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Müzik; duygu ve düşüncelerin 
seslerle anlatım sanatıdır.

� Müzik Tanrısal bir sanattır. Beethoven 

� İnsan ruhunun dilidir. Carl Maria Von Weber

� Sesleri kulağa hoş gelecek biçimde düzenleme 
sanatıdır.  Rousseau

� Seslerden oluşan bilim ya da sanatı anlatır. 
Müzik, kurallarının doğruluğu ölçüsünde bilim, 
bu kuralların gerçekleştiği ölçüde ise sanattır. 
F.W. Marpurg



Sanat;
Duygu, tasarım ve izlenimleri, belirli amaç ve 

yöntemlerle, belli güzellik anlayışlarına göre işleyerek, 
belli gereçlerle anlatan özgün ve estetik bir bütündür. 

Estetik;
Sanatsal yaratının genel yasalarıyla, sanatta ve hayatta 

güzelliğin kurumsal bilimi, güzel duyu. Duyusal bilgi 
bilimi.

Müzik sanatı;
Duygu, düşünce, izlenim ve/veya olayları, düzenlenmiş 

ritmlerle ve uyuşumlu seslerle estetik bir yapıda 
anlatan sanattır.



Müzikal ses; 

Frekans özellikleri    
Müzikal seslerin belirlenmiş frekansları vardır ve saniyedeki 

titreşim sayıları bellidir. 
Seslenme süresi özellikleri     
Müzikal seslerin ne kadar süre ile devam edeceği belirlenmiştir. 
Tını özellikleri       
Ses kaynaklarının frekansları, bağıl fazları ve genlikleri 

değiştikçe müzikal sesin niteliği de değişir. 
Şiddet özellikleri      
Enerji düzeyi değişmeyen ve sürekli aynı şiddette duyulan 

sesler, yeterince müzikal sesler değildir. 
Kalite özellikleri      
Müzikal sesin kalitesi, ses kaynağının yapısı ile sese güç veren 

ve tını kazandıran tüm sistemin kaliteli olmasına bağlıdır. 



Selen:
(sons harmoniques Fr.) Aralarında tam sayılı basit frekans oranları 

bulunan, ya da hepsi bir temel frekansın tam katlarına sahip 
olan seslerdir. 

Ses Spektrumu: 
Dalga çözümleyicilerle çözümlenen müzik seslerinin içindeki basit 

seslerin  frekansları ve bağıl şiddetlerinin gösterildiği grafik.



Eski Mısır’da Çalgılar



Sümerler’de Çalgılar

Lavta Çift Düdük



Musa’ler (Müz)



Neumalar ve 
Günümüzdeki Notanın Gelişim Süreci



Guido d'Arezzo’nun Sesleri İsimlendirdiği İlahi

ut queant laxis
re sonara fibris
mira gestorum
famuli tuorum
solve polluti
labii reatum
Sancte Ionnes Amen! 

Guido d'Arezzo’nun Oluşturduğu Dizek



Anahtar Çeşitleri

Ölçü Sayısı Ölçü Çizgileri

Temel Tanım ve Terimler

Nota ve Sus Değerleri

Senkop



Caz dizisi

Do majör dizi

Do minör dizi

Pentatonik dizi



Aralık: Ardı ardına veya eş zamanlı iki sesin ses yükseklikleri 
arasındaki uzaklık. 

Armonik aralık

Melodik aralık



Aralık Birimleri

Sent:(cent) A.J. Ellis tarafından önerilerek tüm dünyada bilimsel 
çalışmalarda kullanılmıştır. Sekizlinin, tam 1200 eşit parçaya 
bölünmesiyle elde edilen aralık birimidir. 1200 sayısı; batı 
müziğinde kullanılan tampere kromatik dizinin sekizli aralığı 
içindeki, birbirine eşit 12 yarım sesin her birinin 100 sent olarak 
kabul edilmesiyle ortaya çıkar.

Savart : F. Savart tarafından önerilen ve daha çok eski 
çalışmalarda kullanılan bu aralık birimi; bir oktavın 301,0299 eşit 
parçaya bölünmesiyle elde edilmiştir.

Santi oktav: Oktavın 100 eşit parçaya bölünmesi ile bulunan 
birimdir. Tampere sistemdeki sesleri bile tam sayılarla 
gösteremez.

Türk senti aralığı: Oktavın 2400 eşit parçaya bölünmesiyle elde 
edilen aralık birimidir. 



