
-‘Vurgu’ ekstra yapılan bir iş değildir, İngilizcenin olmazsa olmaz bir parçasıdır.         
   
Örnek olarak: Uyku uyumak nasıl hayatın olmazsa olmaz bir parçasıysa (ekstra yapılan 
bir iş değil), ‘vurgu’ da İngilizce için öyledir. 
 
 
 

PLACES OF ARTICULATION (boğumlama = seslerin oluşma yerleri)   

   

Bilabial  (iki dudak) b m p w    

Labio-dental (diş - dudak) f v      

Dental (diş) ð θ      

Alveolar (diş eti = yuvası) d t s z l n r 

Post - alveolar (diş eti ardı) dʒ tʃ ʒ ʃ    

Palatal (sert = ön damak) j       

Velar = soft palate (art damak) g k ŋ     

Throat (Gırtlak ünsüzü) h       

 

 
Bilabial: İki dudak birbirine dokunur. (lips together) 
Labio-dental:  Alt dudak üst dişlere dokunur. (bottom = lower lip - teeth) 
Dental:  Dil üst dişlere dokunur veya dil dişlerin arasındadır. (tongue - teeth) 
Alveolar: Dil diş etine (yuvasına) dokunur. (tongue - toothridge = gum ridge = alveolar) 
Post - alveolar: Dil diş eti ardına dokunur. (tongue – post alveolar) 
Palatal: Dil sert (ön) damağa dokunur. (tongue – hard palate) 
Velar:  Dil yumuşak (art) damağa dokunur. (tongue - soft palate = velar) 

 

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

 

‘En doğru eleştiri yöntemi, yanlışı söylemek yerine, doğrudan, bunun nasıl 

düzeltilebileceğini göstermektir.’ 

‘Kitap, yaratıcı bir güç olmaktan çok, düzenleyici bir güçtür. Bir başka ifadeyle, 

kitabın işlevi okura yeni şeyler öğretmek değil, onun zihnindekileri biçimlendirip 

harekete geçirmektir.’ 

 
 



 

Kelime sonunda ‘a’ ünlüsü, zayıf olan /ə/ kısa ‘ı’ sesine dönüşür. 

opera /ɒprə/, drama /drɑːmə/, sinema /sɪnəmə/, cola /koʊlə/, banana /bənɑːnə/... 

 

İki heceli isimlerde ‘o’ ünlüsü (2. hece), zayıf olan /ə/ kısa ‘ı’ sesine dönüşür. 

Doctor /dɒktər/, color /kʌlər/, season /si:zən/, scissors /sɪzərz/, oxford /ɒksfərd/ 

Raymond /ˈreɪmənd/, Viktor /vɪktər/, Simon /saɪmən/, Boston /bɒstən/... 

 
 
 
 
 

                   /ŋ/sound (‘n’ sesi = damak, geniz sesi) 

/n/ = /ŋ/ sesi, damakta oluşur ve genizden (burundan) çıkarılır. /n/ sesinden 

sonra /g/ sesi söylenmez. Eğer söylenirse, ses olaylarının hiçbiri gerçekleş-

mez. Bu da dilin yapısını bozar, dili akıcı ve müzikal olmaktan çıkarır. 
 

         

   Neden /ə/ = ‘ı’ sesi, İngilizcede kullanılan en yaygın sestir? 

                      Çünkü İngilizce vurgulu bir dildir.  
 
 
 
Phonogram=grapheme=vowel spelling=diphthong spelling=consonant spelling=yazıbirim 

 
 

Gerçek İngilizce, /i/ ile /y/ ve /u/ ile /w/ arasındaki ilişkilerin keşfedilmesiyle başlar. 

 

NOT: İngilizcenin ünsüzleri, Türkçenin ünsüzlerine göre biraz daha geride oluşur. Bu da 

onların biraz daha kısalmasına (büzüşmesine, daralmasına) neden olmaktadır. 

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

‘Doğada nasıl her şey bir düzen içinde oluyorsa dilde de öyle bir düzen söz 
konusudur. Her şey kurallara göre işler. Biz bir dil olgusunu kurallarla 
açıklayamıyorsak; bu, o olgu için kuralların  olmadığını değil, sadece bizim o 
kuralları keşfetmediğimizi gösterir.’                       
                                                                                                          İmmanuel KANT 


