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Katı, sıvı ve gaz hal�ndek� maddeler�n oluşturduğu tanec�kl� 
(maddesel) ortamlarda dalgasal olarak (dalga şekl�nde) 
yayılab�len enerj� türüne ses den�r. Ses, t�treş�mlerden oluşan b�r enerj� türüdür.

Ancak her ses müz�kal değ�ld�r. Doğal, toplumsal ve kültürel sesler�n çoğu ant�-
müz�kald�r. B�r ses�n müz�kal olab�lmes� �ç�n sadece kulağa hoş gelmes� yetmez.
Armon�kler�n� de düzenl� olarak duymamız gerek�r. Örneğ�n; müz�kal b�r ses� duyduğumuz
zaman, aynı anda h�ssetmesek b�le, o ses�n armon�kler� ded�ğ�m�z; 3. 5. 7. , dereceler�n�

de beraber duyarız. Bunlara ana ses�n armon�kler� den�r. �şte bu duyulan armon�kler
düzenl� olursa ses kulağa hoş gel�r ve bunlara müz�kal ses den�r. Bu düzenl� armon�kler�n
farklılıkları, sesler arasındak� renk ve tını farklılığını oluşturur.

Ses Ned�r?



Ses�n Özell�kler�

Ses�n Tınısı
Sesler� ayırt etmem�z�

sağlayan ses özell�ğ�d�r. Aynı
ses�n çeş�tl� ses
kaynaklarından çıkarken
gösterd�ğ� farklılığa den�r.

Ses�n Ş�ddet�
Ses ş�ddet� b�r�m zamanda
b�r�m yüzeyden geçen ses
enerj�s�d�r. Yan� ses dalgası
ne kadar çok enerj�ye sah�p
olursa o kadar ş�ddetl�d�r.
Ş�ddetl� olmayan ses
dalgaları �se zayıf ses
üret�rler.

Ses�n Perdes�
Ses�n yperdes�, ses�n �nce
veya kalın �ş�t�lmes�ne sebep
olan ses özell�ğ�d�r. Ses�n
�ncel�ğ�n�, kalınlığını
anlayab�lmek �ç�n de ses�n
frekansına bakmamız gerek�r.



Ses Tınısı (Reng�)

Sesler� ayırt etmem�z� sağlayan ses özell�ğ�d�r. Aynı ses�n çeş�tl�
ses kaynaklarından çıkarken gösterd�ğ� farklılığa den�r.

Örnek: Aynı notayı (tonu) çalan b�r kemanla b�r flüt arasındak�

fark ses�n tınısıdır.
B�r çocuk ses�n�n tınısı genelde b�r yet�şk�n�n ses�n�n tınısından
daha büyüktür.
Enstrümanların yapıldığı malzemeler�n farklı olması,
enstrümanların oluşturduğu ses�n farklı b�r tınıda olmasını
sağlar.



Ses�n Perdes� (Pes sesler & T�z Sesler)

Ses dalgalarının frekansı yüksekse ses �nced�r.
Ses dalgalarının frekansı düşükse ses kalındır.

Ses�n perdes�, ses�n �nce veya kalın �ş�t�lmes�ne sebep olan ses özell�ğ�d�r.
Ses�n �ncel�ğ�n�, kalınlığını anlayab�lmek �ç�n de ses�n frekansına bakmamız gerek�r.

• Kalınlıkları farklı, d�ğer özell�kler� aynı olan �k� tel�n verd�ğ� sesler�n perdeler� (frekansları)
farklıdır. İnce tel�n verd�ğ� ses�n perdes� (frekansı) daha fazladır yan� ses� �nced�r.
• C�nsler� farklı, d�ğer özell�kler� aynı �k� tel�n verd�ğ� sesler�n perdeler� (frekansları) farklıdır.
• Gerg�nl�kler� farklı, d�ğer özell�kler� aynı olan �k� tel�n verd�ğ� sesler�n perdeler� (frekansları)
farklıdır. Gerg�n tel�n verd�ğ� ses� perdes� (frekansı) daha fazladır 
yan� ses� �nced�r.
• Uzunlukları farklı, d�ğer özell�kler� aynı olan �k� tel�n verd�ğ� sesler�n perdeler� (frekansları)
farklıdır. Uzun tel�n verd�ğ� ses�n perdes� (frekansı) daha fazladır 
yan� ses� �nced�r.



