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Abstract
ANALYZING OF ACOUSTIC PROPERTIES OF BAĞLAMA

Acoustic is a very important element for systematic musicology and musical Instruments that have lots of components. Musical acoustic involves moment of sound production , sustaining sound, quality of sound, properties of vibration , frequencies, and
the ending moment of vibration . Sound is occured through vibrating strings that are
fixed between two fixed points. Different parts of bağlama that are body, sound
board, bridge, and neck have different and particular acoustic and physical specifications. Every different specification effects to timbre of bağlama in specific ratios. For
increasing sound quality of bağlama, each part must be particularly tested, and analyzed their acoustic properties. In the context of results of tests, new findings must be
used in the construction of bağlama. In this article, acoustic elements of bağlama is
examined with researching and describing the parts of bağlama like neck, body, sound
bouard in the context of physics of music to understand how bağlama produces
sound. Quality of sound and instrument’s acoustic are affected by string quality and
calibration , properties of wood, processing of wood, sound character of wood ete.
Besides those acoustic specifications, thickness of frets, location and form of the bridge
of instrument are an another crucial point for instrument’s intonation . Those properties are examined and written at the first time, and it makes important our findings
very important.

Akustik kelimesinin kökeni Yunanca’da ‘duyma ile ilgili’ ve ‘duymak’ anlamları na gelen kelimelerden gelmektedir (Haydon 1941: 21). Modern pratikler genellikle bu terimi sesin fiziksel
durumunu belirtmek için kullan ı r. Akustik ya da Sesbilimi, sesi inceleyen disiplinler arası bir
bilim dalıdı r. Katı, sıvı veya gaz halindeki maddelerde dalga yayılım ın ın fiziksel özelliklerini
inceler. Bunlar arasında gü rült üye yol a çan titreşimlerin ve gü rült ün ü n kontrolü de vardı r.
Bu yü zden , fizikte, akustik kelimesi ü retim, değişim ve ses etkileri dahil olmak kay‘
dıyla ses yasaları araştırması’ veya ‘ses bilimi’ olarak tan ımlan ır. Mimaride ise akustik terimi,
bir salonun ses ile olan ilişkisini tan ımlamak için kullan ılır. Psikolojide ise ses algısına göre
duyma işlemini vurgulamak için kullan ılır. Burada, araştırma ruhsal-fiziksel ve psikofizyolojik
özellikleri dikkate alı r.

Müzikal akustik ise sesin ü retim an ı, sesin titreşiminin sürdü r ülmesi, meydana gelen
titreşimin kalitesi, titreşimi oluşturan ö zellikleri, titreşimi etkileyen diğer bütün fakt örleri,
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frekansları ve titreşimin bitiş an ın ı kapsar. Ses dalgasın ın başladığı ve bittiği mesafe arasına
dalga boyu, geçen sü reye periyod denmektedir. Bu tip bir hareket pendular hareket veya basit
armonik hareketolarak adlandırılı r. Dalgan ın ulaşt ığı maksimum yü kseklik amplitude, saniyede ki titreşim sayısı ise frekans olarak adlandırılır (Revesz 2001:12).
Akustik enstr ü man , ses ü retebilmek veya ü retilen sesin amplitube değerini yükseltmek için herhangi bir elektrikli cihaza ihtiyaç duymayan , yapısı gereği sesin oluşumuna neden
olan bir rezonat ör etraf ında yapılm ış çalgılardı r. Bu rezonat ör meydana gelen sesi çalgın ın
diğer kısımlarına iletir ve titreşimin uzun süreli olmasın ı sağlar. Araştırma konumuz telli bir
çalgı olan bağlama olduğu için öncelikle telli sazlarda akustik konusunu kısaca incelemek faydalı olacakt ı r.

Telli Çalgılar

Sabit iki nokta arasına gerilmiş telin titreşmesi sonucu ses ü reten çalgılardır. Hornbostel-Sachs
enstrü man sı n ıflama sistemine gö re chordophone olarak adlandır ılırlar. Telli çalgılar, titreşim
ü retme yö ntemlerine gö re çekmeli, vurmalı ve yaylı olarak üç gruba ayr ılırlar. Arp, gitar ve
mandolin gibi çalgılar ilk grupta yer almaktadı rlar; piyano ikinci grupta; keman , viola, çello
ve kontrabas ise yaylı çalgılar grubunda karşımıza çıkarlar.
Ses, bir dereceye kadar dayan ıklı olan tellerin titreşimi ile meydana gelir, fakat titreşimlerin rezonat ör olarak çalışan çalg ın ın geri kalan ı ile devam ettirildiği zaman titreşimler
güçlü olur ve m ü zikal olarak etkileyici bir hal alır. Basit vibrasyon bir ton ü retir. Bu tonun
pitch’i veya frekansı, telin uzunlu ğu, tansiyonu, inceliği ve materyali ile bağlantılıdır. 16.yy’da
Zarlino, düşük tonların düşü k titreşim oranları olduğundan bahsetmiştir. Fakat Mersenne,
17.yy’ın ilk yarısında pitch’i frekansın belirleyeceğini söylemiştir.