Koma aralığı: (Koma Yun.) Sekizli bir diziyi tam 53 parçaya bölen birime 
Holder koması veya kısaca koma denir. Kulağın ayırt edebildiği en küçük 
aralıktır. Tampere ses sisteminde bir tam sesin dokuz koma olduğu 
varsayılır. Türk müziğinde kullanılan aralıkları tam ve basit sayılarla 
anlatabildiği için çok kullanışlıdır.



Kromatik aralık: (Chromatique Fr.) Aynı adı taşıyan, ancak ses 
değiştirici işaretlerle değiştirilmiş olan iki ses arasındaki aralık. 

Kromatik dizi: Yarım tonlardan oluşan ses dizisi. Batı müziğindeki 
12 yarım sesten oluşan dizi.



Diyatonik aralık: Adları ve yükseklikleri ayrı olan iki ses arasındaki 
aralık. 

Diyatonik dizi: Tam ve yarım seslerden oluşmaktadır. Seslerin düz 
sıra halinde dizilmesiyle tam ve yarım seslerden oluşmuş dizi. 

Tampere dizi: Doğadaki ses aralıklarının eşit olmayan durumu 
bozulup eşitlenerek elde edilmiş “ayarlı dizi”. Günümüzde 
“piyano dizisi” olarak da adlandırılan ve kullanılan dizi.



Konsonans: Birlikte tınlayış demektir. Latince: “Con: ile ve 
sonance: tınlayış” kelimelerinin birleşmesiyle oluşmuştur. 
Consonance: Birlikte tınlayış demektir. 

Dissonans: Latince “dis: ayrı ile sonance: tınlayış” sözcüklerinin 
birleşimiyle oluşmuştur. Ayrı tınlayan demektir. 

Oktav: (Oktave Fr.) Sekiz yanaşık sesin ardı ardına gelmesiyle 
oluşan ses dizisi ve bu dizinin başlangıç ve bitiş sesleri 
arasındaki uzaklık. Armonide ise aralarında sekiz ses olan 
aralık. 



Akor (Uygu): En az üç sesten oluşan ve birlikte işitilen ses 
kümesidir. Akor seslerinin dizilişi o akorun hangi ses sistemine 
göre yazıldığını gösterir. Batı müziğinde akor sesleri üçlü 
aralıklardan oluşurken, Türk müziği ses sisteminde dörtlü 
aralıklardan oluşur. 

3’lü Sistem 4’lü Sistem





Kontrpuan



Modülasyon



KANON



Ton ve Tonalite Kavramı

Mod: XVII. yüzyıla kadar kullanılıp daha sonra majör- minör 
skalalar ile diğer müzik sistemlerine dönüşen sistem. 



Ton: (Fr.)Eksen, sesin veya dizinin niteliği. Dizinin ilk üçlü aralığının 
özelliğine göre majör ve minör tonlar olmak üzere batı müziği 
ses sisteminde iki tür ton vardır. 

Do majör

Do minör



Semi-ton: Yarım ses aralığı. Küçük ikili arasındaki ses aralığıdır. 
Pythagoras’un bulduğu dizideki yarım aralık 256/243=1.054 
oranındadır. İnsan sesinde müzikal olarak kabul edilebilecek en 
yüksek ve en düşük frekanslar, bir araştırma kapsamında 
ölçülmüş ve sonra yarım tona çevrilerek profesyoneller için 35 
yarım tona sahip olmak normal kabul edilmiştir. Bu da yaklaşık 3 
oktav etmektedir. 

Tonalite: Belirli bir tonda yazılmış olan müzik eserinin niteliği. Bir 
sesin egemenliğine dayanan kurallar bütünüdür. 

Transpoze: (Transposer Fr.) Eserin tonunu, ait olduğu dizinin 
aralıkları aynı kalmak suretiyle başka bir notadan başlatarak 
değiştirmek. Aktarım. 

Do majör tonunda ezgi ve Sol majör tonuna transpozesi



Ses Değiştirici İşaretler
Diyez: Önüne yazıldığı sesi yarım ses inceltmeye yarayan işaret. 

Bemol: Önüne yazıldığı sesi yarım ses kalınlaştırmaya yarayan 
işaret. 

Natürel: Diyez ve bemolle değiştirilmiş olan sesin önüne 
yazıldığında eski haline getiren işaret. 



