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SES EĞİTİMİ HERKESE GEREKLİ Mİ?

► EVET!

► Çünkü insan yaşadığı her an sesiyle iletişim kurmaktadır. 

► Doğuştan getirdiği en özel ve önemli iletişim aracını bilinçli seçimle doğru, sağlıklı ve 

etkili kullanarak iletişim kurmak onun yaşamsal sorumluluğudur. 



KONUŞMA VE ŞARKI SÖYLEME

► Gerek konuşmada gerekse şarkı söylemede sesi güzel ve etkili kullanmak, sağlıklı iletişim 
kurabilmek için önemlidir. 

► Şarkı söyleme, insanların duygularını müzikle doğrudan ifade edebildiği ve sadece 
insanlara özgü, mutluluk veren bir eylemdir. 

► İnsanlar bir yandan diğer insanlarla konuşurken, öte yandan duygularının dışa vurumu 
olarak «kendilerince» şarkı söyleyip sesini kullanmaktadır. 



SES EĞİTİMİ

► Herkes konuşmakta, herkes şarkı söylemektedir.

► Bilinçli bir şekilde doğru, güzel ve etkili ses kullanarak sesini korumayı öğrenme ise 
ancak planlanmış bir ses eğitimi sürecinde kazanılmaktadır. 

► Eğitilmiş bir sesle şarkı söylüyor ya da konuşuyor olması bireye, kişileri ve toplumları 
etkileyerek rahat, kolay ve güçlü iletişim kurabilme imkânı sağlamaktadır. 

► Bu imkanı yaratmak, öncelikli olarak bireyin ses eğitimine “ihtiyaç duyması” ile başlar.

SES EĞİTİMİ NEDİR? 

 Bireylere konuşma ve/veya şarkı söylemede seslerini doğru, güzel ve etkili kullanabilmeleri 
için gereken davranışların kazandırıldığı, disiplinler arası bir özel alan eğitimidir. 



İNSAN SESİNİN ETKİLEME GÜCÜ

Güzel sanatlar içinde insan ruhunu en kolay ve yoğun biçimde etki altına alan sanat dalı müziktir. Gerek çalgı 
müziği gerekse vokal müzik, özellikle duygu aktarımında son derece etkili ve yaygın kullanılan araçlardandır. 

► Müzik alanında ses müziğinin etkileyiciliği yüksektir. 

Çünkü insan sesi;

Canlıdır, 

Kişiye özeldir, 

Her türlü ifadeyi ve yorumu yapabilme kolaylığı vardır  

Beyin aracılığıyla ses sisteminin eşgüdümle kullanılması sırasında kişinin duygularını dolaysız ve aracısız 
olarak aktarabilmektedir. 



SES EĞİTİMİ HERKESİN İHTİYACIDIR!

► Çünkü doğru ses oluşturulmadan yapılan konuşmada;

Cümlenin bütünlük ve anlamı bozulur,

Dilin melodik yapısı kaybolur,

İfade gücü zayıflar,

Etkileme gücü azalır,

Dinleyenlerin ilgi ve takibi zorlaşır,

Sonuçta iletişimde eksiklik yaşanır.



SES EĞİTİMİ BİR İHTİYAÇTIR!

►  Çünkü eğitim almamış birey şarkı söylerken; 
Soluk denetim ve kontrolünü sağlayamaz,
Sesini söz ve müzik cümleleri süresince devam ettiremez,
Sesine hakim olamadığı için şarkı söylemekte büyük zorluk çeker,
Sözleri anlaşılmaz,
Yorum yapamaz,
Şarkıların ezgi ve söz bütünlüğünü sağlayamaz,
Söylediği şarkılardan keyif almayacağı gibi dinleyenler tarafından beğenilmez,

Sonuç; Sahip olduğu ses yetenek ve kapasitesini boşa harcar!



KİMLER «HERKES» KAPSAMINDA?

