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ÖZET 
 

Bu çalışma, bir müzik aleti olan “Kânun”un fiziksel davranışları üzerinedir. Fiziğin 

bir dalı olan akustik, bir fiziksel olgu olan sesi ve aynı zamanda ses kaynaklarını, 

ses dalgası üreten araçları ele alır. Ses kaynağı bir makine, gürültü üreten bir araç 

ya da uyumlu sesler üreten bir müzik aleti olabilir. Geleneksel Türk müziği aletleri 

üzerine yapılan araştırmalar yetersizdir ve bunun sonucu olarak çalgı yapımcıları 

arasında pek çok farklılıklar ortaya çıkmıştır. Bu tez, bu konuya katkıda bulunmak 

amacıyla yapılmıştır. 

 

Bu çalışmada kânun tarafından üretilen müzikal ses üzerinde ses tablası 

kalınlığının etkisini araştırdık. Enerji, güç, şiddet ve frekans gibi sesin fiziksel 

yönlerinden bazıları tanımlanmış ve ses dalgalarının üretilmesi açıklanmıştır. 

Müzik aletinin telinin titreşimi, rezonans ve vuru olguları ile tartışılmıştır. Ses 

dalgası olan müzikal notaların frekansı ve harmonikleri ile olan ilişkisi verilmiştir. 

 

Kânunun yapısı ve fiziksel oranları açıklanmış ve deney düzeneği kurularak analiz 

metodu tanımlanmıştır. Notalar, aynı çalgının ses tablasının 4 farklı kalınlığında 

çalınmış ve kaydedilmiştir. Bütün analizlerde bu kayıtlar üzerinde çalışılmıştır. Ses 

tablası için 3,5 mm kalınlık en uygun değer olarak bulunmuştur ve 3,9 mm kalınlık 

onu takip etmiştir. 
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ABSTRACT 
 

This study is on the physical behavior of a musical instrument called "Kânun". 

Acoustics, as a branch of physics, deals with sound as a physical phenomenon 

and at the same time with sound sources and mediums through which sound 

waves propagate. Sound source can be a machine or a vehicle producing noise, 

or a musical instrument producing harmonious sound. Research conducted on 

traditional Turkish musical instruments is insufficient and as a result a number of 

differences exist among instruments makers. This thesis intends to contribute to 

this issue. 

 

In this work, we investigated the effect of the thickness of the sound plate on the 

musical sound that produced by "Kânun". Some of the physical aspect of sound, 

such as energy, power, intensity and frequency are described and propagation of 

sound waves is briefly explained. Vibrations of the wires of a musical instrument 

together with resonance phenomenon and beat are discussed. Frequency of 

musical notes as sound waves and their relation with their harmonics are given. 

 

Structure of kânun and it's physical properties are explained and experimental set 

up and analysis methods are described. Notes are played with the same 

instrument with the sound plate of four different thicknesses fitted onto it and 

recorded. All the analysis was performed on these recordings. 3,5 mm plate 

thickness is found as the most suitable thickness for sound plate and 3,9 mm 

thickness comes after it. 
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BÖLÜM I. 
GİRİŞ 

 

Müzik Fiziği, henüz ülkemizde yeterince ilgi görememiş ve üzerinde çalışmalar 

yapılmamış bir konu olmasına karşın, kendisine ilgi gösteren ülkeler tarafından 

oldukça ince ayrıntılarına kadar araştırılmış bir bilim dalıdır. Öyle ki batı müziği 

müzik aletlerinin çalışma prensipleri bütün ayrıntılarıyla incelenmiş, interferometrik 

hologram gibi özel yöntemlerle yapılarının titreşimleri araştırılmış, oluşan sesin ve 

kaynağının yapılarıyla ilgili bir çok tespitlerde bulunulmuştur. Müzik aletlerinin 

yapılarının, çıkardıkları ses üzerinde etkisinin bu şekilde ayrıntılı incelenmesi, 

onların dijital olarak üretilmesini sağlamaya da yaramıştır. Böylece bir çok müzik 

aletinin sesini gerçeğe en yakın şekilde vermeye çalışan, yüzlerce müzik aletinin 

aynı anda çalması hissini uyandıran dijital ses kaynakları üretilmiştir. Ayrıca elde 

edilen sonuçlar Batı müziği aletlerinin ölçülerinin ve yapım tekniklerinin büyük 

oranda standartlaşmasını sağlamış, buna rağmen yapımında bilimsellikten ayrı 

tutulan Türk müziğinde kullanılan enstrümanların gerçek ölçü ve yapım teknikleri 

her zaman tartışma konusu olmuştur. 

 

Sesin kaynağında üretilip, kulak tarafından algılanıncaya kadar geçirdiği süre 

tamamen fiziksel bir olaydır ve sesin oluşmasında önemli bir yer kaplar. Müzik ise 

bu sesin insanda uyandırdığı duygudur. O halde müziğin fizik ile olan ilgisi, 

müziğin beyinde uyandırdığı duygudan önemlidir. Bir ses dalgasının “güzel ses” 

veya “kötü ses” nitelendirmesi tamamen onun dalga yapısıyla beraber frekans 

spektrumuna bağlı sayısal değerlerinin sonucudur. Zevke bağlı değişik yorumlar 

ise, seste ve yapıda belirli bir standart değeri yakaladıktan sonra söz konusu 

olmaya başlar. 

 

Bu çalışmanın amacı, bir Türk müziği sazı olan “kânun”un çıkardığı sesin 
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oluşumunda en önemli etkiye sahip olan ve ses tahtası (tablası) yada göğüs 

tahtası olarak da adlandırılan üst tablonun yapısındaki değişikliğin, çıkardığı sesin 

dalga yapısına etkisinin gözlenmesidir. Bu müzik aletinin ses yapısı ile ilgili 

yapılmış ancak iki çalışma tespit edilmiştir. Benzer bir çalışma Tanbur sazının ses 

tahtasının türü için yapılmıştır [1]. Kalınlık etkisi ise ilk defa incelenen bir konudur. 

 

Bu çalışma sadece çınar ağacı için geçerlidir. Kânun yapımında üs tabla çeşitli 

ağaçlardan yapılabilir fakat geçmişten günümüze yapılan tecrübeler çınar 

ağacında karar kılmıştır. Günümüzde de kânun, özel bir istek olmadığı sürece 

çınar ağacı ile imal edilmektedir. Kânun, çoğunlukla çınar ağacı ile imal edildiği için 

biz de bu cins üzerinde incelemeler yaptık. Farklı gövde yapısı farklı sonuçlar 

doğuracağından bütün çalışma, aynı iskelet gövde üzerinde yapılmıştır. Ses 

dalgaları Fourier analizi ile incelenmiştir. Sesler, kendisini oluşturan harmoniklerine 

ayrılmış, her ses dalgası ve harmonikleri arasında farklar incelenerek en uygun 

sonuçlar tespit edilmiştir. Değişik frekanslardaki birden fazla arı ses birleşerek 

harmonik olmayan periyodik sesler meydana getirir. Bu arı sesler saf ton, 

harmonik ve ya selen olarak da adlandırılabilir. Biz “harmonik“ kelimesini 

kullanacağız. Harmoniklerin frekansları tektir ve sabittir. 

 

Birinci bölümde sesin ve müziğin, fizik bilimi ile olan ilişkisi incelenmiş ve bu tezin 

yapılmasındaki amaç ve gereklilik üzerinde durulmuştur. İkinci bölümde ses 

dalgalarının özellikleri ve davranış biçimleri ile analizi hakkında kısa bilgiler 

verilmiştir. Üçüncü bölümde fizik biliminin müzik içindeki yeri ve müzik seslerinin 

kulakta uyandırdığı algının fizikteki sayısal görünüşleri üzerinde durulmuştur. Ses 

dalgalarının müzik aleti ve konser salonları içindeki davranışlarına değinilmiştir. 

Dördüncü bölümde kânun sazının sesini oluşturmasında en önemli parçası olan 

üst ses tablasının akustik karakterleri incelenmiştir. Deney çalışmasının nasıl 

yapıldığı anlatılmış, elde edilen veriler ve grafikler sıralanmıştır. Beşinci bölümde 

ise elde edilen veriler yorumlanarak, hangi değerlerin kriterlere uygun olduğu tespit 

edilmeye çalışılmıştır. Ses dalgalarının tablanın farklı kalınlıklarına verdiği tepkiler 

belirlenmiş, en uygun ağaç kalınlığı belirlenmeye çalışılmıştır. 
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BÖLÜM II. 
TEMEL SES BİLGİSİ 

 

2.1 SES VE YAPISI 
 

Maddesel parçacıkların oluşturduğu dalgalara “maddesel dalgalar” denir. Dalgayı 

taşıyan ortam parçacıklarının hareketleri, dalganın ilerleme yönüne dikse “enine 

dalgalar” denir. İp dalgaları ve ışık dalgaları enine dalgalardır ancak ışık dalgaları 

mekanik dalgalar değildir. Mekanik dalgayı taşıyan parçacıkların ileri-geri hareketi 

dalganın yayılma yönü ile aynı ise “boyuna dalgalar” denir. Yayın hareketi ve gaz 

içindeki ses dalgaları boyuna dalgalardır. Bazı dalgalar da hem enine hem de 

boyuna dalgalardır. Su dalgaları bu tür dalgalardır [2]. 

 

Ses esnek bir ortamın 20-20000 Hz arası titreşimlerini kapsar. Frekansı 20000 

Hz’den büyük titreşimlere ses ötesi (ultrasonic), 20 Hz altı titreşimlere ses altı 

(infrasonic) denir. Ses sinüzoidal bir titreşimden veya sinüzoidal titreşimlerin 

karışımından, harmonik titreşimlerin karışımından (tını) veya harmonik olmayan 

çok sayıda titreşimden (gürültü) meydana gelebilir. Patlama biçiminde kısa süreli 

ses darbeleri de vardır. Sesin hızı havada 340 m/s, sıvı ve katılarda ise daha 

büyüktür. Suda 1500 m/s ve çelikte 5000 m/s gibi. Bu ses hızı değerleri yaklaşık 

değerlerdir. Gerçek tam değerler sıcaklık, basınç gibi etkilere bağlı olarak 

noktadan noktaya küçük değişimler gösterir. 

 

Harmonik ses basıncı değişiminin meydana getirdiği seslere arı ses adı verilir. 