Ses Dizilerinde Dereceler
Dizilerde dereceler: Bir dizi içindeki seslerin her biri farklı 

basamakta bulunmaları nedeniyle ezgi içinde farklı fonksiyonlar 
üstlenirler. Bu basamaklara derece denir.  Bir dizinin derece 
isimleri şöyle sıralanır;

� I. Birinci derece:         Tonik (tona adını veren derece. Durak da denir.)
� II. İkinci derece:          Tonik üstü
� III. Üçüncü derece:     Mediant (orta derece tonu belirler)
� IV. Dördüncü derece: Güçlü altı (alt güçlü veya Sudominant da denir) 
� V.Beşinci derece:       Güçlü (dominant da denir)
� VI. Altıncı derece:       Güçlü üstü
� VII. Yedinci derece:    Yeden ses (sansible de denir)

I II III VII VIIIIV V VI



Durak: Bir dizinin son sesi veya bir 
makamın karar verilen sesi. 

Güçlü: Bir makam veya dizinin durak 
perdesinden sonra en önemli perdesidir. 

Yeden: (sensible Fr.)Bir dizide durak 
perdesinden önceki ses. 

Karar sesi: Türk müziğinde bir makam 
seyrinin bittiği ses. 



Seyir: Türk musikisinde makamların karakteristik akışı. 
  

Makam: Türk müziğinde, belirli aralıklarla birbirine uyan seslerden 
kurulu bir dizi içinde, özel bir seyir kuralı olan müzik cümlelerinin 
oluşturduğu ezgi düzenidir.  

Ayak: Halk müziğinde karar perdesine bağlı olarak belli bir ses 
üzerinde oluşturulan dizi dizi. Türk Sanat Müziğindeki makamın, 
Türk Halk Müziğindeki karşılığı.



Hicaz Dizisi (geleneksel durum)

Hicaz Dizisi (tampere durum)

Uşşak Dizisi (tampere durum)

Uşşak Dizisi (geleneksel durum)

1.Hicaz dizisi tampere durumda
2.Hicaz dizisi geleneksel durumda
3.Örnek eser tampere durumda
4.Örnek eser geleneksel durumda

1.Uşşak dizisi tampere durumda
2. Uşşak dizisi geleneksel durumda
3.Örnek eser tampere durumda
4.Örnek eser geleneksel durumda



Segah Dizisi (geleneksel durum)

Hüzzam Dizisi (geleneksel durum)

Segah Dizisi (tampere durum)

Hüzzam Dizisi (tampere durum)

1.Segah dizisi tampere durumda
2. Segah dizisi geleneksel durumda
3.Örnek eser tampere durumda
4.Örnek eser geleneksel durumda

1.Hüzzam dizisi tampere durumda
2. Hüzzam dizisi geleneksel durumda
3.Örnek eser tampere durumda
4.Örnek eser geleneksel durumda



Müzik Eğitimi:

Bireye, kendi yaşantısı yoluyla, amaçlı olarak belirli müziksel 
davranışlar kazandırma ya da yeni değişiklikler oluşturma 
sürecidir.

� Genel müzik eğitimi,
�  Amatör müzik eğitimi 
�  Mesleki müzik eğitimi 



Ses Eğitimine İlişkin Terim ve Kavramlar 

Bireylere sesini konuşurken ve şarkı söylerken, anatomik ve 
fizyolojik yapı özelliklerine uygun olarak kullanabilmesi için 
gereken davranışların kazandırıldığı, önceden saptanmış ilke ve 
yöntemlerle, planlanan hedeflere yönelik olarak uygulanan, 
planlı -programlı bir etkileşim sürecidir. 

Bireylere konuşma ve/veya şarkı söylemede seslerini doğru, etkili 
ve güzel kullanabilmeleri için gereken davranışların 
kazandırıldığı, içinde konuşma, şarkı söyleme, koro ve şan 
eğitimi gibi alt ses eğitimi basamaklarını barındıran, disiplinler 
arası bir özel alan eğitimidir. 



Ses eğitimi türleri: 
Konuşma eğitimi, şarkı söyleme eğitimi, şan eğitimi ve koro eğitimi 
olmak üzere dört türü vardır. 

� Konuşma Eğitimi

� Şarkı Söyleme Eğitimi

� Şan Eğitimi

� Koro Eğitimi



Ses eğitimi ögeleri: 

� Solunum 

� Fonasyon 

� Rezonans 

� Artikülâsyon



Solunum desteği: Soluk alma kaslarının, solunum havası 
bulunan bölgelerdeki çöküşe karşı koymak amacı ile 
direnç göstermesidir.   

Solunum kontrolü: Ses üretme sırasındaki solunum 
denetiminin kontrol altında gerçekleştirilmesidir. 