MESLEKLERDEN BAĞIMSIZ OLARAK ŞÖYLE BİR GRUPLANDIRMA YAPILABİLİR.

✔ Sesini yanlış kullanan her eğitim düzeyinde ve her yaştaki öğrenciler (Sesi doğru kullanma amaçlı)

✔ Çocuklar (Doğru konuşma ve güzel şarkı söyleme amaçlı)

✔ Çocuklar (Ses gelişim sürecini “mutasyon” rahat geçirme amaçlı) 

✔ Gençler (Kendini iyi ifade etme ve istediği müzik türünde sesini rahat ve etkili kullanma amaçlı)

✔ Mutasyon dönemindeki gençler (Yanlış ses kullanma alışkanlığı sonucu ses rahatsızlığı olan gençlere tıbbi tedaviye 
destek amaçlı)

✔ Mutasyon dönemini tamamlamış olan gençler (Tüm rejistir bölgelerini rahat kullanarak ses sınırını genişletme 
amaçlı)

✔ Yetişkin bireyler (Doğru güzel ve etkili konuşma amaçlı)

✔ Yetişkin ve ileri yaşlardaki kişiler (İstediği herhangi bir tür müziği doğru güzel ve etkili söyleme amaçlı olarak)



HERKES İÇİN SES EĞİTİMİNDE ÖNEMLİ HUSUSLAR

✔ Sağlıklı bir ses sistemine sahip olan herkese verilebileceği,

✔ Ses eğitiminin bugünden yarına kısa sürede gerçekleştirilebilen bir eğitim değil, uzun soluklu bir süreç olduğu, 

✔ Düzenli ve sürekli olarak beden ve ses alıştırmaları yapma gerekliliği,

✔ Ortalama düzeyde zihinsel algılama ve uygulama becerisine sahip olma gerektiği,

✔ Bedensel farkındalık gerektiği,

✔ Ses eğitimi almaya istekli olma gerektiği,

✔ En az, orta düzeyde ritim ve müzik yatkınlığı olması gerektiği, 

✔ Sesi doğru, güzel ve etkili kullanmanın temel teknik davranışlar kazanmakla sağlandığı bilinmelidir.



HERKES İÇİN SES EĞİTİMİ SÜRECİ

► Öncelikle ses eğitiminin “vücuda hakimiyetin sağlandığı bir farkındalık süreci” olduğu bilinmelidir. Bu 

bağlamda bireye;

✔ Eğitimin başlangıcında insanlardaki genel düşünce olan “ağzımı açıp şarkımı söylerim” fikir ve eyleminin 

yanlış olduğu gerekçeleriyle anlatılır. 

✔ Sesin, tüm vücudun “bir çalgı gibi” kullanılarak oluşturulduğu açıklanır.

✔ Doğru ses üretmeye uygun duruş şekli ve gerekçesi açıklanır.

✔ Vücudunu rahat, serbest, esnek ve yumuşak bir şekilde hissetmesi için yapması gerekenler anlatılır.



EĞİTİM SÜRECİ

✔ Ses üretiminin bir sistem bütünlüğü ve sistemin eş güdüm içinde, farkındalıkla çalıştırılmasıyla oluştuğu 
anlatılıp, uygulanarak gösterilir. 

✔ Bedensel farkındalık amacıyla öncelikle bireyin kendi ses sitemini fark ederek ses üretmesine yönelik 
teorik ve uygulamalı bilgiler verilip, uygulayabilmesi için örneklendirilir.

✔ Sesin fiziksel bir enerji olduğu, kaynağını solunumdan aldığı anlatılarak, buna ilişkin uygulamalı örnekler 
verilir. 

✔ Sesin güç ve enerjisinin solunum organlarının bilinçli farkındalıkla kullanılmasının önemi anlatılır. 

✔ Sese hâkim olabilmenin, onun gücünü sağlayan organlara hâkim olmakla mümkün olduğu örnekleriyle 
anlatılır. 