Değişik frekanslardaki iki yada daha çok arı sesin birleşmesi sonucunda harmonik 

olmayan periyodik sesler elde edilebilir. Periyodik sesler kendilerinin oluşturan 

harmoniklere ayrılabilirler. Ses frekansları “Hertz” birimi ile değerlendirilir. Sağlıklı 

bir insanın duyma sınırı yaklaşık 20-20000 Hz arasındadır. Hava taneciklerinin 
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düşük frekanslarda titreşmesi kalın sesler olarak adlandırılan bas tonları, yüksek 

frekanslarda titreşmesi de ince sesleri yani tiz tonları oluşturur. Gürültü, bütün 

frekanslardaki tonların karma karışık bir kombinasyonudur. Frekans analizinde 

hangi frekans aralığında inceleme yapmamız gerektiği ilk tespit edilmesi gereken 

konudur. Kulağın duyabildiği frekans aralığı geniş olduğundan, ses analizlerinde 

inceleyeceğimiz frekans aralığı, oktav bandı adı verilen kısımlara bölünür. Bir 

oktav bandında, bandın üst sınır değeri, diğer bandın alt sınır değeridir. Bir sesin 

kompozisyonunun ne olduğuna tamamen karar vermek ve özellikle basit 

frekanslardaki ses seviyelerini bilmek gereklidir. Değerler genellikle oktav bantların 

içinde yer alır. Duyulabilir frekans bölgesi 10 oktav bant sınırı içinde taksim 

edilmiştir ve bu bantların merkez frekansları ile bant aralığı uluslararası standartlar 

ile uygun olacak biçimde tespit edilir. Basit ardışık oktav bantlarının merkez 

frekansları, bir önceki oktav bandının merkez frekansının ikizidir ve basit oktav 

bandının üst frekansı, düşük frekansın ikizidir. Oktav bantları genellikle kendilerinin 

merkez frekansları tarafından tanımlanırlar. Merkez frekans üst ve alt frekansın 

geometrik ortalamasıdır. O halde; 

 

Alt Frekans Üst Frekans Merkez Frekans× =    (2-1)   

 

1Alt  Frekans Merkez Frekans
2

= ×     (2-2) 

 

Üst Frekans Limiti 2 Merkez Frekans= ×    (2-3) 

 

2.1.1 ENERJİ 
 
Dalgalar, enerji yaydıkları boyutların sayısına göre bir, iki ve üç boyutlu dalgalar 

olarak da sınıflandırılır. İp ve yay dalgaları tek boyutludur. Su dalgaları iki boyutlu 

dalgalardır. Ses ve ışık dalgaları ise üç boyutlu dalgalardır. 
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Ses dalgaları ne zaman bir akışkan ortamdan geçerek yayılsalar akustik enerjide 

bir kayıp olur. Bu kaybın kaynağı iki genel kategoriye ayrılabilir. Bunlardan biri ses 

dalgalarının yayıldığı ortamın sınırlarındaki koşullar ve diğeri de akustik enerjinin 

ortam içinde yayılırken dağılarak yok olmasıdır. Akışkanın hacmi sınırlardaki 

duvarların hacmi ile karşılaştırıldığında, dar bir tüpten geçerek yayılan ses 

dalgasında olduğu gibi, küçük olduğu zaman parçacıklar önem kazanır ve bu da 

enerji kaybının yukarıdaki birinci nedenidir. Akustik parçacık hareketi genliği, 

borunun merkezinde olduğu gibi, duvarlarda sıfırdan bir maksimuma artıştır. Bu 

nedenle, dağılan kuvvetler oluşur. Bu kuvvetler, ortamın azaltılan viskozitesinin bir 

fonksiyonudur. Viskozluğun kaybıyla birlikte sınır duvarlar ve ortam arasında ısı 

hareketlerinden kaynaklanan kayıplar dahi vardır [3]. 

 

2.1.2 ŞİDDET VE GÜÇ 
 

Bir ses alanı içindeki ses basıncı ve parçacık hareketi alanın hız potansiyelinin 

fonksiyonu gibi ifade edilebilir. Fakat ses basıncı ve parçacık hareketinin 

arasındaki bu ilişki ses alanının şekline de bağlıdır [4]. Güç, enerjinin aktarım 

hızıdır ve dalganın enerji yoğunluğu ile hızının çarpımıdır. 

 

Bir boyutlu dalgalar için verilen bir noktaya birim zamanda taşınan enerji miktarı da 

önemlidir. Üç boyutlu dalgalarda bu nicelik şiddet olarak verilir. Şiddet (Ι), verilen 

bir alanda taşınan enerjinin birim zamanda birim alana tekabül eden miktarıdır. 

Şiddet, ilerleyen dalganın yönüne dik birim alana iletilen güç olarak da tanımlanır. 

 

Bir ses dalgasının Ι ses şiddeti ile işitenin beyninde oluşan öznel ses duygusunu 

birbirinden ayırmak gerekir. Logaritmada büyük aralıktaki sayılar küçük artışlarla 

gösterilebildiğinden ve birbirine oranı sabit olan sayıların logaritmaları arasındaki 

fark da sabit olduğundan ses şiddeti ölçümleri için  

 

0

I10 log
I

β = ⋅         (2-4)   
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“ses düzeyi” tanımlaması çok uygundur. Birimi “decibell (dB)”’dir. Burada I0=10-12 

W/m2 işitme alt sınırıdır. O halde duyulan ses düzeyi işitme alt sınırında ise I=I0 

için β=0 dB olur. Yani 0 dB alt sınırdır. Böylece oranı çok büyük olan şiddetler çok 

küçük sayılarla gösterilebilir. dB cinsinden ölçülen ses düzeyi, kişinin algıladığı ses 

duyumu ile ilgilidir ve rahatsızlık miktarı kişiye göre değişir. 

 

2.2 FREKANS ANALİZİ VE FOURİER ANALİZİ 
 

Fourier, karmaşık dalga biçimlerinin harmonik dalgaların toplamı olarak 

yazılabileceğini göstermiştir. Bir dalganın belirli bir noktadaki periyodik yer 

değiştirmesini y(t) ile gösterelim. Eğer y(t) ve türevleri sürekli ise  

 

(
N

n
n 1

y(t) A Sin n t
=

≈ ⋅ ω + φ∑ )n

0

      (2-5)   

 

ile temsil edilebilir. Burada An ve φn ‘in belirlenmesine “Fourier çözümlemesi” denir. 

Fourier bileşimi denilen yöntemle bir frekans üzerine harmonikleri eklenerek yeni 

dalga biçimleri de oluşturulabilir. 

 

Periyodik sinyal y(t) Fourier serisi açılımı kullanılarak sonsuz sayıda Sinüs ve 

Cosinüs terimlerinin toplamı olarak da gösterilebilir. Fourier serisi karmaşık üstel 

anlatım kullanılarak daha kullanışlı bir biçime dönüştürülebilir. 

 

Lineer bir dönüşüm olan Fourier dönüşümü, dalga fonksiyonunun fazı, dalgaboyu, 

frekansı ve şiddeti arasındaki matematiksel bağıntıları ifade etmekte çok kullanışlı 

bir yöntemdir. Fourier serileri yardımı ile bütün periyodik fonksiyonlar ifade 

edilebilir. Fourier serisinin genel ifadesi aşağıdaki gibidir; 

 

0 n 0 n
n 1 n 1

f (t) a a Cos t b Sinn t
∞ ∞

= =

= + ⋅ ω + ⋅ ω∑ ∑     (2-6)   

 

a0, an, bn katsayıları ise aşağıdaki gibi tanımlanır; 
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0

0

t T

0
t

1a f (t
T

+

= ⋅ ⋅∫ ) dt        (2-7) 

 
0

0

t T

n
t

2a f (t) Cos t dt
T

+

= ⋅ ⋅ ω ⋅∫ 0       (2-8) 

 
0

0

t T

n
t

2
0b f (t) Sinn t dt

T

+

= ⋅ ⋅ ω ⋅∫       (2-9) 

 

Burada n harmonikleri belirleyen tamsayı, T periyot, t0 zaman, ω0 temel frekans 

değerlerini göstermektedir. 

 

Eğer analizi yapılan fonksiyon tek ise an=0, çift ise bn=0 olmaktadır. Fourier 

serisinden elde edilen seri açılımındaki f(x) temsili ifadesini Fourier integral 

dönüşüm tekniği kullanılarak zaman düzleminden frekans düzlemine (Fourier 

transformation) veya frekans düzleminden tekrar zaman düzlemine dönüştürmek 

mümkündür. Aşağıdaki Fourier dönüşümü ifadesinde; 

 

( )2 j 2 f tX(f ) x(t) e dt
+∞

− ⋅ π⋅ ⋅= ⋅ ⋅ ⋅
π

−∞
∫     (2-10)   

 

t ve f gerçek değişkenler, j ise imajiner birimdir. Eğer t zaman birimi “saniye” ise f 

birimi de “Hertz” olur. Aşağıdaki ifade ise, frekans düzleminden zaman düzlemine 

geçmek için kullanılan ters Fourier (inverse Fourier transformation) dönüşümüdür. 

 

( )2 j 2 f tX(t) x(f ) e df
+∞

⋅ π⋅ ⋅= ⋅ ⋅ ⋅
π

−∞
∫      (2-11) 

 

Temel olarak periyodik bir fonksiyon, birbirleriyle harmonik olarak ilişkili olan 
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sonsuz sayıdaki sinüzoidalin toplamı olarak ifade edilebilmektedir. 

 

2.3 GÜRÜLTÜ VE KONTROLÜ 
 

Gürültü istenmeyen sestir. Gürültü, kaynağın, izlediği yolun ve algılayıcının kontrol 

altına alınmasıyla azaltılabilir. Ses ve gürültünün temel ölçüm aleti 

“desibelmetre”dir. Frekans aralıkları A, B, C ile temsil edilmiştir. C aralığı 

çoğunlukla 50-5000 Hz arasıdır. A ve B aralıklarında 1000 Hz altı çok az görülür. 

Gürültünün görünmez karakterdeki oktav bandını elde etmek için genellikle seyyar 

bir oktav band analiz cihazı ya da daha karışık aletlerden yararlanılır. Bütün 

ölçümler dBA, dBB, dBC şeklinde gösterilir. C aralığındakiler kısaca dB ile 

gösterilir [5]. 

 

İnsanların yaşama alanlarında özellikle fabrika gibi gürültülü iş yerlerinde gürültü 

seviyeleri yasalarla belirlenmiş limitlerde olmalıdır. Bu limitler günün zamanına ve 

incelemeye alınan alanın tipine bağlıdır. Gürültü dozmetreleri, kişinin bulunduğu 

yerdeki gürültü seviyesini ölçmek amacıyla kullanılır. Mikrofon işçinin fabrikada 

bulunduğu yerin yakınına yerleştirilir ve dozmetre çalışma günü süresince çeşitli 

yerlere taşınır. Böylece işçinin çalışmalarının ve bir gününün tamamı ölçülür. Trafik 

gürültüleri ise her gün değişken olduğu için günlük ölçülür ve örnekleme metotları 

ile istatistiksel analizler sık sık kullanılır. Düzenli bir şekilde yapılan gürültü 

kontrolleri genellikle havaalanlarında, büyük şehirlerde ve endüstriyel alanların 

yakınlarında uygulanır. Genel olarak her türlü havaya dayanıklı gürültü kontrol 

terminalleri bir merkez bilgisayara bağlıdır. Bu merkez bilgisayar bir basit temel 

üzerinde, bilgileri otomatik olarak toplar, meteorolojik bilgileri de içererek havanın 

etkisini de hesaba katar. 

 

2.3.1 SES ABSORBSİYONU VE ABSORBENTLER 
 

Gözenekli malzemeler sesi absorbe ederler. Böyle malzemelere absorbent denir. 

Sesin %50-90’ını emebilirler ve bu da sesin frekansına bağlıdır. 
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Gürültülü bir odanın içini yün, cam lifi ile kaplamak odanın içinde yansımayı 6-8 dB 

azaltır. İşçinin çalıştığı mekanda hareket bölgesindeki bölgesel ses yalıtımı işlemi 

de ses düzeyini birkaç dB azaltılabilir. Kapı ve pencereler de özel seçilebilir. İş 

yerlerinde en büyük gürültü kaynakları makinelerdir. Makinelerin, içi absorbent 

malzeme ile kaplı bir kutu içine konması gürültünün kontrolünü sağlayabilir. 

Makinenin bulunduğu çevrenin absorbent malzeme çevrilmesi bulunduğu ortamın 

dışında çevre bölgeleri de aşırı sesten koruyacaktır. Makine duvara tamamen 

yaslanmış durumda ise ses yayılacak ve duvar bir kaynak gibi davranacaktır. Bu 

nedenle değme noktaları (yere veya duvara) olabildiğince küçük tutulmalıdır. 

Ayrıca tavandan havalandırma yoluyla sesler başka bir ortama aktarılabilir. 

Özellikle çok gürültülü makineler, özel yalıtılmış odalara (bodrum gibi) konmalıdır. 

