmelile~tirme ve
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onle~tirme devam eden normal sUreylerken h' le~tirme olagan dl~l bir sUrey olarak

degerlendirilmi~tir.

5,1 ya~1l1daki Sena'da gozlemlenen sesbilgisel sUreyler ise sUrtUnmelilerin

genizsile~tirilmesi, genizsi kayak, durak sUrtUnmelilerin sUrtUnmeli olmasl

(sUrtUnmelile~tirme), aklcllann degi~tirilmesi, /z/ sesinin /j/ oldugu ve hangi sesbilgisel

sUrece dahil oldugu tespit edilemeyen sUrey ve baglam duyarh otUmsUzle~medir. Bu

sUreylerden sUrtUnmelilerin genizsile~tirilmesi ve genizsi kayak, dudak damak

yankhgma bagh ki~iye ozgU sUreylerdir. SUrtUnmelile~tirmc, abellann degi~tirilmcsive

baglam duyarh otUmsUzle~me ise devam eden normal sUreylerdir.

5. Gozlemlenen bu sesbilgisel sUreylerden sUrtUnmelilerin genizsile~tirilmesi, genizsi

kayak, glrtlak durak sesinin ve genizsi sUrtUnmeli sesin kullamml daha onee

bahsedilmi~ olan dudak ve damak yankhgll1a ozgU evrensel sUreylcr olarak kabul

edilmektedir.

Dikkati yeken bir diger bulgu tUm deneklerde devam eden sesbilgisel sUreylerin

ve bir klSm1l1da ki~iye ozgU ya da olagan dl~l sUreylerin olmasldlr. Harding ve Grunwell

(1996) dudak ve damak yankhglyla ilgili olmayan ve normal geli~im a~amalar1l1da

gozlemlenebileeck sesbilgisel sUrcylerin varhgll1dan bahsetmektedir. Aneak ara~tlrmaya

katllan olgulann ya~lan goz onUnde bulunduruldugunda gozlcmlenen sesbilgisel

sUreylerin baskllamua ya~lanmn geymi~ oldugu gorUlmU~tUr. Bu bize ara~tmua

grubunda yer alan tUm yoeuklann sesbilgiscl bozukluk gostermekte olduklar1l11

dU~UndUrmektedir. Bu bulgu Pamplona'mn (2000) dudak ve damak yankhgl olan

yocuklardaki fonctik sorunun scsbilgiscl soruna donU~ebilecegi ile ilgili gorU~UnU

desteklemektedir. C;oeuklarda gozlemlenen ve dudak ve damak yankhgma bagh

olmayan artikUlasyon hatalan ve sesbilgisel sUreylerin gozlemlenmesinin bir diger

nedeni de Berko ve Brown'un (1960, akt. I-larding ve Grunwell, 1996) bahsettigi "[tis]

fenomeni" olabilir. Burada yoeuklar ba~kalann1l1 artikUlasyon hatalanm fark ederken

kendi hatalarll1m farkll1da degildirler.
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ONERiLER

Bu ara~tllma ic;in yapI1an alan yaZ1l1 taramaSl dudak ve damak yankhgl olan

c;ocuklann pek c;ok alanda risk alt1l1da oldugllnu ancak bllnunla ilgili TUrkiye'de yapllan

bir c;aII~ma olmadlg1l11 gostermi~tir. Dudak ve damak yankhgl olan c;ocuklar1l1 sahip

oldugu bu risklerin be1irlenmesi ve giderilmesi ic;in bir kIsml uluslar araSl alan yaz1l1da

belirtilen ancak TUrkiye'de gerc;ekle~tirilmemi~ a~agldaki ara~tIrmalann yapllmasl

onerilmektedir.

1. Dudak ve damak yankhg1l1a sahip c;ocuklann dil geli~im ozellikleri ara~tmlabilir

ve ahcl ve ifade edici dil alanunda bir gecikme olup olmadlgma bakllabilir.

2. Sesbilgisel sUrec;lerin gozlemlendigi dudak damak yankhgl olan c;ocuklarda

i~itse1 aynmla~tlrma dUzeyi ara~tmlabilir.

3. Dudak ve damak yankhgl olan c;ocllklarda okul ba~ansl ara~tmlabilir.

4. Dudak ve damak yankhgl olan c;ocuklann konu~malanna baglI olarak

ya~adlklan sosyal kaygl, depresyon ve benlik alglsl ara~tmlabilir.

5. Dudak ve damak yarlkhgl olan c;ocuklar ve aileleri arasldaki etkile~imin

normalden farkhla~lp farkhla~madlgmabakI1abilir.

6. Dudak ve damak yankIIgI olan c;ocuklar1l1 akranlan ve yeti~kinler taraf1l1dan

konu~malanmn nasI1 algI1andlg1l1a dair ara~tIrmayapI1abilir.

7. Dudak ve damak yankhgl olan c;ocuklann zeka dUzeyleri ara~tmhp normalden

sapma olup olmadlg1l1a bakI1abilir.

8. Alan yaz1l1da beliliilen ve dudak ve damak yankhg1l1a sahip TUrk c;ocuklannda

da gozlemlcnen ortak sesletim ve scsbilgisel sUrec;lcre yonelik haZlrlannll~

terapi programlann1l1 etkililigi ara~tmlabilir.