EĞİTİM SÜRECİ

✔ Ses eğitimi kapsamındaki doğru solunum gösterilir. Sesin devamlılığı için, soluğun denetimli 

kullanılmasının gereği ve önemi açıklanır.

✔ Günlük hayatta farkında olmadan gerçekleştirilen solunumla arasındaki fark ve gerekçesi açıklanarak 

uygulaması sağlanır. 

✔ Doğru solunum süreci ve aşamaları yavaş hareketlerle gösterilir ve tekrarlaması istenir.

✔ Fonasyon oluşumu hakkında bilgi verilir. 

✔ Kullanmaya başladığı solunumun fonasyon oluşumundaki işlev ve önemi anlatılır. 

✔ Doğru solunumla fonasyon oluşturması örneklenir ve uygulattırılır. 



EĞİTİM SÜRECİ

✔ Bu aşamada orta tonlarda, yumuşak ve hafif ses ürettirilir.

✔ Sesin gücünün soluk basıncının ayarlanmasıyla attırılıp azaltılacağı, gerekçesiyle 

açıklanır.

✔ Ses oluşumunda yaptığı devinişsel davranışlar sırasında, solunum organlarında ve 

gırtlakta neler hissettiği anlattırılır. 

✔ Ses soluk bağlı ses üretmenin farkını hissetmesi sağlanır.



EĞİTİM SÜRECİ

✔ Oluşturduğu sesi farklı hecelerle seslendirmesi istenir. 

✔ Artikülasyon olayına ilişkin bilgiler verilerek hecelerin oluşumu sırasında ağız ve artikülatör 
bölgelerin hareketleri fark ettirilir. 

✔ Türkçe ünlü ve ünsüz seslerin değişik bileşimleriyle farklı heceler oluşturularak sesini bu 
hecelerle kullanması sağlanır. 

✔ Sesini oluşturup kullanırken rezonatör bölgelerin hacminin genişletilmesi gerekliliği açıklanıp 
örneklendirilerek, kendisinin uygulaması istenir ve sesinde oluşan fark hissettirilir, algılattırılır.



EĞİTİM SÜRECİ

✔ Bütün bu davranışlarla ürettiği sesiyle, bildiği ve istediği herhangi türdeki şarkılar söylettirilir. 

✔ Yeni kazandığı davranışlarla söylemesi ile daha önceki söyleme biçimi arasında vücudunun hareket ve 

denetiminin farkı hissettirilip anlattırılır.

✔ Sesini her kullandığında, vücudunu bir çalgı gibi denetimli ve kontrollü oluşturması sık sık hatırlatılır.

► Ses eğitimi davranışlarına ilişkin bilgiler sırasıyla, ama birlikte ve sarmal olarak tekrarlarla verilip 

uygulattırılır. Bu esnada yanlış olan davranışlar denetlenir, düzelttirilir. 

► Doğru davranışları pekiştirmesi amacıyla tekrarlar yaptırılır.



KONUŞMA AMAÇLI SES EĞİTİMİ

► Ses eğitimi alan kişiye önce tekerlemelerle alıştırmalar yaptırılır. Ardından uygun metinler, şiirler, 

diyaloglar ve tiyatro replikleri çalıştırılır. 

► Bu bağlamda özellikle cümle bütünlüğünü sağlamak amacıyla durak ve soluk yerleri gösterilir. 

► Vurgu, ton, müzikalite ve ses bütünlüğüne dikkat etmesi için gerekli uyarı ve öneriler yapılır. 

► Günlük yaşamındaki konuşmasını, kazandığı davranışlarla yapması öğütlenir. Sesini sürekli denetimli 

oluşturup kullanması önerilir. 

► Mümkünse takip edilir.



ŞARKI SÖYLEME AMAÇLI SES EĞİTİMİ

► Şarkı söyleme amacıyla eğitim alan kişiye söylemek istediği müzik türüne uygun eserlerle çalışma 
yaptırılır. Bu doğrultuda ilgilendiği türün üslup ve karakter özellikleri hakkında bilgisi olup olmadığı 
sorgulanır. Ek ve tamamlayıcı doğru bilgilerle sesini o türe uygun kullanma becerisi kazandırılmaya 
çalışılır. 