Ayrıca makinelere yakın bulunan büroların da yalıtımı önemlidir. Büronun zemini 

ve duvarları binadan ayrılarak ayaklar üzerinde havada tutulabilir. Geniş alana 

sahip iş yerlerinde tavanın yüksek olması, tavan ve duvarların absorbent malzeme 

ile kaplı olması yankıyı engeller. 

 

2.4 KULAK VE YAPISI 
 

İşitsel algılamanın önemli olduğu konferans ve konser salonu gibi mekanlarla ilgili 

koşullar saptanırken, algılama olayında temel belirleyici olan kulağın fizyolojik 

yapısı ve duyarlılık özellikleri değerlendirme dışında bırakılamaz. 

 

Kulak, dış kulak, orta kulak ve iç kulak olarak üç kısımdan oluşur. Dış ortamdan 

gelen dalga dış kulak tarafından toplanarak kulak zarını titreştirir. Kulak zarı, diğer 

tarafında bulunan hava sütununu kendisiyle aynı frekansta titreştirir. Hava sütunu 

da diğer tarafında orta kulakta bulunan küçük kemikleri kendisiyle aynı frekansta 

titreştirerek, sesi iç kulağa iletir. Bu iletim sırasında seste bozulmalar da olur, yeni 

frekanslar ortaya çıkmaya başlar. Buna “kulak selenleri” denir [6].  Buradaki 

kemikler, titreşimin genliğini kontrol eder ve sinirlerin zarar görmesini engeller. Bu 

kemikler, titreşimi iç kulaktaki sıvıya iletir. Ses dalgaları salyangozdaki sinirlerde 

taban zarı aracılığıyla uyarıcı darbeler oluştururlar. Bu sinirler taban zarı içinde 

bulunur ve taban zarı salyangoz dolambacı boyunca uzanır (35 mm). 20 kHz 
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yakınındakiler salyangozun taban yakınındaki, daha alçak frekanslar dolambacın 

uzak bölgelerindeki sinirler tarafından iletilir. Sağlıklı bir insan birbirinden 210 

çarpanı (yaklaşık 1000) kadar farklı frekansları (20 Hz – 20 kHz) işitebilir [7]. Kulak 

duyarlılığı 1000-2000 Hz arasında en fazladır [8]. 
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BÖLÜM III. 
MÜZİK FİZİĞİ 

 

Müzik kadar onun nasıl bir sistem tarafından oluşturulduğu, kulağa kadar nasıl 

geldiği, nasıl bu kadar çok çeşidin oluşturulabildiği de önemlidir. Müziği oluşturan 

sesler, titreşen bir sistemin meydana getirdiği dalgalardır. Bu ses dalgaları şiddet, 

frekans ve tabi ki biçimlerini anlatan matematiksel fonksiyonlarla anlatılır. Bütün 

bunların ortaya çıkmasına neden olan titreşen sistem ise bir tel, üfleme ile 

oluşturulan bir basınç değişikliği, esneyebilen bir yüzey veya bir insanın ses 

telleridir. Her durumda da sesin hedefi, tamamen mekaniksel bir yapı olan kulaktır. 

İnsanlar tarih boyunca, müziği oluşturan sesleri yani müzik perdelerini buldular. 

Zamanla bunların frekanslarını tespit ederek perdeleri sayılarla göstermeye 

başladılar. En önemli keşif de notaların aslında rastgele sesler değil de, aralarında 

sayısal oranlar bulunan, kendi aralarında kesirli katlarla artıp azalan düzenli 

kümeler olduğuydu. Sesin oluşumundan beri fizik ve müziğin iç içe birliktelikleri 

artık hesaplama ve teoriler üretme aşamalarına geldi. Müziğin kaynaktan çıkıp 

kulak tarafından algılanıncaya kadar geçirdiği Fizik bilimini ilgilendiren bu evreler 

önem verilmesi gereken bir konudur.  

 
3.1 TELİN TİTREŞİMLERİ, REZONANS, VURU 
 

Titreşen bir sistem, titreşebilen bir sistemi onun doğal frekanslarından birine eşit 

periyodik impuls serisi ile uyartacak olursa oldukça büyük genlikte ve kendisiyle 

aynı frekansta salınma meydana getirir. Bu olaya rezonans denir. Periyodik impuls 

üreten dalga kaynağı ile titreşen sistem arasında enerji alış verişi vardır. Burada 

kaynağın, titreşen sistemin ürettiği dalgaları sürekli beslemesi söz konusudur. Bir 

telin belirli bir frekansta ses verebilmesi için düzenli salınımın oluşması yani duran 

dalga oluşması için uç noktalarda düğümler meydana gelmelidir. Düğümün 
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oluşması için ise telin doğal frekanslarından birine eşit frekansta uyarılması 

gereklidir. Telin ℓ boyunda n (tam sayı) tane düğüm noktası olmalıdır. İki tepe arası 

λ/2 ise    n
2
=

λ
  denklemi oluşur. O halde telin boyu  n

2
λ

= ⋅  olmalıdır. Veya 

oluşacak dalganın boyu 2
n

λ = ⋅  olmalıdır. Böyle bir λ dalga boylu uyarmada 

ancak duran dalga oluşur. V
λ =

ν
 ve FV =

μ
 ise; 

 

n F
2

ν = ⋅
μ

        (3-1)   

 

şeklinde bulunur. Burada F tele uygulanan kuvvet, μ telin birim uzunluğunun 

kütlesi, V dalga hızı, ν dalganın frekansıdır. Sonda bulduğumuz ν, telin duran 

dalga oluşturması için uyarılması gereken frekanstır. Bu nedenle ν denklemi telin 

doğal frekanslarını veren formüldür. ℓ=n olması durumunda ν en küçük değerini 

alacaktır. ν frekansının bu değerine “temel frekans” denir, “fundamental” olarak da 

adlandırılabilir. Bu frekansın, uçlarda düğüm oluşturan tam katlarına da “harmonik” 

denir. Tel üzerinde oluşturulan duran dalgaların havayı da titreştirerek boyuna 

dalgalar üretmesi ile müzik sesi meydana gelir. 

 

Aynı kaynaktan çıkan iki frekans arasında ν2 - ν1 = Δν kadar faz farkı olduğunu ve 

bu değerin de 2 olduğunu varsayalım. Bu iki dalga aynı düzlemde hareket ederken 

1 s içinde ν2 frekanslı dalga, ν1 frekanslı dalga üzerinde iki defa geçecektir. 

Dolayısıyla bu anlarda binişim nedeniyle genlik tepelerde daha da artacak, 

çukurlarda ise daha da azalacaktır. Bileşke harekete baktığımız zaman frekansın 

şiddetinin (genliğinin) ikişer defa arttığını ve azaldığını görürüz. Bileşke hareketteki 

genlik dalgalanmalarına vuru diyoruz [6]. Oluşan vurunun frekansı, kendini 

oluşturan frekansların faz farkı kadar olacaktır. Vurular, insan kulağı tarafından 

artıp azalan şiddet ile algılanır. 

 

Aşağıda iki farklı sese ait vuru görülmektedir. Üstteki ses dalgası 3,5 mm kalınlıkta 
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La (164,99 Hz) perdesine ait vuru olayıdır. Alttaki dalga biçimi ise 4,5 mm 

kalınlığında Re2 (440,00 Hz) perdesine ait 118-149 ms aralığında en iyi 

gözlenebilen vuru örneğidir. Grafiklerde yatay eksen s biriminde zaman ve düşey 

eksen ses şiddetidir. 

 

 (a) 

 (b) 

Sekil 3.1 Vuru Olayının Gözlenmesi 

a) 3,5 mm kalınlık, La perdesi 

    b) 4,5 mm kalınlık, Re2 perdesi 

 

3.2 MÜZİKTE PERDELER VE FREKANSLARI 
 
Belirli frekanstaki bir sesin beynimizde uyandırdığı tizlik (yüksek frekanslı (ince) 

sesler) veya pestlik (düşük frekanslı (kalın) sesler) duygusuna “perde” diyoruz. 

Dolayısıyla, perdenin, frekansın müzik dilindeki karşılığı olduğunu varsayabiliriz 

[6]. Perde, müzik aletlerinde çıkan seslere karşılık gelir. Perdeler notalar ile 

gösterilir. Çalışmamızda kullandığımız sesler, Türk müziğindeki isim karşılıkları, 

batı müziğindeki gösterimler ve frekanslarının Hz cinsinden değerleri Tablo 3.1. ve 

Tablo 3.2. de verilmiştir. Bu perdeler sadece kânunda yer alan ve bizim bu 

çalışmada kullandığımız aralıktaki seslerdir. En sol sütundaki numaralar kânun 

üzerinde en pestten en tize doğru sıralanışını göstermektedir. 
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Tablo 3.1. Kânun Üzerindeki Sırasıyla Perdelerin Gösterimleri ve Frekansları  

No Perde Türk Müziğinde Batıda Frekansı 
     
1 Mi Kaba Hüseyni Aşiran B0 123,74  
2 Fa Kaba Acem Aşiran C0 130,38  
3 Sol Kaba Rast D0 146,69  
4 La Kaba Dügâh E0 164,99  
5 Si Kaba Buselik F#0 185,60  
6 Do Kaba Çargâh G0 195,57  
     
7 Re1 Yegâh A1 220,00 
8 Mi1 Hüseyni Aşiran B1 247,48  
9 Fa1 Acem Aşiran C1 260,77  
10 Sol1 Rast D1 293,34  
11 La1 Dügâh E1 329,98  
12 Si1 Buselik F#1 371,20  
13 Do1 Çargâh G1 391,14  
     
14 Re2 Neva A2 440,00  
15 Mi2 Hüseyni B2 494,96     
16 Fa2 Acem C2 521,54  
17 Sol2 Gerdaniye D2 586,68  
18 La2 Muhayyer E2 659,98  
19 Si2 Tiz Buselik F#2 742,41  
20 Do2 Tiz Çargâh G2 782,28  
     
21 Re3 Tiz Neva A3 880,00  
22 Mi3 Tiz Hüseyni B3 989,92    
23 Fa3 Tiz Acem C3 1043,08  
24 Sol3 Tiz Gerdaniye D3 1173,37  
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Tablo 3.2. Kânundaki Perdelerin Oktavları 

No Perde Türk Müziğinde Batıda Frekansı 
     
7 Re1 Yegâh A1 220,00 
14 Re2 Neva A2 440,00  
21 Re3 Tiz Neva A3 880,00  
     
1 Mi Kaba Hüseyni Aşiran B0 123,74  
8 Mi1 Hüseyni Aşiran B1 247,48  
15 Mi2 Hüseyni B2 494,96     
22 Mi3 Tiz Hüseyni B3 989,92    
     
2 Fa Kaba Acem Aşiran C0 130,38  
9 Fa1 Acem Aşiran C1 260,77  
16 Fa2 Acem C2 521,54  
23 Fa3 Tiz Acem C3 1043,08  
     
3 Sol Kaba Rast D0 146,69  
10 Sol1 Rast D1 293,34  
17 Sol2 Gerdaniye D2 586,68  
24 Sol3 Tiz Gerdaniye D3 1173,37  
     
4 La Kaba Dügâh E0 164,99  
11 La1 Dügâh E1 329,98  
18 La2 Muhayyer E2 659,98  
     
5 Si Kaba Buselik F#0 185,60  
12 Si1 Buselik F#1 371,20  
19 Si2 Tiz Buselik F#2 742,41  
     
6 Do Kaba Çargâh G0 195,57  
13 Do1 Çargâh G1 391,14  
20 Do2 Tiz Çargâh G2 782,28  
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3.3 MÜZİK ALETLERİNİN AKUSTİK ÖZELLİKLERİ 
 

Herhangi bir çalgıda bir notayı oluşturan çeşitli harmoniklerin şiddeti o notanın 

kalitesini belirler. Tel titreşime zorlanınca başlangıç şartlarından kaynaklanan 

titreşim, temel frekansta olduğu gibi diğer harmonikleri de titreştirir. Bu durumda tel 

üzerinde değişik yapılardaki titreşimlerin üst üste binmesi gözlenir. 