9. Bu ara~tIrmadan elde edilen verilcr dogrultusunda TUrkc;e'de yank damak

dudakh c;ocuklarda yanh~ Uretilcn sesler ve gozlemlenen sesbilgisel sUrec;lerin

onlenmesi ve giderilmesine yonelik terapi programlan hazlrlanabilir.

10. Farkh ameliyat tekniklcrininin kullamldlgl olgulardaki konu~ma ozellikleri

ara~tmlabilir.
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SINIRLILIKLAR

1. Bu ara~tlrmamnlYah~ma grubu 5 olguyla slmrhdlr.

2. incelenen sesler linsiiz seslerle slmrhdu.

3. Olgulann i~itsel ve zihinsel bir yetersizlikleri olup olmadlgl aileden alman

bilgiler ve gozlemlerle gerlYekle~tirilmi~ olup odyolojik tetkik ya da geli~imsel

testlerin olmamaslyla slmrhdlr.

4. Olgulara uygulanan dudak ve damak ameliyatlannm tUrU konu~manm

kalitesinin etkileyebilir. Bu ara~tIrlna ameliyat yontemlerinin kontrol altmda

tutulmaml~ olmaslyla slmrhdu.

5. Olgulann konu~ma ozelliklerini etkileyebilecek etmenlerden olan anne babanm

konu~ma ozelliklerinin ara~tmlmamaslyla slmrhdlr.

TANIMLAR

AhcI dil:Konu~ulan ya da okunan kelimeleri, sozceleri, cUmleleri, paragraflan,

hikayeleri anlama; ifade edici dilin kar~ltI; sozel anlama (Topba~ ve Mavi~, 2004)

Anla~dabilirlik:Bir konu~macmm lirettigi konu~ma seslerinin, IYlkanh~ bilYimi ile ilgili

diger dil faktOrlerine bagh olarak dinleyici tarafmdan anla~I1ma dUzeyi, konu~mamn

diger ki~ilerce anla~I1ma derecesi (Topba~ ve Mavi~, 2004).

Dudak ve damak yankhgl:Genetik veya lYevresel nedenlere bagh olarak bebeklerin list

dudakta ya da yumu~ak/sert damakta bir yank ile dogmalanndan kaynaklanan

aglzldamak bozuklugu (Topba~ ve Mavi~, 2004).

Durak siirtiinmeli ses:Hava yolunun tam kapamnasl ile birlikte hapsedilen havanm

yava~lYa sahnmasl ile 1Y1kan ses; yan kapantIh ses (Topba~ ve Mavi~, 2004).

Genizsi sesler:Oral kavite hava IYlkI~mm engellenmesi sonucu hava aklmmm nazal

kavitelerden saglanmasl ile olu~an UnsUzler.
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ifade edici dil:Konu~macl tarafmdan tiretilen dil; sozctikler, sozceler, ctimleler,

paragraflar ve hikayeler, ahcl dilin kar~ltl (Topba~ ve Mavi~, 2004).

Ortalama sozce uzunlugu:C;ocugun dogal konu~masmdan alman 100 sozcelik bir dil

omegindeki biyimbirim ortalamasl (Topba~ ve Mavi~, 2004).

Patlamah ses:Hava aklmmm bloke cdilip sonrasmda buakIlmaslyla tirctilcn konu~ma

scsi (Topba~ ve Mavi~, 2004).

Sesbilgisi:Fonoloji. Konu~ma scslerinin bir dildeki dagl1lml, smlrhhklan, i~levleri ve

dtizenlcni~lcri ilc ilgilcnerek kullammlanna ili~kin kurallan betimlcyen bilim dah

(Topba~ vc Mavi~, 2004).

Sesletim:Artiktilasyon. Konu~mada gorcvli organlar (dil, di~lcr, dudaklar, damak,

yumu~ak damak, yene ve ses tclleri) araclhgl ile konu~ma seslerini olu~turma (Topba~

ve Mavi~, 2004).

Unsiiz obcgi:iki tinstiz sesin yan yana gelmesi.
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DiLKOM Dudak vc Damak YankbkIan Dcgcrlcndirmc Formu'nda yer alan

ciimleler

72



EKI



Where s)'mbob appear ill pnirJ, the ooe tll the right rep:esents II. voiced COnS(lIlJIllt. Shaded are.u denote Articulation. judged impossible.
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<;ocugumun "Yank Damakh TUrk <;ocuklannm Sesletim, i~itsel Aynmla~tlrma ve

Sesbilgisel Ozelliklerinin Belirlenmesi" isimli tez 9ah~masma katI1masma ve alman konu~ma

ornekleminin tez 9ah~masmda kullamlmasma izin veriyorum.

isim ve imza



EK3



Karga peyniri gagaladl

Gtil sergide gorevli

Hah sahada sabah oynadlk

Jale oje ve ruj surdu

Tekir kedi ekmek yedi

Okan karde~ine bahk aldl

Leyla bol bol eglen

Erim ile Meral elma yedi

Nil ona balon ver

Pelin hep yaramazhk yapar

Remzi arabaya kar aUl

Silahl polis aism

Sule be~ ya~mda

Mehmet ata eyer tak

Veli ovada ev yaptI

Bayraglmlzda ay ve yI1dlZ var

Yuz guzel zambak
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