
                    DIPH-THONGS (İKİ ÜNLÜLÜ HECE)   

                  (diph-thong =glide =two vowels combination) 

(yan yana iki ünlü = kayan ünlü = diftong = ünlü+kayıcı = ikiz ünlü = birleşik ünlüler) 

Aynı hece içinde iki ünlünün birleşmesine diftong denir. Diftong yan yana olan ünlü- 
lerin aynı hece (seslem) içinde (tek ses) sesletilmesidir. (two vowel sounds in one 
syllable) Diftong aynı hecede bulunur. İki ünlü (fonem) de aynı hece içinde söylenir. 
Kayan ünlüler de ilk ses güçlü, ikinci ses ise zayıftır. Bu ünlüler bir asıl, bir de kayıcı 
sesten oluşmaktadır. Kaymanın etkisiyle iki ünlü aynı hecede telaffuz edilir. (two vowels 
join to form one syllable) 

Türkçede sesbirim (fonem) olarak diftong vardır, ancak yazıbirim (grafem) olarak yok-
tur. Türkçeye girmiş yabancı sözcükler dışında, yazımda aynı hecede iki ünlü yan yana 
gelmez. Bir başka ifadeyle, Türkçede ünlü kaymaları (diftonglar) yazılı dilde olmamasına 
rağmen, sözlü dilde vardır. Böylece ‘Türkçede diftong yoktur,’ diyenlere katılmak müm- 
kün değildir. Bilindiği gibi asıl olan sesbirimdir, yazıbirim değil. 

Yan yana gelen iki ünlü ayrı hecelerde olduğu zaman, sadece birer kısa veya uzun ünlü 
haline gelmiş olurlar, böylece hecede veya kelimede diftong oluşmaz. 

Örnek : kaymak, oynamak, eylem...(Ergenç, 2002) 

A diphthong is a movement or glide from one vowel to another within a single syllable. 

 

DOUBLE (TWO) VOWEL SOUNDS (diphthongs = ikiz ünlüler) 

    ɪə     eə    ʊə     eɪ     aɪ     ɔɪ     aʊ  əʊ (oʊ) 

 

                      

 

 

 

 



 

                  TRIPH-THONGS (ÜÇ ÜNLÜLÜ HECE)   

                        (triph-thong = three vowels combination) 

                 (yan yana üç ünlü = triftong = üçüz ünlü = birleşik ünlüler) 

Triftong yan yana olan üç ünlünün aynı hece (seslem) içinde (tek ses) sesletilmesidir. 
(three vowel sounds in one syllable) Trififtong aynı hecede bulunur. Üç ünlü (fonem) de 
aynı hece içinde çıkarılır. Burada üç ayrı ünlü tek hecede birleşir.  

Aynı hece içinde üç ünlünün birleşmesine triftong denir. (Üçok, 1951)  

Yan yana gelen ünlüler ayrı hecelerde olduğu zaman kelimede triftong oluşmaz. 

Üç ünlü ayrı ayrı hecelerde yan yana geldiğinde ise sahte triftong oluşur. 

..................................................................................................................................... 

 

Three vowels join to form one syllable. 

A triphthong is a movement or glide between three vowel sounds. We must pronounce 

every sound rapidly within a single syllable. 

Triphthongs are the most complex English sounds. It is difficult to pronounce the three 

vowels in one syllable. 

 

THREE VOWEL SOUNDS (triphthongs = üçüz ünlüler) 

      eɪə      aɪə      ɔɪə       aʊə  əʊə  (oʊə) 

 

 

 



 