 

Her müzik aleti, üzerinde dalga oluşturan kaynak ile kolaylıkla rezonansa 

gelebilecek malzemelerden yapılır. Bu malzemeler sesi oluşturan düzeneğin 

yapısına göre farklılık gösterir. Kaynak, tel ise çoğunlukla ağaç malzeme tercih 

edilir. Çünkü bir tel titreşimine en kolay uyum sağlayan malzeme ağaçtır. Ses 

kaynağı, flütte olduğu gibi, bir hava akımı ise gövde daha sert olabilir. Çünkü böyle 

bir durumda önemli olan gövde değil, içinde bulunan ve titreşen havanın hacmidir. 

Telin cinsine, müzik aletinin yapısına ve hava sütununun biçimine, telin gerilimine 

dayanabilecek güce göre her enstrümanda farklı cins ağaç veya kalınlık kullanılır. 

Ayrıca bütün müzik aletleri rezonansa gelen gövdenin titreşerek oluşturduğu 

dalganın enerjisini artıracak, kendinden daha az yoğun olan ve dolayısıyla 

kolaylıkla titreşebilen bir hava sütununa sahiptir. Titreşen hava sütunu, gövdeyi ve 

titreşmeyen diğer telleri tekrar titreştirerek hem sesin güçlenmesini hem de yeni 

dalga biçimleri ve harmonikler meydana getirerek enstrümanın kendine özgü 

tınısının oluşmasını sağlar. İstenilen frekansın elde edilmesi esas olarak telli 

enstrümanlarda telin boyuna, üflemeli enstrümanlarda ise içindeki hava sütunun 

boyuna bağlıdır. Gövde malzemesi, hava sütunun hacmi gibi diğer rezonans 

parçalarının da sesin enerjisine ve harmonik dağılımına etkisi vardır.  

 

Bir müzik aletinin kalitesi harmoniklerinin dağılımına tabidir. Bunun belirtilmesi 

harmonik şiddetlerinin frekansına göre grafik olarak gösterilmesiyle mümkündür. 

[9] Fletcher, kaliteyi, harmonik şiddetlerinin fundamental şiddetine bölümüyle 

meydana gelen bir kesir serisiyle gösteriyor [10]. Helmholtz’a göre, bir ses içindeki 

harmonikler, altıncı harmoniğe kadar kuvvetli iseler, o ses müzikal olduğu gibi, 

yüksek harmonikler de mevcut olmazsa, yumuşak ve tatlıdır. Diğer taraftan 

kuvvetli ise kalite zengindir, zayıfsa düşüktür [11]. Millere göre de, ideal bir müzikal 
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ses halinde harmoniklerin şiddetleri frekansların artması ile devamlı olarak 

azalmaktadır [12]. 

 

3.4 KONSER SALONLARI VE AKUSTİK YAPILARI 
 

Elemana çarpan ses dalgasına elemanın vereceği tepki ve bu tepkiye bağlı olan 

faktörler genel ses iletimi teorileriyle açıklanmıştır. Yapı akustiği uygulamalarındaki 

ses iletim kaybı hesaplarında uygulanan klasik akustik yöntemlerin dışında bazı 

ileri nümerik hesaplama yöntemleri de geliştirilmiştir. Bunlara örnek olarak; FEM 

(finite element method), BEM (boundary element method), SEA (statistical energy 

analysis) verilebilir. Enerji akışına bağlı olarak pratik problemlerin 

modellenmesinde, noktasal empedans, titreşim enerji dengesi, yayılan ve yutulan 

akustik enerji dengesini hesaba katan FEM analizi; malzeme hacimlerini birbirine 

ekleyerek ve birleşmiş elemanları sınırlı bir set halinde alt sistemlere bölerek 

diferansiyel eşitlikler yardımı ile çözüme ulaşan bir tekniktir. BEM metodunun ana 

düşüncesi ise; akışkan ortamlar içindeki dalgaların yayılmasını, sınır yüzeylerdeki 

basınç ve hız ortalamaları ile ifade edebilmektir. Bu dağılımlar Kirchoff-Helmholtz 

integral eşitlikleri yardımı ile bulunabilir. Titreşen yüzeyler birer sınırlı elemanlar 

setine bölünerek problem çözülebilir. 

 

İstatistiksel enerji analizi (SEA); ses ve titreşim ile ilgili karmaşık problemleri 

çözmek için geliştirilmiş teorik bir yaklaşımdır. Ses enerjisini dinamik bir parametre 

olarak ele alır ve karmaşık iletim problemlerini farklı pratik problemlere ayrılarak 

ayrı ayrı çözüme ulaşılır [13]. 

 

Hacim akustiği alanında yapılmakta olan analizler üç başlık altında toplanabilir; 

 

* İstatistiksel teori kapsamına giren analizler 

* Dalga teorisi kapsamına giren analizler 

* Geometrik teori kapsamına giren analizler. 

 

İstatistiksel teori kapsamına giren analizlerde bazı bağıntılar ve tablolar kullanarak 
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hacmin özellikle çınlama karakteristiği belirlenir. Dalga teorisi kapsamında yaygın 

olarak küçük hacimler kullanılır. Bunların boyutları sesin dalga boyutları ile ilgili 

olarak birtakım problemler gösterir. Geometrik teori kapsamında ise sesin kapalı 

hacimlerdeki davranışlarını geometrik optikteki ışık ışınlarının hareketine benzer 

tarzda açıklar [14]. 

 

Çınlama zamanı ölçümleri nadiren ses seviyesindeki 60dB değerindeki bir düşüş 

için hesaplanır. Bu değer düşüşün küçükçe bir ortalaması civarında yapılmış 

ölçümlerden çıkarılmış genel bir sonuçtur. Çınlama zamanı sıkça olarak hacim, 

absorbsiyon katsayısı ve bir oda içindeki yansıtıcı yüzeylerin alan büyüklüğü 

kullanılarak hesaplanır. Kullanılan formül ise C. W. Sabine tarafından 1922’de 

deneylerden elde edilen Sabine Denklemidir; 

 

VT60 0.50
A

= ×        (3-2)   

 

Burada incelenen kapalı uzayın hacmi V, T60 ses seviyesinin 60 dB düşmesi için 

gerekli zamanın saniye cinsinden değeri, A ise kapalı uzaydaki bütün yüzeylerde 

var olan absorbsiyondur. Metrik birimler cinsinden denklem aşağıdaki şekli alır 

[15]. 

 

VT60 0.161
A

= ×        (3-3) 

 

Yansımadan, doğrudan kaynaktan gelen sesten yalnızca 10 dB’e kadar fazla olan 

ve 70 ms’den sonra gelen bir echo daha az anlaşılabilirdir. Eğer 10 dB’den daha 

fazla ise, birinci sinyalin üzerinde bir fonksiyon verebilir [16]. 

 

Bir salon içinde herhangi bir noktada duran bir dinleyici tarafından duyulan ses ilk 

olarak doğrudan kaynaktan gelen ses ile farklı uzunlukta kaynaktan gelmeyen çok 

sayıda ses demetlerinden oluşur. Kaynaktan gelen ses en kısa yolu alan sestir. 

Yansıyan sesler ise daha gecikmeli olarak dinleyiciye ulaşacaktır. Sesin aldığı yol 

uzadıkça, örneğin salon büyüdükçe veya arka sıralara doğru ilerledikçe, sesin 
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şiddetinde de azalma meydana gelecektir. Sesin azalan şiddeti ve uzaktan 

yansıması çınlama üretir. Bu çınlamanın süresi çok önemlidir. Çınlamanın müzikte 

daha hoş bir etki bırakması ve esas sesi daha ön plana çıkarması istenir. Buna 

karşılık bir konferansta ise konuşmacının sesinin anlaşılmasını zorlaştırır. Bu 

nedenle konser salonları ile konferans salonları farklı yapılarda düzenlenmelidir 

[17]. 

 

Doğal akustikli salonda değerlendirme ölçütleri, çınlama zamanı, sesin seyirciye 

net olarak gelmesi, bir seyirciye düşen hava hacmi, yansıyan seslerin gecikme 

zamanı, hesaplanma ve ölçme yöntemleri ile saptanır. Söz vurgularını ve müzik 

temposunu hesaba katan sesin gecikme zamanı konuşma salonlarında 30-35ms, 

konser salonlarında 40-70ms kabul edilir [18]. 

 19



 

 

 

 

BÖLÜM IV. 
KÂNUNDA SES ANALİZİ 

 

4.1 KÂNUN YAPISI VE FİZİKSEL ÖZELLİKLERİ 
 

Kânun sazının, bir Türk olan Fârâbi (870-950) tarafından icat edildiği bir çok 

kaynak tarafından belirtilmiştir. Çoğunlukla 25 perdeli yapılır. Her bir perde ise aynı 

kalınlıkta 3 adet tel içerir. Tarihte bir takım yapı değişikliğine uğradıktan sonra 

plastik tel ve metal mandallarıyla bu günkü şeklini almıştır. Dik yamuk biçimindedir 

ve diz üzerine konularak çalınır. Tellere, işaret parmaklarında bulunan mızraplar 

ile vurulur. Mızraplar, işaret parmaklarına takılan özel kânun yüzükleri ile işaret 

parmağı arasına sıkıştırılmış şekilde durur. Bu mızraplar sert plastik, kemik, 

boynuz yada kaplumbağa kabuğu (bağa) ile yapılmış olabilir. Bunlar arasında en 

güzel tınıyı bağa mızraplar verir. Mızrapların kalınlıkları kullanan kişiye göre 

değişirse de ince mızraplar tel üzerinde daha düzenli dalgalar oluşturacağından 

harmonik bakımından zengin ses verir. Kalın mızraplar ise genliği düzensiz 

dalgalar oluşturarak dağınık genlikler oluşturur, düğüm noktası oluşamaz ve 

harmoniklerin bir kısmının sönmesine neden olarak sesin daha donuk çıkmasına 

neden olur. Her iki mızrap türünde de tınılar farklı olacağından bir kânunî çalacağı 

eserin cinsine ve yapacağı yoruma göre uygun kalınlığı kendisi belirleyebilir. 