► Bu arada söylemeyi istediği müzik türünün doğru ve güzel yorumlarını dinlemesi salık verilir.

► Başlangıçta, hem yeni davranışlar kazanıp kullanmak, hem bildiği tanıdığı şarkıyı o davranışları 
gerçekleştirerek seslendirmek hiç de kolay olmayacaktır. Bu aşamada sabırla ve düzenli olarak çalışması 
gerektiği hatırlatılır. 

► Ayrıca beden ve ses kontrolünü hiç bırakmaması için uyarılarda bulunulur. 



SES EĞİTİMİNDE ŞARKI SÖYLEME ÇALIŞMALARI

► Her tür müziğin kolay, orta düzey ve zor şarkıları vardır. Ses eğitimi sürecinde uygulama 

çalışmalarına basit şarkılardan başlanılmalıdır. 

► Özellikle geleneksel müzik eserlerinin çalışılması sırasında mümkün olduğunca soluk 

denetim ve kontrolü ile yumuşak fonasyon oluşturarak ses üretmek ve bunu eserin 

bütünlüğü içinde sürdürmek önemlidir. 

► Başlangıçta çok tiz veya çok pes seslerde çalışılmaktan kaçınılır. Kazanılan davranışlar 

doğru uygulandıkça, zaman içinde sesinin anatomik yapı özelliklerine uygun şekilde 

genişleyebileceği anlatılır, açıklanır. 



REJİSTİR GEÇİŞLERİ

► Özellikle yetişkin kadın sesleri ile çalışılıyorsa rejistir geçişleri hakkında bilgi verilir.

► Ergenlik dönemindeki gençlere «özel gelişim dönemi» olduğunun bilinciyle, seslerinde oluşan kopma ve 

kırılmaların doğal ve geçici olduğu bilgisi verilerek, zorlamadan «doğal akışı» içinde kullandırmaya 

özen gösterilir.

►  Uygun tonda rahat geçişi yapabilmesine yönelik uyarı ve örneklendirmeler yapılır.

►  Gırtlağı serbest bırakarak doğal geçiş için vücut rahatlığını sağlamasına yardımcı olunur. 

► Bu nedenle öncelikle ve kesinlikle “ses sistemini bilinçli farkındalıkla, doğru ve eşgüdümlü olarak 

kullanmaya özen göstermesi” gerekliliği hatırlatılır ve çalışmalar kontrollü olarak devam ettirilir. 



TİZ VE PES SESLER

► Başlangıçta çok tiz veya çok pes seslerde çalışılmaktan kaçınılır. 

► Kazanılan davranışlar doğru uygulandıkça, zaman içinde sesinin anatomik yapı 

özelliklerine uygun şekilde genişleyebileceği anlatılır, açıklanır. 

► Bu nedenle öncelikle ve kesinlikle “sesini farkındalıkla ve doğru üreterek kullanma 

davranışlarının” öğrenilmiş refleks davranış halinde uygulamasına çalıştırılır. 



GELENEKSEL ŞARKILARA YÖNELİK SES EĞİTİMİ

► Geleneksel şarkılar toplumların sözlü kültür ürünlerindendir. 

► Sözlü kültür yazılı kültürden oldukça farklı olarak, toplumun kültürünü sadece dil 

kullanıp, yazılı hiçbir kaynaktan yararlanmaksızın toplumsal belleğe dayanarak oluşturma, 

yaşatma ve aktarma biçimidir. 

► Zaten pek çok ulus şarkılarını babadan oğula, ustadan çırağa aktararak saklamıştır.