Ses�n Perdes� (İncel�ğ�, Kalınlığı)
Nelere Bağlıdır? 
(Burada tel gerçekten ses teller�m�ze
benzet�leb�l�r)

Tel�n Boyu: Tel�n boyu uzadıkça t�treşme m�ktarı ve frekansı azalır. Frekansı azaldığı �ç�n de
ses kalınlaşır.
Tel�n Kalınlığı: Tel�n kalınlığı arttıkça t�treşme m�ktarı ve frekansı azalır. Ses kalınlaşır.
Tel�n Gerg�nl�ğ�: Tel�n gerg�nl�ğ� arttıkça frekansı artar. Ses �ncel�r.
Tel�n C�ns�: Tel�n c�ns� değ�ş�rse frekans değ�ş�r. Ses�n frekansı, üret�ld�ğ� tel�n c�ns�ne
bağlıdır.



Ses Ş�ddet� (Gürlüğü-Des�belOranı)

Ses ş�ddet�, ses�n genl�ğ� �le �l�şk�l�d�r. Ses genl�ğ� artarsa ses ş�ddet� de artar, azalırsa ses ş�ddet�
de azalır.
Tele uygulanan kuvvet, tel�n enerj�s�n�, genl�ğ�n� ve ses ş�ddet�n� artırır.
Ses�n ş�ddetl� olması durumunda “bol ve güçlü olarak çıkan” anlamında “ses�n gürlüğü” �fades�
kullanılır. Bu nedenle “ses�n gürlüğü” den�ld�ğ�nde ses�n ş�ddet� özell�ğ�ne bakılmalıdır.
Ses düzey�, ses ş�ddet�n�n b�r ölçüsüdür. Ancak ses�n ş�ddet� demek değ�ld�r. Ses düzey� b�r�m�

Des�bell (dB)‘d�r.
İnsanlar 0 dB �le 160 dB arasını �şteb�l�r. 160 dB ve üzer�ndek� sesler kulak zarına hasar vereb�l�r.

Ses ş�ddet� b�r�m zamanda b�r�m yüzeyden geçen ses enerj�s�d�r. Yan� ses dalgası ne kadar çok
enerj�ye sah�p olursa o kadar ş�ddetl�d�r. Ş�ddetl� olmayan ses dalgaları �se zayıf ses üret�rler.

Ses Ş�ddet�n�n İlg�l� Olduğu Kavramlar



Yaprak Hışırtısı: 10 dB, Fısıltı 20 dB, Normal Konuşma: 60 dB
Yukarıda ver�len değerlere göre fısıltı, yaprak hışırtısının 2 katı değ�l, 10 katıdır.
Normal konuşma, fısıltının 3 katı değ�l, (10 üzer� 4) 10000 katıdır.
Normal konuşma, yaprak hışırtısının (10 üzer� 5) 100000 katıdır.

NOT: dB ölçüm değerler� arasında 10’ar kat vardır.

Örnek:



Gürültü

Gürültülü b�r sesle müz�kal b�r ses�n dalgaları b�rb�r�ne benzemez.
R�tm�k sesler�n dalgaları yumuşaktır. Gürültüde �se kesk�n dalgalar vardır.
Ses�n abartılı ve gel�ş� güzel kullanılması sonucu ses k�rl�l�ğ� ortaya çıkar.
Ses k�rl�l�ğ�ne gürültü den�r. Ses k�rl�l�ğ� �nsan sağlığı �ç�n çok zararlıdır.

Gürültüden etk�lenmen�n boyutu, gürültüye maruz kalma süres�, gürültünün frekansı, ş�ddet�,
kes�kl� ya da sab�t olması ve k�ş�sel özell�klere bağlıdır. Başlangıçtak� etk� �ş�tme yorgunluğu
olarak tanımlanmaktadır. Ses�n ş�ddet� ve yoğunluğu arttıkça �ş�tme yorgunluğu da artar. 140
dB ş�ddet�nde b�r darbe gürültüsü an� ve ger� dönüşü olmayan �ş�tme y�t�m�ne yol açab�l�r.
Buna akust�k travma den�r.



1. İş�tme duyusu ve yollarında zararlara yol açar.

2. Gürültünün k�ş�lerde huzursuzluk, uykusuzluk, s�n�rl�l�k, konsantrasyon bozukluğu g�b� etk�ler�
vardır.

3. Çalışma etk�nl�ğ�n� azaltır, düşünmey� engelleyeb�l�r. Bellekle �lg�l� çalışmalar, sözcük
öğrenme amacıyla yapılan çalışmalar gürültüden etk�lenmekted�r. Öğrenme yaşantılarının
olumsuz etk�lenmes� özell�kle okullarda bel�rg�nd�r.

4. Karakter değ�ş�kl�kler�ne neden olab�l�r. Eğ�l�m� olanlarda sorunların ve bunaltıların
ağırlaşmasına yol açar. Çabuk s�n�rlenme ve kızgınlığa yol açar.