 

Gergin bir telin titreşimi ile oluşturulan ses, telin boyuna ve gerilimine doğrudan 

bağlıdır. Kânun üzerinde bulunan yaklaşık 200 kadar metal mandal vardır. İcra 

sırasında yerine göre gerekli olanlarından bir veya daha fazlası kaldırılıp indirilince 

telin boyu ve üzerindeki gerilme değiştirilmektedir. Bu da telin çok çeşitli 

frekanslarda sesler üretmesini sağlayarak, yalnızca Türk müziğine özgü olan 

ahenkli ses cümbüşünü meydana getirmektedir. 
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Teller mızrap tarafından gerilerek salınıma zorlanır ve titreştirilerek seslerin 

oluşması sağlanır. Bu sesler köprü tarafından deriye iletilerek, kulak zarında 

olduğu gibi derinin titreşmesini sağlar. Köprü sesin enerjisini kayba uğratmayacak 

kadar ince fakat gerilime dayanacak kadar kalın olmalıdır. Ses aktarımı için 

ağacının cinsi de çok önemlidir. Deri, altında bulunan boşluktaki havayı kendisi ile 

aynı frekansta titreşime zorlar. Aynı anda titreşmekte olan tel de ses tahtasını 

titreşime zorlar. Titreşen hava sütunu ve ses tahtası birlikte telden doğan sesin 

enerjisini artırıp ona yeni frekanslarda ilave ederek harmonik bakımından 

zenginleştirerek kafeslerden dışarı yayılmasını sağlar. Bu nedenle bir çok müzik 

aletinde olduğu gibi titreşen göğüs tahtası ve hava sütununun hacmi yayılan sesin 

tınısının belirlenmesinde çok önemli etkisi vardır. Teller köprü üzerine yaklaşık 0,5 

ton kuvvetle baskı yapmaktadır. Ayrıca bu kuvveti oluşturan tellerin gerilimi de 

oldukça fazladır. Bu nedenle ses tablası daha kolay titreşen ladin gibi bir ağaç ile 

yapılırsa gerilime dayanamayacak ve kısa zamanda eğilecektir. Daha sert ağaç 

ise tel ile kolayca rezonansa gelemeyecektir. Bu nedenle sazın her yerindeki ağaç 

cinsleri uygun yumuşaklık ve kalınlıkta olmalıdır. Kânunun boyutları ve yapımında 

kullanılan malzemelerin düzen ve ölçüleri her yapım ustasına göre farklılık 

gösterir. Bu ölçüler ise her zaman deneme yanılma yoluyla belirlenmiş ve usta 

çırak ilişkisi ile aktarılmıştır. Henüz bir standartlaşma yoktur. 

 

Şekil 4.1 ‘de kânun sazının yapısı görülmektedir [19]; 
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Şekil 4.1 Kânunun yapısı ve bölümleri 
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4.2. ANALİZ ÇALIŞMASI 
 
Deneyde üzerinde çalışılacak olan kânun sazı, Ankara’da yaşayan ve başarılı bir 

kânun yapım ustası olan Ataç SEVİL ve Kaan SEVİL tarafından hazırlanmıştır. 

Sazın deri değişimi ve göğüs tahtasının inceltilmesi ise Kaan SEVİL tarafından 

yapılmıştır. 

 

Başlangıçta saz 4,5mm kalınlığında çınar ağacından yapılmış ses tablası ile imal 

edilmiştir. Deri olarak oğlak derisi, tel olarak Du Pont marka standart kânun telleri 

kullanılmıştır. Burgular gül, sırtı kontrplak kaplama, köprü kelebek ağacı ve üzerine 

abanoz şerit yapıştırılmıştır. Mandal tahtası gürgen ağacı, burguluk ıhlamur 

ağacındandır. Göğüs tahtası altına monte edilmiş çubuklar olan balkonlar ise ladin 

ağacından yapılmıştır. Boyutları, boyun uzun tarafı 88 cm ve kısa tarafı 26 cm, eni 

42 cm, iç yüksekliği 41 mm, deri gözlerinden tekinin bir kenarı ise 12 cm 

boyutlarındadır. Saz verniklenmemiş fakat verniklenmeye hazır bir şekilde yapımı 

tamamlanmıştır. 

 

4,5 mm kalınlığındaki ses tablası ile birinci ses kaydı alındıktan sonra sazın derisi 

ve mandal tahtası sökülmüş, özel zımpara makinesi ile göğüs yaklaşık 0,5 mm 

inceltilerek 3,9 mm kalınlığına getirilmiştir. Kânun üzerine aynı mandal tahtası ve 

yeni bir deri takılmıştır. Aynı yöntem ile ses tahtası 3,5 mm ve 3,0 mm kalınlığına 

inceltilerek toplam 4 defa ses kaydı alınmıştır. Bu ses kayıtları daha sonra 

bilgisayara aktarılarak Sound Forge 4,5 isimli ses analizi yazılım programında fast 

Fourier transformu (FFT) uygulanarak Fourier analizi yaptırılmıştır. 

 

Ses kaydı için ses kayıt stüdyosu kullanılmıştır. Stüdyo zemini yalıtım malzemesi 

ve üzeri halı kaplı, duvarlar yalıtım malzemesi ve üzeri kadife perde örtülü, tek 

cam pencereli ve yaklaşık 10 m2 odadır. Kayıtlar Sony marka kayıt cihazı ve 

mikser ile “Beyerdynamic MC-740N(C)P48” marka bir stüdyo mikrofonu yardımı ile 

teyp kasetine aktarılmıştır. 

 

Kânun’un akordu “Intelli Tuner DCT8M” marka dijital kromatik bir tuner yardımı ile 
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tam olarak akortlanmaya çalışılmıştır. Ancak her deri değişiminden sonra akordun 

sabitlenebilmesi için en az 1 ay gibi uzun bir süre geçmesi gereklidir. Derinin 

esnemesinin durması ile akort ancak tam ve sabit yapılabilir. Akort elden 

geldiğince olması gereken frekanslara sabitlenmeye çalışılmıştır fakat buna 

rağmen küçük sapmalar tam olarak önlenememiştir. Bu sapma aralıkları da icra 

sırasında rastlanabilen küçük uyumsuzluklardan biri gibi düşünülebileceği için 

deneyin amacını saptırmayacaktır.  

 

Diz üzerinde bulunan kânun yerden 63 cm yüksekliktedir. Mikrofon yerden 72 cm 

yükseklikte, kânun’un kısa kenarından 16 cm geride, 3 numaralı deri üzerinde ve 

köprüye paralel konumda, köprüden 6 cm yüksektedir. Tellere su kaplumbağası 

kabuğundan (bağa) yapılmış iyi kalite mızraplar ile vurulmaktadır. Mızrap tellere 

köprüden göğüse doğru 10-12 cm uzaklıktan orta şiddette vurulmuştur. Mızrabın 

vurulduğu sese ait harmoniklerin dışında diğer tellerinde titreşmesinden dolayı 

oluşacak harmonikleri engellemek için, ses alınan telin dışındakiler sünger 

yastıklar ile susturulmuştur. 

 

Kasete alınan kayıtlar bir kasetçalar ve ara kablosu yardımı ile bilgisayara 

aktarılmıştır. Mızrabın tele çarpma anı ve tele sürtünme sesi de grafikte 

görüleceğinden, bu gürültüler grafik üzerinde telin titreşim sesinden ayrılarak 

çıkarılmıştır. 

 

Deneyde kullanılan bilgisayar Pentium-S 150 MHz, 1,2 GB HDD, 48 MB RAM 

özelliklerine sahiptir. Kullanılan ses kartı ise 48000 Hz örneklemeyi 

destekleyebilen “Sound Blaster Live! Value” markadır. 

 

4.2.1 YÖNTEM 
 

Deneyde temel olarak iki farklı işlem yapılacaktır. Bunlardan birincisi her ses için 

çizdirilecek olan “ses şiddeti düzeyi-zaman (β-t)” grafiğidir. Bu grafikte sesin dalga 

biçimleri incelenecektir. Ses şiddetinin pik yaptığı “attack” zamanı önemlidir. Sesin 

şiddetinin pik yaptığı nokta ile azalmaya başladığı ana kadar olan süreye yani 
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“durgun (kararlı) hal” durumlarına ve sesin azalmaya başladığı an ile söndüğü an 

arasında kalan süre yani “zayıflama” durumuna bakılacaktır. 

 

İkinci olarak “frekans-ses düzeyi (f-β)” grafikleri çizdirilecektir. Bu grafikte de sesler 

bileşenlerine ayrılarak içerdikleri harmonikler tespit edilecektir. 

 

Müzik aletleri yaklaşık 27,5-4000 Hz frekansları arasında sesler çıkaracak şekilde 

yapılmışlardır. Bu seslerden kulağımıza harmoniklerle beraber yaklaşık 12000 

Hz’e kadar sesler gelmektedir. Kânunun verdiği en pest perde 110 Hz olan Re 

perdesidir. Çizdirilen grafiklerde 100 Hz altındaki ve 10000 Hz üzerindeki 

frekanslarda belirgin harmoniklere rastlanamamıştır. Bu nedenle grafiklerde 

frekans aralıklarını 100-10000 Hz ile sınırlandırılmıştır. Böylece grafiklerin daha 

büyük görünümde ve kolay incelenebilir olması da sağlanmıştır.  

 

Ses kayıtları 48000 Hz örnekleme 16 bit ve mono olarak alındı. Örnekleme 

frekansının 48000 Hz olması, dalga biçimlerini oluşturan ardışık iki örnek noktası 

arasındaki sürenin 1/48000=0,00002083 s=0,02083 ms anlamına gelir. 

 

“Şiddet-Zaman” grafiği bilgisayara hesaplatılarak çizdirilmiştir. Grafiklerde düşeyler 

zaman ekseni, yataylar ise zaman ekseni olarak alınmıştır. Sesin ilk en yüksek 

değere ulaşma (attack) süresi incelenmiştir. Attack çabuk oluşmalıdır. Yani ses 

durgun hal durumuna çabuk ulaşmalıdır. Attack sırasında grafikte kesinti de 

olmamalıdır. Mızrabın tele çarpma anı ve tele sürtünme sesi de grafikte 

görüleceğinden, bu sesler telin titreşim sesinden ayrılarak grafik incelenmiştir. 

 

Grafik üzerinde durgun hal süresi yakınlaştırılarak incelenmiştir. Kararlı hal 

durumunda ses düzeyi ufak dalgalanmalar dışında sabittir. Ses düzeyindeki bu 

küçük azalma ve artışlar grafiklerde ihmal edilebilir. Durgun hal süresi uzun ise ses 

uzun süre ve belirgin şiddetle tınlıyor demektir. Süre kısa ise ses şiddeti erken 

azalmaya başlıyor demektir. Ayrıca bu durum sazın gürlüğünün azalması 

demektir. Ses düzeyinin kararlı olduğu aralıkta periyodiklik de önemlidir. Bu 

nedenle alınan çeşitli kısa zaman aralıklarında grafiğin periyodiklik durumu da 
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incelenmiştir. 

 

Zayıflama bölgesi de incelenmiştir. Zayıflama kısa ise ses tınlaması çabuk 

sönüyor, zayıflama süresi uzun ise ses uzun süre tınlıyor demektir. Sesin çok uzun 

süre ve çok kısa süre tınlaması iyi bir durum değildir. Kısa olması durumunda ses 

çabuk sönecek uzun olması durumunda ise sesler birbiri üzerine binecek ve 

maskeleme, binişim gibi durumlar ortaya çıkacaktır. Bu nedenle zayıflama yavaş 

ve düzgün olmalıdır. 

 

“Frekans-Ses Düzeyi” grafiği bilgisayara hesaplatılarak çizdirilmiştir. Bir telin 

titreşimi ile duyulan periyodik seslerin, ana frekansın yanında birçok farklı 

frekansların yani harmoniklerin birleşimlerinden meydana geldiğini daha önce 

belirtmiştik. Burada bulunan grafiklerde görülen harmoniklerin ve bunların 

arasındaki temel frekansın (fundamental) durumları incelenmiştir. Temel frekans, 

analizi yapılan sesin frekansı ile aynı frekansta olan harmoniktir. Düşeyde ses 

düzeyi, yatayda ses frekanslarının yer aldığı f-β grafiği FFT analizi tekniği ile 

hesaplatılmıştır. Bu grafiklerde selenlerin şiddet düzeyleri fundamental'e göre 

kıyaslanmıştır. Bu nedenle ses düzeyi oranları logaritmik değil lineer olarak da 

verilebilir. Bu tür eğrilere frekans dağılımı eğrisi ya da frekans spektrumu denir. 

 

Müzik icrası sırasında perde frekansının belirli bir miktarda tizleştirilip 

pestleştirilmesine “vibrato” denir. Uygun bir vibrato, seslere canlılık ve sıcaklık 

katar. Vibrato sırasında frekanstaki dalgalanmanın yanı sıra gürlükte de 

dalgalanma olur. Vibrato nedeniyle harmonikler arasında fundamental'e çok yakın 

frekanslı, ara ton adı verilen bazı sesler de belirebilmektedir, bunlar ihmal 

edilebilir. Ancak şiddet düzeyi yüksek harmonikler göz ardı edilmemelidir. 