SÖZLÜ KÜLTÜR ÜRÜNLERİNDE ÖĞRETİM

► Sözel kültürlerde öğrenme “iş üstünde” gerçekleşir. Bu bakımdan, günlük yaşam 

içerisinde kendiliğinden veya kasıtlı olarak ve başkalarıyla etkileşimler aracılığıyla 

gerçekleşen sosyal öğrenme kapsamına girmektedir. 

► Sosyal öğrenmede, başkaları gözlemlenerek onların davranışlarına benzeyen davranışlar 

oluşturulmaktadır. Bandura’ya (1977 akt. Senemoğlu, 2013) göre gözleyerek öğrenme, 

sadece bir kişinin diğer kişilerin etkinliklerini basit olarak taklit etmesi değil, çevredeki 

olayları bilişsel olarak işlemesiyle kazanılan bilgidir.



DÜNYADA GELENEKSEL MÜZİKLERİN ÖĞRETİMİ

► Dünyanın pek çok ülkesindeki geleneksel müzikler dinleyerek, tekrarlayarak 

öğrenilmektedir. Yugoslav, Japonya, Batı Afrika ve İspanya geleneksel müzikleri 

bunlardan bazılarıdır. (Ong, Krüger, Rutledge ve Hedbige’den akt. Kalyoncu, Özata, 

2019)

► Diğer taraftan Portekiz halk müziği Fado (Doğan,2019) ve Orta Avrupa Alplerinin yöresel 

müziği Yodeling (Url 2).  de usta-çırak ve tekrar yöntemleriyle öğretilmekte ve 

öğrenilmektedir.



DÜNYADA GELENEKSEL ŞARKILARIN ÖĞRETİMİ

► Dünyada geleneksel şarkıların öğretimine ilişkin 2012 yılında Portekiz kökenli ABD li şarkıcı Brita 

Lemmens (Url 2) tarafından bir araştırma yapılmıştır.

► Fado söylemeyi öğrenmek amacıyla yaptığı araştırmasında asıl mesleği olan söylediği şarkılardan 

etkilenmeden, fadoyu nasıl bir yöntemle öğrenmesi gerektiğini sorgulayarak fado evlerinde çalışmıştır.

► Öncelikle ilgi duyduğunu ve böylece bu müziğe yaklaştığını belirten Lemmens, konservatuvarda aldığı ses 

eğitimi ortam ve yöntemleriyle bu müziği söyleyemeyeceğini anladığını belirtmektedir. 

► Fado şarkıcılığı için olması gereken becerilerin, fado barlarda o ortamda yaşayarak, o kültürü 

özümseyerek farklı kişilerden, farklı fado şarkıları dinleyip tekrarlayarak kazanılabileceğini ifade 

etmektedir.

 



GELENEKSEL HALK ŞARKILARININ ÖĞRETİM 
YÖNTEMİ

Bu bağlamda, sadece notasyona bağla kalmak değil, sözlü hafızayı eğitmeyi vurgulayan öğrenme yöntemlerine 
başvurmuştur. 

Diğer yandan oryantal/geleneksel müzik yapmaktaki başarının en büyük özelliğinin doğaçlama yapmadaki akıcılık 
olduğunu fark ettiğini belirtmiş ve şöyle bir yöntem geliştirmiştir. 

✔ İlgi

✔ Gözlemleme

✔ Dinleme

✔ Tekrarlama

✔ Taklit etme

✔ Yeni bir yorum geliştirme



FADO EZGİLERİNDEKİ SÜSLEMELERİN NEREDE VE 
NASIL YAPILACAĞINI GÖSTEREN ÖRNEK BİR 
GRAFİK



GELENEKSEL TÜRK MÜZİĞİ ESERLERİNE YÖNELİK SES 
EĞİTİMİ

► Geleneksel Türk Müziği sözel kültür ürünlerindendir. 20. yy başlarına kadar Osmanlı/ 

Türk Müziği yazılı değil şifahî öğretim ve intikale dayalı bir gelenek olmuştur. Behar,’a 

göre ”sözlü ve yazılı kültür birbirleriyle karşıtmış gibi görünse de aslında birbiriyle 

örtüşmektedir” (Behar, 2015:163). 