5. Aralıklı ve an� gürültü k�ş�de an� adrenal�n deşarjı yaratarak kalp atış oranını, solunum
sayısını, kan basıncını arttırmakta, d�kkat azalması, uyku düzen�nde bozulmalara neden
olab�lmekted�r. An� gürültüde kalp hızı artmaktadır.

Gürültünün Zararları



İnsan Ses�
Soluk verme sırasında trakea yoluyla (soluk borusu) akc�ğerden gelen havanın ses
teller�n� t�treşt�rmes�yle ses üret�l�r.
Buna fonasyon den�r. Ses üretme olgusu ses teller�n�n fonasyon sırasında santral s�n�r
s�stem� tarafından değ�ş�k frekanslara göre ayarlanması ve bell� kuvvettek� soluk
basıncının etk�s�yle gerçekleş�r. 

Doğru ve tem�z b�r ses üret�m� �ç�n ger�l�mden uzak, rahatlamış b�r bedene �ht�yacımız
vardır.

1.Solunum aygıtı: Soluk borusu, akc�ğerler, d�yafram, kaburgalar ve karın kasları.
2.T�treş�m aygıtı: Larenks (gırtlak)
3.Yankı aygıtı: Soluk borusu, göğüs, gırtlak bölges�, yutak, ağız, alt çene, damak, burun
ve s�nüsler.



İk� solunum şekl� vardır. Karın solunumu-abdon�mal solunum. D�ğer� 
göğüs solunumu- hektoral solunum. Sağlıklı b�r ses üreteb�lmek �ç�n 
solunum b�l�nçl� ve dengel� olarak yapılmalıdır.

İnsan vücudundan çıkan havanın basıncını kontrol edeb�l�r. Bu sayede ses�n� azaltıp
çoğaltırken bazı ses frekanslarını kullanarak konuşab�l�r, şarkı söyleyeb�l�r, bağırab�l�r,
fısıldayab�l�r.

Esk� zamanlarda sadece ay�nlerde ve bu g�b� d�nsel temalarda kullanılan �nsan ses�
daha sonrak� aşamalarda, özell�kle Rönesans sonrasında d�n dışı konularda da
kullanılmaya başlanmıştır. Operanın doğması �le b�rl�kte solo ses ve şarkıcılık
büyük b�r ustalığa ulaşmıştır.



Ses t�pler�ne ve özell�kler�ne göre müz�k türler� gel�şt�r�lm�ş, farklı şek�lde okuma tarzları
meydana gelm�şt�r. İnsan sesler� �ncel�k ve kalınlık kavramına göre sınıflandırılır, buna
göre ses öncel�kle kadın ve erkek sesler� olmak üzere �k�ye ayrılır.

• Soprano - en �nce kadın ses�
• Mezzo-Soprano - orta �ncel�kte kadın ses�
• Alto - kalın kadın ses�
• Tenor - �nce erkek ses�
• Bar�ton - kalın erkek ses�
• Bas - en kalın erkek ses�



Esk� Yunan’ da müz�k, matemat�ğ�n 4 ana dalından b�r� olarak kabul ed�lm�şt�r. Pythagoras
(M.Ö. 586) okulunun (Quadr�v�um) programına göre Müz�k; Ar�tmet�k, Geometr� ve Astronom�

�le aynı düzeyde kabul görmüştür.

B�r tel�n değ�ş�k boyları �le değ�ş�k sesler elde ed�ld�ğ�n� ortaya çıkartan Pyhagoras, bugün
kullanılmakta olan müz�kal d�z�n�n temel�n� oluşturması açısından oldukça öneml� b�r �ş
yapmıştır. Pythagoras, 12 b�r�ml�k b�r tel� �k�ye bölmüş ve oktavı elde etm�şt�r. Elde ed�len 6
b�r�ml�k uzunluk ( tel�n 1⁄2 s�), 12 b�r�ml�k uzunluğun b�r oktav t�z�d�r. Pythagoras 8
b�r�ml�k uzunluk �le (tel�n 2/3 ü) 5 l� aralığı, 9 b�r�ml�k uzunluk �le (tel�n 3⁄4 ü) 4 lü aralığı
bulmuştur.

Müz�k ve Matemet�k



‘S�’ har�ç d�ğer notaların �s�m babası Gu� d’Arezzo’dur. Arezzo bu adları Az�z Johannes Batt�sta
�lah�s�ndek� mısraların b�r�nc�
heceler�nden alarak takmıştır:

do (ut) queant lax�s - sadece sen�n h�zmetç�ler�n
resonare f�br�s - özgürce �lah� söyleyeb�l�r

m�ra gestorum - muc�zeler� hakkında
famul� tuorum - �şler�n hakkında

solve pollut� - günahlarının lekeler�n� s�l
lab�� reatum - onların dudaklarından

s�ncte ıohannes... - az�z john...