 

Harmoniklerin aynı anda oluşması, sesin müzikal bir tını içermesi bakımından 

istenilen bir durumdur. Bunu da en iyi Waterfall üç boyutlu “şiddet-frekans-zaman” 

grafiğinde gözlenebilir. Bu grafik gösteriminde yatay eksenlerde frekansın zamana 

göre değişimi verilirken, düşey eksende her frekansın şiddetindeki değişim 

gözlenebilmektedir. Bu gösterimde hem harmonikler hem de bunların zaman 
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içindeki genlik değişimleri rahatlıkla gözlenebilmekte ve böylece sesin yapısındaki 

değişim hakkında genel bir fikir alınabilmektedir. Fakat bu gösterimde değerleri 

sayısal olarak net bir şekilde belirlemek zordur, ancak genel bir fikir oluşturulabilir. 

 

Harmonikler, Fourier analizi yapabilen bilgisayar programları yardımı ile 

gözlenebilir. Bu tür yazılımlar hazır paket programlar şeklinde piyasadan 

bulunabileceği gibi, çeşitli program dilleri ile ihtiyaca uygun programlar 

hazırlanabilir. Bizim kullandığımız Sound Forge 4,5 yazılımında Fourier analizi 

sonucunda elde edilen grafiklerde, harmonikler pikler yaparak kendilerini 

göstermiştir. Bu pikler arasında en yüksen olan yani en yüksek ses şiddetine sahip 

olan frekansın fundamental olması beklenir. Fundamental'e 1. harmonik de 

denilebilir. Kulağın da ana frekans olarak duyduğu ve isim verdiği ses de budur. 

Harmoniklerin frekansları arttıkça artan numaralar ile isimlendirilir. Yani 3. 

harmoniğin frekansı, 2. harmoniğin frekansından büyüktür. Harmoniklerin 

şiddetlerinin 1. harmonikten sonra giderek azalan şiddette olması beklenir. 

Harmonik tespitinde hangi harmoniğin güçlü olduğu ve şiddeti, sesin niteliği ve 

tınısı hakkında bilgi verir.  

 

Ana harmonikler dışında grafiklerde görülebilecek diğer harmonikler diğer tellerin 

titreşiminden kaynaklanmaktadır. Burada tellerin tamamının akortlanması veya 

kaydı alınan tel dışındaki diğer tellerin titreşimlerinin engellenmesi arasında bir 

seçim yapma zorunluluğu ortaya çıkmaktadır.  Tellerin tamamının akortlanması, 

bu tellerin ölçülen telin harmoniklerine katkısını gözlemeyi sağlayacaktır. Ancak 

ana harmonikler dışındaki yabancı harmoniklerin ortaya çıkması incelemeyi 

zorlaştıracaktır. Bu nedenle çalışmamızda diğer teller sünger yastıklarla 

susturularak, göğüs tahtası farklılığının sadece ilgilenilen ses üzerine etkisinin 

incelenmesi sağlanmıştır. Bu şekilde inceleme ve yorumlama daha anlaşılır hale 

getirilmiştir.  

 

Yapılan ölçümlerde düzenli grafiklerin en çok sayıda olduğu ağaç kalınlıkları tespit 

edilmeye çalışılacaktır. 
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Helmholtz’a göre ilk 6 harmonik kuvvetli ise, o ses müzikal olduğu gibi, yüksek 

frekanslı harmonikler de mevcut olmazsa yumuşak ve tatlıdır. Diğer taraftan, ilk altı 

harmonik kuvvetli ise kalite bakımından zengin yani sesler daha dolgun olarak 

nitelendirilir [11]. Yüksek frekanslı harmoniklerin sayısının çokluğu ve şiddetlerinin 

yüksek olması istenmeyen bir durumdur ve böyle sesler “metalik” olarak 

nitelendirilir. Harmoniklerin şiddetinin ana harmonikten daha yüksek olmaması ve 

düzenli bir azalma seyrinde olması bu ağacın kendine özgü tınısını oluşturur. 

Miller’e göre de ideal bir müzikal seste harmoniklerin şiddeti, frekansların artması 

ile devamlı olarak azalmalıdır [12]. Daha önce de belirttiğimiz bu görüşlerin bir 

kısmı üzerinde duracağımız belirlemelerdir. 

 

Deneyde grafiklerin incelenmesi aşağıdaki sorulara cevap arayacak şekilde 

yapılmıştır: 

 

* Ses oluştuğu an ile en yüksek değere ulaştığı ilk an arası yani ilk attack kaç 

ms’de meydana geldi? 

* Durgun hal kaç ms sürdü? 

* Çeşitli küçük zaman aralıklarında dalgaların periyodikliğinin durumu nasıl? 

* Zayıflama ne zaman başladı ve bitti, kaç ms sürdü? Zayıflama eğrisi ne kadar 

düzgün? 

Harmonikler arası uyum; 

* İncelenen aralıkta kaç adet belirgin harmonik var? 

* Temel harmonik şiddeti diğer harmoniklerden yüksek mi? Şiddetinin yüksekliği, 

diğer harmonikler arasında kaçıncı sırada? 

* Frekans yükseldikçe, harmoniklerin şiddeti azalıyor mu? 

* Frekanslar yükseldikçe azalan şiddet düzenli mi? 

* Fundamental hangi grafiklerde belirgin olarak diğerlerinden önde? 

* Alçak frekanslı perdelerde harmoniklerin ve fundamentalin davranışları nasıl 

değişim gösteriyor? Tizlerden farklı mı? (Birbirinin oktavı olan iki sesten alçak 

frekanslı olanın harmonikleri, oktavı olan yüksek frekanslı sesin harmoniklerine 

göre daha karmaşık genlik değişimleri gösterir.) 
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Bu sorulardan aldığımız cevaplar doğrultusunda sesler sınıflandırılarak, en çok 

olumlu cevap alınan ses tablası kânun yapımında tercih edilmesi gereken ağaç 

kalınlığı olarak belirlenmiştir. 

 

4.2.2 β-t ANALİZİ, ŞİDDET DÜZEYİ EĞRİSİ 

 

Şekil 4.2 ile başlayıp Şekil 4.9’a kadar olan şekillerde Tablo 3.1’de yer alan kânun 

perdelerinin kaydedilen seslerinin grafikleri yer almaktadır. Bu sesler şekil üzerinde 

yukarıdan aşağıya doğru 4,5 mm, 3,9 mm, 3,5 mm, 3,0 mm kalınlığındaki ses 

tablalarından alınan kayıtların grafikleri şeklinde sıralanmıştır. Şiddet-Zaman 

grafiklerinde sesin ilk 500 ms bölümü görülmektedir. İlk 20 ms sonradan eklenmiş 

sessizliktir. Attack, karalı hal, zayıflama davranışları grafiklerde çeşitlilik 

göstermektedir. Kimisinde yok denecek kadar azken, kimisinde ise oldukça 

belirgindir. Ama grafik görüntüleri genelde birbirlerine ana hatlarıyla benzer olup, 

kânuna özgü şiddet eğrisi gözlenebilmektedir. Değerlendirme tablosunda yer alan 

kalın vurgulu sayılar bu davranışların dalga biçiminin düzenli bir biçime sahip 

olduğunu belirtir. Vuruların yer aldığı perdeler de rahatlıkla gözlenebilmektedir. 

Ses dalgalarının periyodikliği ise ayrıca grafiklerle gösterilmiştir. Her noktasında 

periyodik bir görünüme sahip ses dalgalarına rastlanamamıştır. Bazı sesler yer yer 

periyodik ve düzenli biçimli salınımlarla sönebiliyorken, bazı ses dalgalarında ise 

hiç periyodik salınıma rastlanmamaktadır. Rastlanan periyodik dalga sıklığını 

Tablo 4.1 üzerinde “*” simgesi ve sayısıyla belirttik. Yine kalın vurgulu “yok” 

kelimeleri, uzun zaman aralıklı bir periyodik yapıya sahip olmayan ama kısa süreli 

veya yavaş değişen düzenli dalga biçimlerine sahip olduğunu belirtmektedir.  

 

Grafiklerin analizinden elde edilen değerler Tablo 4.1 üzerinde incelendiği zaman 

aranılan düzenli dalga yapıları, en uygun attack, durgun hal ve zayıflama zaman 

miktarları rahatlıkla görülebilmektedir. Attack davranışı 4,5 mm kalınlığındaki 

tablada yalnızca Do2 perdesinde (782,28 Hz) düzenli bir dalga yapısıyla oluştuğu 

görülmüştür. 3,9 mm kalınlıkta hiç düzenli bir Attack yapısı gözlenemezken, 3,5 

mm kalınlıkta 12 adet, 3,0 mm kalınlıkta 11 adet gözlenmiştir. Bu sonuçlar 

arasında en fazla düzenli dalga yapısına sahip kalınlık 3,5 mm kalınlıktır. Attack 
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oluşum süreleri için bütün perdelerin aritmetik ortalamasına bakılmıştır. Böylece 

kânunun bu kalınlığa karşı genel tepkisi belirlenmeye çalışılmıştır. Buna göre 4,5 

mm kalınlıkta ortalama olarak attack 2,883 ms’de oluşuyorken, 3,9mm kalınlıkta 

3,008 ms, 3,5 mm kalınlıkta 14,596 ms, 3,0mm kalınlıkta 14,213 ms’de 

oluşmuştur. Kalınlık azaldıkça attack süresi artmaktadır. Kalınlığın ve ya kütlenin 

artması, ağacın esnemesini zorlaştıracak, bu da salınımın bir maksimuma 

gelmesini zorlaştıracaktır. Bu da sesin şiddetini ve tınısını olumsuz yönde 

etkileyecektir. Aynı sebepten dolayı, tahtanın elastiklik katsayısı da salınımın 

genliğinin dolayısıyla sesin karakterinin belirlenmesinde önemli rol oynayacaktır. 

 

Sesin attack yaptığı an ile sönmeye ilk başladığı an arasındaki süre olan durgun 

hal davranışı incelenirken ses şiddetindeki ufak dalgalanmalar göz ardı edildi. 

Buna göre 4,5 mm kalınlıkta 4 adet ufak dalgalanmaların yok denecek kadar az 

olduğu ve düzenli dalga yapılı durgun hal varken, 3,9 mm kalınlıkta 3 adet, 3,5 mm 

kalınlıkta 15 adet, 3,0 mm kalınlıkta ise 11 adet durgun hal tespit edilmiştir. Bu 

durumda en fazla sayıda ve düzenli durgun hal durumuna sahip kalınlık 3,5 

mm’dir. Ayrıca durgun hallerin sürelerine bakıldığında 4,5mm kalınlıkta ortalama 

süre 1,920 ms, 3,9 mm kalınlıkta 1,237 ms, 3,5 mm kalınlıkta 8,345 ms, 3,0 mm 

kalınlıkta 7,304 ms olarak tespit edilmiştir. Bu değerler arasında en uzun ortalama 

durgun hal zamanına sahip kalınlık 3,5 mm’dir. 