Atak:( attaque Fr. ) Fonasyona başlama anında soluk 
denetim ve kontrolü ile yapılan ilk hamle, ilk hareket 
olarak tanımlanabilir. 

          Havalı atak

          Sert atak

         Yumuşak atak



Öğrencide, yumuşak atakla ses oluşturulması için farkındalık 
yaratılması amacıyla şu uygulama basamaklarını içeren alıştırma 
önerilebilir: 

� Soluk verilmeye başlandığı sırada, havanın soluk borusundan 
larenkse geldiği ve çıkmak üzere olduğu anda önce ses 
üretmeden boş bir soluk bırakılır. 

� Soluk verme devam ederken   ( küçük bir süre arkasından ) bir 
anda sese dönüştürülür ( yumuşak atakla yumuşak fonasyon 
oluşturmak ). 

� Hemen arkasından ses oluşumunu kesip, tekrar boş soluk 
vererek larenksin bilinçli ve istemli olarak çalıştırıldığı fark 
ettirilir. 

� Ses oluşumu bitmesine rağmen soluk basıncının devam 
etmekte olduğu fark ettirilir.

� En son olarak da kalan soluk tamamen boşalttırılır. 



İşlem sıralaması şeklinde göstermek gerekirse;

� Soluk al ve tut,

� Bir miktar soluk ver, ( bir cama buhar yapmak üzere üfler gibi )

� Soluk vermeye devam ederken soluk basıncını arttırarak ses 
oluştur,( ses oluşumu sırasında ses tellerinin yumuşak bir 
şekilde kapandığını hisset )

� Ses oluşturmayı kes, ( sesi kestiğin anda ses tellerinin açıldığını 
hisset )

� Soluk vermeye devam et, 

� Soluk vermeye de son ver, ancak soluk basıncını düşürme, 
(gırtlak altında soluk basıncını hisset )

� Kullandıktan sonra kalan soluğun tamamını yavaşça boşalt ve 
rahatla.



Fonasyon

Havalı Fonasyon

Sert Fonasyon

Yumuşak Fonasyon

Sıkıştırılmış Fonasyon (Forse Edilmiş)



Rejistr ( Registre Fr.)  

Sesin yükseklik yönünden birbirinden değişik kesimleri.  

Gereğince homojen, aynı ilkelerle üretilmiş sesler 
demeti. 

Birbirinden sonra gelen homojen, pestlerden tizlere 
doğru çıkıcı tonların aynı mekanik prensipte üretilmiş 
olan ses dizisi.

� Kafa Sesi
� Göğüs Sesi
� Falset Ses
� Flageolet Ses



Ses Türlerine Göre Registre Bölgeleri



Profesyonel Ses Türleri

Kadın sesleri: Soprano  Mezzosoprano  Alto

Erkek sesleri: Tenor  Bariton  Bas

Soprano Türleri

Dramatik Soprano
Lirik Soprano
Lirik Spinto Soprano
Koloratur Soprano

Alto  Türleri

Kontr Alto

Tenor Türleri

Dramatik Tenor
Lirik Tenor
Kontra Tenor
Kastrato Tenor

Bas Türleri

Bas Buffo
Bas Profondo



Rezonans: Sesin rezonatör bölgelerde 
yankılanarak tını zenginliği kazanması.

Formant: Bir rezonatörün, belirli bir frekans 
aralığındaki selenleri kuvvetlendiren rezonans 
bölgeleri.

Şancı formantı:  Şan teknikleri ile geliştirilen 
rezonatör bölgeleri. 

Artikülasyon: Konuşma organlarının bazen 
birlikte, bazen de kendi başlarına hareket 
ederek dilin seslerini meydana getirmesi.



Ses Eğitimine İlişkin Terimler

Sonorite: Birden fazla insan veya çalgı sesinin oluşturduğu 
dengeli ve güzel ses dolgunluğu.

Ses Ötümü: Sesin tınlaması, devam etmesi. Ünlü harfler ötümlü 
seslerdir.

Vokaliz: Sözü olmayan insan sesi müziği. Ses eğitiminde teknik 
çalışmalara yönelik olarak yalnız ünlü seslerle söylenen ses 
müziği eserleri.

Voce Bianca: Yeterli derecede pest selenleri olmayan, zayıf ses. 

Messa di voce: Bir tür ses süslemesi ve buna ilişkin alıştırma.

Vibrato: Sese yoğunluk, canlılık ve sıcaklık katmak amacıyla, 
bulunulan perdenin sabit tutulmayıp frekansını biraz 
değiştirerek tizleştirilip pestleştirilmesidir.