GELENEKSEL TÜRK MÜZİĞİNDE YORUMLAMA 

► Konu “Geleneksel Türk Müziği şarkılarını yorumlama amaçlı ses eğitimi” olduğunda müzik eğitimcileri 

ile ses sanatçıları arasında çok farklı görüşler olduğu gözlemlenmektedir. Kimi müzik eğitimcileri 

geleneksel şarkıların sözlü kültür kapsamında ve sosyal öğrenme bağlamında “meşk-usta-çırak-taklit 

usulüyle öğretilmesi” gerektiğini, kimileri ise yazılı kültür olarak “nota ile” öğretiminden yana olduklarını 

belirtmektedirler (Behar, 1988-1989, Gerçek, 2008, Ayaz, Nayir, 2017, Yağcı, 2015).

► Bu konuda Behar; (Behar, 2003: 79) “Gerek icra ve üslup gerekse teorik anlamda olsun Türk Müziğinin 

Türk Müziğine hakim bir eğitici ile çalışılması gerekmektedir”, Münir Nurettin Selçuk da “Musikimizi 

hakkıyla öğrenmek ve layıkıyla terennüm edebilmek için fikrimce bunu eskilerin dediği tarzda yapmak iyi 

ve yetkili bir ağızdan tavır ve edasıyla bütün incelikleriyle meşk ve talim etmek lazımdır”demiştir.



YORUMLAMA EĞİTİMİ

► Ses eğitimciliği açısından bakıldığında, şarkıların yorumu ile ses eğitimi bağlamında her iki görüşün 

de olumlu ve olumsuz yanları görülür. 

► Bu bakımdan hiç birisi tek başına uygun ya da uygun değildir diye nitelendirilemez. 

► Ses eğitimi birçok bilimsel temele dayanan disiplinler arası özel bir alan eğitimidir. Uygulamasının 

da “metodik bir sistem dahilinde yapılma gerekliliği” vardır. 

► Bu bağlamda ilgili olduğu bilimsel alanlara uygun ve metodik sistem içinde eğitim verilir. 

Dolayısıyla geleneksel şarkıların söylenmesine yönelik verilecek ses eğitimi iki boyutta 

düşünülmelidir.



GELENEKSEL TÜRK MÜZİĞİ ÖĞRETİM YÖNTEMİ

 

► 1.Verilecek ses eğitiminin türü “şarkı söyleme eğitimi” olmalı. 

► 2.Müzik türüne uygun üslup ve yorumlama eğitimi ise “analiz- gösterip 

yaptırma-tekrar-benzetim” yöntem ve teknikleriyle yapılmalı. 



SONUÇ

► Herkese ses eğitimi verilir ve verilmelidir. (Amaç ve yöntemi doğru programlanarak)

► Geleneksel Türk Müziğinde ses eğitimi iyi yorumlanmış şarkıları ilgiyle dinleyip, gözlemleyip 
tekrarlayarak ve seslendiren kişinin söylediğine benzeterek gerçekleştirilir. 

► Meşk usulü denilebilen yöntemden farkı “ses eğitiminin temel davranışlarının kazandırılmasıyla birlikte 
üslup ve yorum çalışmaları yapılmasıdır. Yani, sesi ham haliyle değil, işlenmiş olarak kullanabilmeyi 
öğretmektir. 

► Geleneksel şarkıların seslendirilmesinde notaya bağlı kalınması kadar, sözel kültür ürünü olarak 
geleneksel söyleme biçimlerine uygun olan “tavır ve üslubuyla” söylenmesi önemlidir.

► Ancak dikkat edilecek husus, yapılacak çalışmaların “BİREBİR TAKLİT OLMAYIP” bireyin ses ve 
anatomik özellikleri başta olmak üzere müzikal yetisi ve birikimlerine göre “kendi yorumlama” stilini 
oluşturmasına da özen gösterilmesi olduğudur.
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