 

Ses dalgalarının düzenli salınımlardan oluşması, genlik değişimlerinin düzenli 

olması yani ses dalgasının periyodik olmasıdır. Seslerin kısa zaman aralıklarındaki 

dalga yapılarını incelediğimizde görebileceğimiz düzenli salınım miktarlarının 

çokluğu Tablo 4.1’de * sayısı ile belirtilmiştir. Buna göre 4,5 mm kalınlık 24 adet, 

3,9 mm kalınlık 19 adet, 3,5 mm kalınlık 27 adet, 3,0 mm kalınlık 30 adet yıldıza 

sahiptir. Buna karşılık tam bir periyodik dalga görünmemesine rağmen, çok düzenli 

yapıya sahip perdeler de belirlenmiştir. Bunların miktarları ise 4,5 mm kalınlıkta 3 

adet, 3,9 mm kalınlıkta 7 adet, 4,5 mm kalınlıkta 5 adet, 3,0 mm kalınlıkta ise 1 

adettir. Bunların da periyodik dalga olduğunu varsayarsak en fazla düzenli dalga 

yapısına sahip kalınlık 3,5 mm’dir. Şekil 4.10-13 aralığında periyodik yapılara 

örnekler verilmiştir. Şekil 4.10’daki gibi tiz seslerde ve Şekil 4.11 (a) ve Şekil 4.13 
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(a)’daki gibi daha düşük frekanslı seslerde daha basit salınımlar gözlenmekte 

buna karşılık orta ses bölgesinde Şekil 4.13 (b), (c), (d) grafiklerinde olduğu gibi 

daha karmaşık salınımlar gözlenmektedir. Buradan ağacın belirli ses arlıklarına 

daha fazla tepki verdiği gösterilebilir. Şekil 4.12 (c)’de vuru gözlenebilmektedir. 

 

Sesin attack yaptığı an ile söndüğü veya ses şiddetinin önemsenmeyecek kadar 

azaldığı an arasındaki davranışa zayıflama adı verilmiş ve ses düzeyinin zayıflama 

değişimi Tablo 4.1’de incelenmiştir. Sonuçlara göre zayıflama hareketi düzenli 

dalga yapısı ve şiddet azalmasıyla oluşan perde sayısı 4,5 mm kalınlıkta 13 adet, 

3,9 mm kalınlıkta 16 adet, 3,5 mm kalınlıkta 16 adet, 3,0 mm kalınlıkta ise 6 

adettir. 3,9mm ve 3,5mm kalınlıklar en fazla sayıda perdeye sahiptir. Zayıflama 

süreleri ise 4,5 mm kalınlıkta 455,56 ms, 3,9 mm kalınlıkta 536,05 ms, 3,5 mm 

kalınlıkta 648,32 ms, 3,0 mm kalınlıkta 657,93 ms’dir. Kalınlık azaldıkça ses 

tahtası daha kolay salınacağı için zayıflama süresinin de artması beklenen 

sonuçtur. Ancak fazla uzun zayıflama süresi seslerin birbirini maskelemesine 

neden olabilecektir. Örneğin Şekil 4.8 (c) ve (d) grafiklerinde zayıflama gereğinden 

fazla uzun ve şiddetlidir. Şekil 4.5 (c), Şekil 4.8 (a) ve Şekil 4.9 (b) grafiklerinde 

oldukça düzgün zayıflama davranışı gözlenebilmektedir. Bu görünümler kânun 

sazına özgü şiddet eğrisi grafikleridir. Başka müzik aletlerinde bu eğri farklı 

görünümler almaktadır. Aynı şiddette etkiye rağmen kalınlıkların bazı seslere daha 

yüksek genlikle tepki verirken bazı seslere de daha zayıf tepkiler verdiğini 

gözleyebiliyoruz. Örneğin ağaç malzeme Şekil 4.2 (b) ’de görüldüğü gibi düşük 

frekanslı Mi perdesine zayıf tepki verirken, perde tizleşip frekans yükseldikçe Şekil 

4.9 (b)’de görüldüğü gibi daha yüksek genlikle tepki vermektedir. Bunu diğer 

perdelerde de yaklaşık olarak gözleyebilmemize rağmen, Şekil 4.2 (d)’de 

görüldüğü gibi Mi (123,74 Hz) perdesine ağacın verdiği tepki, daha tiz olan Sol 

(146,69 Hz) perdesine daha zayıf tepki vermektedir. Bütün bunlar bize ağaç 

malzemelerin farkı durumlarda farklı frekanslara farklı tepkiler verdiğini 

göstermektedir. 

 

Şekil 4.2 ile Şekil 4.9 arasında verilen şiddet düzeyi grafiklerinden okunan 

değerler, Tablo 4.1’de sayısal sonuçlara dönüştürülerek sıralandırılmıştır. 
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“Ortalama (ms)” satırındaki sonuçlar düşeydeki her bir kalınlığa ait zaman 

değerlerinin milisaniye cinsinden aritmetik ortalamalarıdır. “Düzenli (adet)” 

satırındaki sonuçlar ise, sütunlardaki değerlerden düzenli dalga yapılarına sahip 

seslerin sayısını belirtmektedir. “**” simgesine sahip ses, “*” simgesine sahip 

sesten daha uzun ve çok sayıda aralıkta periyodiklik gözlenen sesleri belirtir. Koyu 

renklerle belirtilmiş sayılardan attack ve durgun hal sütununda bulunanlar, o perde 

için en iyi değerleri belirtmektedir. Zayıflama süresi ve periyodik dalga çokluğu 

sütunundaki kalın vurgulu değerler, göz önüne alınan zaman aralıklarında düzenli 

dalga yapısına sahip sesleri belirtmektedir. 
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Tablo 4.1 Şiddet-Zaman Grafiklerinden Hesaplanan Sayısal Veriler 
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4.2.3 FFT ANALİZ PARAMETRELERİNİN BELİRLENMESİ 
 

Ses kayıtları 48000 Hz örnekleme 16 bit ve mono olarak alınmıştır. Bu çalışmada 

3,5 mm kalınlığındaki tabladan alınan Si2 perdesi üzerinde hesaplamalar 

yapılmıştır.  

 

FFT analiz programında üç değişken parametre yer almaktadır. Bunlardan biri 

olan “Overlap”, analizde kullanılacak olan FFT analiz penceresinin üst üste 

bindirilme miktarını yüzde olarak belirler. Yüzde değeri büyüdükçe analizi yapılan 

frekans bandının, yüzde değer kadar bir kısmı yeniden analiz yapılır. Böylece 

dalganın gözlenmesinde kesiklik yaşanmaz ve bütün bir frekans süresi bütüne bir 

yakın şekilde incelenmiş olur. Yüksek yüzde daha fazla analiz yaptırır, buna 

karşılık yüzde büyüdükçe hesaplama süresi de artmaktadır. Düşük yüzde, analizi 

yapan fonksiyonların sayısını da azaltır ve buna karşılık olarak da işlem zamanı  
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kısalır. Aynı şartlar altında %0-25-50-99 değerlerde hesaplama yaptırıldı. 

Bunlardan en belirgin sonuç veren %75 ve %99 sonuçları birbirine çok benzer 

çıktı. Fakat %99 hesaplama süresi daha fazla olduğundan %75 overlap tercih 

edildi. 

 

Şekil 4.14 ‘de görüldüğü gibi overlap değeri yükseldikçe grafiklerdeki harmonikler 

belirginleşmeye başlamaktadır. %0 değerinde eksik hesaplamadan dolayı 

gereğinden fazla harmonik gözlenirken, %75 değerinde harmonikler belirginleşmiş, 

gereksiz pikler ise ortadan kalkmıştır. Bunun nedeni de tekrar yapılan analizin 

daha sağlıklı sonuçlar vermesidir. Özellikle yüksek frekanslardaki piklerin azalıyor 

olması da dikkat çekmektedir. Şekil 4.15 ‘deki iki grafikte de birbirine çok benzer 

sonuçlar elde edilmiştir. (a) grafiğinin, diğerine göre daha hızlı hesaplanabilmesi 

bu yüzde değerin tercih edilmesine neden olmuştur. 

 

İkinci değişken parametre olan “FFT Size” analizin kaç nokta kullanılarak 

hesaplanacağını belirler. Nokta sayısı arttıkça frekans çözünürlüğü artarak, zaman 

içinde frekanstaki değişimi daha rahat hesaplanarak görüntülenebilmekte ancak 

çok yükseldikçe de hesaplama hataları artarak farklı ve bizim için 

önemsenmeyecek şiddette frekansların ortaya çıkmasına neden olmaktadır. 

Örneğin 44100 Hz örnekleme frekansı ile kaydedilmiş bir sese 2048 noktalı FFT 

analizi yapılırsa 0,046 s (2048/44100) ile analiz yapılırken, 128 noktalı FFT 

analizinde 0,003 aralıkları kullanılır. Overlap değeri %75 ve pencere modeli 

Hamming olarak sabitlenerek beş farklı Size ile hesaplama yaptırıldı. Bunlardan 

16384 ve 32768 birbirine benzer olduğu görüldü. 32768’de çok tiz seslerdeki çok 

düşük şiddetteki frekansların varlığı nedeniyle bu tercih edilmedi. 16384 daha 

sade ve 32768 kadar ayrıntılı görünüm verebildiği için hesaplamalarda 16384 size 

değerini seçildi. Yani deneyimiz 16384/48000=0,34 s ile analiz yapıldı. 

 

Şekil 4.16’da (a) grafiğinde hesaplamalarda az sayıda nokta kullanıldığı için 

yaklaşık değerler hesaplanmış ve tam değerleri belirlenemediğinden pikler keskin 

olamamıştır. Buna karşılık nokta sayısı arttıkça hesaplamalar kesinlik kazanmış ve 

tam değerler belirlenebildiğinden pikler daha kesin olarak belirli sayısal değerleri 
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gösterebilecek şekilde yükselmiştir. Ancak (e) grafiğinde 6700 Hz yakınlarındaki 

değerlerde olduğu gibi, yüksek frekanslı seslerde sonucu değiştirmeyen buna 

karşılık gereksiz pikler de belirdiğinden, daha sade görünümde ve duyulabilir 

sınırlarda harmoniklerin gözlenebildiği 16354 noktalı size daha uygun görülmüştür. 

 

Son olarak da “smoothing window” başlığı altında yer alan pencereleme cinsi 

belirlendi. Analizde data girdilerine uygulanacak olan pencere fonksiyonları, FFT 

grafiklerindeki piklerin keskinliği üzerinde ve komşu frekanslara sızıntılar üzerinde 

de güçlü bir etkisi vardır. Bulan bilim adamının adını taşıyan bir çok pencereleme 

sistemi vardır. Bunlardan hepsi de birbirinden farklı değişkenler üzerinde hesap 

yaparak farklı denklemler kullanırlar. Bunlar arasında Hamming pencereleme 

metodu en sık kullanılan ve teknik yönden daha az hata veren hesaplama yöntemi 

olması sebebiyle uygulamada tercih edildi. 
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4.2.4 f-β ANALİZİ ve FREKANS SPEKTRUMU 
 

Şekil 4.18 ile Şekil 4.26 arasındaki şekillerde 4,5 mm, 3,9 mm, 3,5 mm, 3,0 mm 

kalınlığındaki ses tablalarından alınan ve Tablo 3.1 ‘de yer alan perdelerin 

seslerinin grafiklerine FFT uygulandıktan sonraki görüntüleri yer almaktadır. Analiz 

sonucunun 100-10000 Hz arasındaki kısmı görünmektedir. Yüksek pikler 

harmoniklerdir. Birçok harmoniğin sağ veya sol bitişiğinde yer alan çok küçük 

düzeydeki frekanslar vibratodan kaynaklanmaktadır. Bir kaynaktan çıkan sesin 

frekansının haricinde tizlere ve pestlere doğru yapılan küçük salınımlar olan 

vibrato, kânunda oldukça belirgindir. 