Tremolo: Bir perdenin çok hızlı tekrarı. Dramatik anlam katmak 
için kullanılır. 



Opera:  İçinde resim, tiyatro, edebiyat, bale, müzik gibi pek çok sanatı 
barındıran, hemen hemen tüm sanatların bileşkesi olan müzikli sahne 
oyunu. 

Operet: İçinde daha çok karşılıklı konuşmaların, şarkı ve dansların yer 
aldığı hafif opera.

Uverture: Opera perdesi açılmadan önceki sunuş müziği.

Arya: Opera eserlerinde solist tarafından seslendirilmek üzere bestelenmiş 
bağımsız formda yazılmış ezgilerdir. 

Düet: Genellikle opera eserlerinde karşılıklı iki sesin birlikte seslendirmesi 
için yazılmış ezgiler ve bunların seslendirilmesi.

Recitatif: Operalarda  librettoda yer alan söz ve cümlelerden bazılarının 
daha doğal biçimde konuşulup anlatılmasını sağlama prensibine 
dayanan, ezgisiz ya da daha çok ritmi öne çıkarıp sözün anlaşılmasına 
önem veren bölümler. 

Libretto: Küçük kitap anlamına gelir. Opera metni. 

Prozodi: Sözlü müzik eserlerindeki sözün tartımı ile müziğin tartımının 
uyuşması.

Prima donna: Operada baş kadın oyuncu. 



Belcanto: Güzel şarkı söyleme anlamındaki bu kavram, daha sonra başlı 
başına bir “şan tekniği” anlamı kazanmıştır. İtalyanca bir terim olan 
belkanto tekniği, 19. yüzyıl başına kadar özellikle Bellini, Donizetti ve 
Rossini operalarının seslendirilmesinde doruğa çıkmıştır.  

Castrato: XVIII yüzyıla kadar kadınların sahneye çıkmasının yasak olduğu 
dönemlerde ses gelişimlerinin tamamlaması engellenerek operalardaki 
kadın rollerinde görev yapan erkekler ve onların sesleri.  

Falsetto: Erkek sesini kadın sesine benzeterek gülünç efekt elde etmek. 
Kadınsı erkek sesi. 

Lied: Özellikle Alman bestecilerin, Alman şairlerinin şiirleri üzerine 
bestelediği eşlikli şarkılar. 

Chanson: Fransız bestecilerin Fransız şairlerin şiirleri için bestelediği eşlikli 
şarkılar. 

Romance: Duygulu ve dokunaklı  şiirden esinlenilerek bestelenmiş olan, 
çoğunlukla küçük sözsüz şarkı.

Accompagner: İnsan sesiyle veya bir çalgıyla seslendirilen eşlikli müziğe, 
bir başka çalgı ile eşlik etmek.  

A capella: Çalgı eşliği olmadan bir koro eserinin seslendirilmesi. Bu tür 
eserler de eşliksiz olarak bestelenir.



Seslendirmede Teknik Terimler

Legato: Notaların bağlı olarak seslendirilmesi. 

Staccato: Seslerin kesintili olarak kısa kısa çalınması veya 
söylenmesi. 

Portamento di voce: Sesin kaydırılması.

Marcato: Notanın belirtilerek, tutularak seslendirilmesi.

 Appoggiatur: Esas sese bir üst ya da bir alt derecesine 
dokunarak geçmek. Basamak yaparak gelmek.

Trillo: (Tril) İki tonun birbirine hızla yaklaştırılması ve nefes 
tutularak küçük dilin titreştirilmesi ile gerçekleştirilir. Trile; 
tonu belirten asıl nota üzerinde, onun üstündeki notada, 
altındaki notada veya appoggiaturle başlanabilir. 

Sotto voce: Alçak sesle, hafif sesle. Özellikle eserin bazı 
bölümlerinin seslendirilmesinde kullanılır.



Nüans Terimleri

Piano: Hafif sesle söylemek, çalmak.

Pianissimo: Çok hafif sesle söylemek, çalmak.

Piano subito: Birdenbire azaltarak.

Forte: Kuvvetli sesle söylemek, çalmak.

Fortissimo: Çok kuvvetli sesle söylemek, çalmak.

Forte subito: Birden bire kuvvetlendirerek.

Crescendo: Sesi gittikçe kuvvetlendirerek.

Descrescendo: Sesi gittikçe azaltarak.



TEŞEKKÜRLER

Profesyonel Ses Derneği
19-20 Nisan 2008 
Etap Altınel Otel
ANKARA