 

Buradaki grafiklerde 3,0 mm kalınlığa ait (d) grafiklerinde tahtanın inceliğinden 

dolayı gereğinden fazla salınım ve buna bağlı olarak da çok sayıda harmonik 

gözlenebilmektedir. Bu harmoniklerin çokluğu ve özellikle de tiz seslerdeki 

harmoniklerin varlığı nedeniyle, düşük frekanslardaki harmoniklerinin daha belirgin 

olmasına rağmen tercih edilmemiştir. Şekil 4.23’de düzenli zayıflama eğrisi (d) 

grafiğinde olmasına rağmen, benzer düzenlilik (c) ve(a) grafiğinde de görülmekte 

ve (d) grafiğinden farklı olarak yüksek frekanslı harmonikler daha az 

bulunmaktadır. (d) grafiğinde harmonikler daha belirgindir. Aynı düzenlilik Şekil 

4.24 (d) grafiğinde de görülebilmektedir. Şekil 4.25 (a) grafiğinde harmoniklerin 

piklerinin diğerlerine göre daha kısa olduğu dikkat çekmektedir. (b) ve (c)grafikleri 

düzenli azalma seyrindedir ve (d) grafiğinde yüksek frekanslı harmonikler dikkat 

çekmektedir. Şekil 4.26 ‘da harmonik sayıları azalmaya başlamış, frekans 

dalgalanmaları da artmıştır. Şekil 4.26 (d) ‘de görüldüğü gibi perdenin tiz olması ve 

yapının ince olması salınımı düzensiz bir biçimde artırmış dolayısıyla da oluşan 

frekans dağılımını çeşitlendirmiş, harmoniklerin yanında düşük şiddetli birçok ara 

tonlar meydana gelmiştir. 
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BÖLÜM V. 
SONUÇLAR VE TARTIŞMA 

 

Bu çalışmada ana hatlarıyla temel ses bilgisi ve sesin ortamlarda yayılışı verilerek, 

ses dalgalarının bir müzik aleti içindeki davranışı ve dalga yapısının müzik aletinin 

ağaç malzemesine bağlılığı araştırılmıştır. 

 

Amaç sadece incelenen ağaç malzemenin akustik tepkisini belirlemek olduğu için 

ileri düzeyde matematiksel işlem gerektiren teorik incelemelere girilmemiş 

bilgisayar tarafından yapılan matematiksel hesaplamaların sonuçları grafikler ve 

tablolar halinde belirtilmiştir. Ancak konunun çıkış kaynağının anlaşılabilmesi için 

temel tanımlar ve Fizik-Müzik ilişkisi üzerinde durulmuştur. Bu çalışmada elde 

edilen bulgular kânun yapımındaki tartışmalara veri olarak kullanılacak niteliktedir. 

Çalışmanın deneysel yapılış tekniğinin verilmesinde ise bundan sonraki 

çalışmalara bir fikir olması amaçlanmıştır. Çalışmada kânun sazının ses tablası 4 

farklı kalınlığa inceltilerek, çıkardığı sesteki değişimler incelenmiştir. Sazın 

verebildiği 24 perdeden her kalınlık için ayrı ayrı ses kayıtları alınmış ve bunlar 

Fourier Analizi yardımıyla harmoniklerine ayrılarak dalga yapıları incelenmiştir. 

Dalga yapıları ve içerdikleri saf tonlar grafikler ile gösterilmiş, daha sonra bu 

grafiklerdeki sayısal değerler bir tabloya geçirilerek bütün sesler arasındaki 

farklılıklar tespit edilmiştir. 

 

Frekans spektrumları incelendiğinde en fazla harmoniğe sahip kalınlığın 3,0mm 

olduğu görülmektedir. Fakat vibratodan kaynaklandığı düşünülen sızıntı 

frekansların miktarı çok fazladır. Bunun nedenin ince olan yapısının gelişigüzel 

salınmasından olduğunu tahmin edilmektedir. En az sızıntıya sahip ve 

harmoniklerin en net ve belirgin olduğu sesler 3,5mm kalınlığında tabladan alınan 

kayıtlarda görülmüştür. En tiz ve en pest bölgelerde harmonik dağılımları 
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düzensizleşmekte, bu bölgelerde ana frekans harmoniklerden zayıf kalmaktadır. 

Genel yapıya bakarak en uygun harmonik dağılımının 3,5mm kalınlıktan alınan 

perdelerde olduğu görülmektedir. 

 

Tablo 4.1 incelendiği zaman attack süresinin 4,5mm kalınlıkta ortalama 2,883ms, 

3,9mm kalınlıkta 3,008 ms, 3,5 mm kalınlıkta 14,596 ms ve 3,0 mm kalınlıkta 

14,213 ms sürdüğü görülmektedir. 4,5mm ve 3,9mm kalınlıklardaki süreler yok 

denecek kadar kısadır. Diğerlerinde ise attack oluşmadan önce ses bir süre 

yükselmeye çalışmıştır. 4,5 mm ve 3,9 mm’deki ani attack, seste patlama benzeri 

davranış göstererek kulakta rahatsızlık hissi yaratabilir. 

 

Tablo 4.1’de durgun hal sürelerine bakıldığı zaman 4,5 mm kalınlıkta ortalama 

1,920 ms, 3,9 mm kalınlıkta 1,237 ms, 3,5 mm kalınlıkta 8,345 ms ve 3,0 mm 

kalınlıkta ise 7,304 ms sürdüğü görülmektedir. 4,5 mm ve 3,9 mm kalınlıklarda 

durgun hal süreleri yok denecek kadar kısadır. 4,5 mm kalınlıkta 4 adet, 3,9 mm 

kalınlıkta ise 3 adet durgun hal görülen perdeye rastlanmıştır. Buna karşılık 3,5 

mm kalınlıkta 24 perdenin 15 tanesinde, 3,0mm kalınlıkta ise 11 tanesinde durgun 

hal davranışı gözlenmiştir. Bu sayısal değerler içerisinde en uygun değerler 3,5 

mm kalınlıkta yer almaktadır. 

 

Yine Tablo 4.1’de zayıflama süreleri incelendiğinde sesler 4,5 mm kalınlıkta 

ortalama 455,56 ms, 3,9 mm kalınlıkta 536,05 ms, 3,5 mm kalınlıkta 648,32 ms ve 

3,0 mm kalınlıkta da 657,93 ms içerisinde ses şiddeti düzeyi en az seviyeye indiği 

görülebilmektedir. 3,5 mm ve 3,0 mm kalınlıkta perdelerin zayıflama süreleri 

yeterince uzundur. 4,5 mm ve 3,9 mm kalınlıklarda ise diğerlerinden daha kısa 

sürmektedir. Bu da tablaların kalınlıklarından kaynaklanmaktadır. İnce tablalarda 

görülen süreler de gereğinden fazla uzun değildir. 

 

Tablo 4.1’de yer alan sayısal değerlerde kalın yazı karakteri ile belirtilen süreler, o 

perdenin ses süresi içinde periyodik dalga görünümlerine rastlandığını belirtir. Bazı 

dalgalarda bu periyodik görünümler çok belirgin olurken bazılarında ise az 

belirgindir. Her sütunun sonunda o kalınlıkta kaç perdede periyodik dalgalara 
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rastlanıldığı belirtilmektedir. Buna göre attack süresi içinde 4,5mm kalınlıkta 1 adet 

perdede, 3,5 mm kalınlıkta 12 adet, 3,0 mm kalınlıkta 11 adet perdede periyodik 

dalgalara rastlamıştır. Durgun hal süresi boyunca 4,5 mm kalınlıkta 4 adet 

perdede, 3,9 mm kalınlıkta 3 adet, 3,5 mm kalınlıkta 15 adet ve 3,0 mm kalınlıkta 

ise 11 adet perdede periyodik dalgalara rastlanmıştır. Zayıflama süresi boyunca 

4,5mm kalınlıkta 13 adet perdede, 3,9 mm kalınlıkta 16 adet, 3,5 mm kalınlıkta 16 

adet ve 3,0 mm kalınlıkta 6 adet perdede periyodik dalgaya rastlanmıştır. 

Belirlenen bu periyodik dalgalar ses süresi boyunca değil çeşitli kısa zaman 

aralıklarında gözlenmiştir. Periyodik dalgalardan bazıları örnek olarak Şekil 4.10-

4.13’de gösterilmiştir. Periyodik dalgalar bazı perdelerde uzun zaman aralıklarında 

kendini gösteriyorken bazılarında çok kısa süreli ya da anlık kendini 

göstermektedir. Bu durum periyodik dalga çokluğu sütununda * sayısı ile belirtildi. 

Gözlenen periyodik dalga görünümleri bazı perdelerde gayet düzenli bir salınım 

sergiliyorken bazılarında biraz daha düzensiz ama periyodiklik görünümünü önemli 

ölçüde bozmayacak biçimde kendini göstermektedir: Dalgaların periyodiklik 

özellikleri Tablo 4.1’de periyodik dalga çokluğu sütununda * sayısı ve kalın yazı 

karakterleri ile belirtildi. Buna göre 3,5 mm kalınlıkta daha fazla periyodik dalgaya 

ve düzenli salınıma rastlanmıştır. 

 

Grafiklerin ve sayısal değerlerin yorumlanması sonucunda en uygun kalınlığın 3,5 

mm kalınlık olduğu tespit edilmiştir. 3,0 mm her ne kadar ona yakın değerler 

sergilese de inceliğinden kaynaklanan düzensiz salınımları nedeniyle gereğinden 

fazla harmonik ve uzun zayıflama davranışları göstermiştir. Zayıflamanın yavaş 

olması üretilen seslerin birbirine karışmasına yol açar. Ayrıca kânun üzerindeki 

tellerden kaynaklanan aşırı gerilim ve miktarı tonları bulan baskı bu incelikteki 

tahtasının kısa sürede zarar görmesine yol açabilir. Müzik aleti yapımında 

dayanıklılık ve uzun ömürlü olma özelliği de önem taşıdığında kalınlığın 3,5 mm 

veya ona en yakın değerlere sahip olan 3,9 mm’ye yakın bir kalınlık uygun 

olacaktır. Daha yüksek kalınlıklarda harmoniklerin sönüklüğü ve azlığından dolayı 

kânun kendine has tınısını ortaya koyamayacağından ve oluşan seslerin tınısı 

melodik yapıya sahip olmayacaktır. Her kalınlıkta icra edilen müziklerle de bu 

bulgu gerçeklendi. Kalın yapılarda tiz harmonikler sayıca fazla ve fundamentalden 
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yüksek olacağında kânun metalik ses verecektir.  

 

Kânunun çıkardığı ses yalnızca ses tablasına bağlı değildir. Köprüdeki derinin 

cinsi ve kalitesi de önemlidir. Ayrıca yapıda kullanılan ağaçların cinsi, nem 

oranları, yetişme şartları gibi birçok etken vardır. Bütün özelliklerin aynı anda 

mükemmel olmasını sağlamak çok zordur. Ses tablasının hemen altında yer alan, 

ortalama 1 cm2 kalınlığında ladin ağacından yapılmış kısa çubuklardan oluşan ses 

balkonları da ses tablasından sonra ikinci gelen çok önemli bir bölümdür. Bu 

balkonların diziliş şekli titreşen ses tablasının salınımını kontrol eder. Her kânun 

yapımcısının faklı bir balkon sistemi vardır. Farklı balkon yapıları sesin tınısının 

farklılığını dolayısıyla zevk ayrımlarını ortaya çıkaracaktır. Bizim sonuçlarımız, 

kullandığımız kânunun balkon yapısı ve yapımında kullanılan ağaç malzemelerin 

cinsleri ile elde edilmiş olmasına rağmen farklı yapıdaki kânunlar için de yol 

gösterici olacaktır. Bu nedenle kânunun yapısında kullanılan ağaçlar ve işçilik 

kaliteli olduğu sürece çalışmamızda belirlediğimiz en uygun ses tablası kalınlığı 

her zaman geçerliliğini koruyacaktır. 
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