Fiziksel olarak ses titreşimler ile üretilir. Her müzik aleti titreşim üretmek için dizayn
edilmiştir. Titreşimler sound olarak algılanabilmeleri için belirli frekans limitleri ve yoğunluğu
içinde olmalıdır. Eğer tonun fiziksel doğasın ı analiz edersek, her saniyede belirli oranda vuruş
içerdiğini görürüz. Bu vuruşlar, bir sesin var olabilmesi için gerekli genişlik (extensity),uzaklık
(displacement) ve yü kseklik (amplitudeye sahiptirler. Pratik amaçlar için , müzik, frekans (frequency), yoğunluk (intensity), form veya doğuşkan (overtone) yapısı ve süre ile ilgi, tonun en
ö nemli fiziksel karakterleri olarak düşün ülebilir. Fiziksel karakter daha çok tonun (pitch) psikolojik fakt ö rleri, ses yü ksekliği, kalite ve süre üzerinde durur. Doğ uşkanlar çalgın ın kendine
has tın ısı (rengini) belirler. Bir ses kaynağı birçok farklı frekansın karışımından meydana gelmektedir. Bir m ü zikal tonun t ın ısı, kendi armonik dizilimi taraf ından karakterize edilir.
Bir Telli Çalgı Olarak Bağlama

Bir gövdesi ve klavyesi olan , iki sabit eşiği arasına tel gerilmiş sazlar genel olarak lute grubuna
girmektedirler. Bağlamada form olarak bu tan ımlamaya uymaktadır. Bağlama üzerinde akustik
faktörlerden kaynaklı yapılan çalışmalar, diğer çalgılara oranla tarihsel olarak oldukça yenidir.
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Özellikle 1980’li yıllarda yerel m üzik endüstrisinin uluslararası akı mlardan etkilenmesi, bağlama icra eden kişi sayısı n ın hızlı artması ve bununla beraber çok sayıda bağlama yapılma ihtiyacın ın do ğması ve konservatuarların açılması bağlama yapım ında yeni düşü ncelerin ve
arayışların meydana gelmesine olanak tan ı mışt ır.

Bağlama üzerinde akustik için yapılan çalış malar 1980’li yıllara kadar ‘deneme-yan ılma’ veya ‘usta-çı rak’ ili şkisi sonucu yap ılmaktaydı. Bununla birlikte yaln ı zca icracılar ı n kişisel istekleri ü zerine yapılan çalışmalardan öte bir yenilik yapılmamaktaydı. 1980 ve 1990’lı
yıllar ile birlikte bağlaman ın akustik düzenlemesi iyi yapılmış konser salonlarında icrasın ın
çoğalması, bağlama icracıların ın batı m üziği orkestralar ı ile konserler vermesi ve ses kayıt teknolojisine ait yeniliklerin ülkemize gelişi bağlama üzerinde akustik için yap ılan çalışmaları
hızlandırdı. Bağlama üzerinde akustik için yapılan çalış maları, ba ğlaman ın her bir bölü münde
ayrı olarak inceleyip ö rneklendirece ğiz.

Bağlama Üzerine Akustik İçin Yapılan Çalışmalar

Telli çalgıların ses ü retebilmek için en ö nemli kısmı olan rezonatö r (tekne) , bağlaman ın akustik
karakteri içinde son derece ö nemlidir. Bağlamada ‘gövde’ ya da ‘tekne’ olarak bu bölüm , tarihsel sü rece baktığımızda ‘oyma’ ve ‘yaprak’ olarak adlandı rılan şekillerde karşı mıza çıkar.
‘Oyma tekne’ denilen gövde biçimi, tek bir ağaç kütlesinin (genellikle dut ağacın ın ) çeşitli ağaç
oyma araç gereçleri kullan ılarak bağlama gövdesi şeklinde oyulması ndan meydana gelir.
Oyma tekneler 1980’li yıllara kadar bağlama yapı mında kullan ılan tek yö ntemdir.
Ancak zamanla yerini ‘yaprak dilimli tekneye’ bı rakm ıştı r. Çü nk ü ö ncelikli sebep yapı mı
uzun sürdüğü nden çok sayıda ki bağlama yapı m talebini karşılamada güçlük çekilmesi ve meydana gelen ağaç israf ıdı r. Bununla birlikte bizim için önemli olan akustik konusunda da oyma
teknenin bir takım zorlukları vardı r (Eroğlu: 2011).

Akustik olarak iyi olduğu kabul edilen bir çalgı incelendiği zaman , enstrü man ın yap ı m ı nda kullan ılan ağaçların damarların ın birbirine paralel oldukları gö rülebilir. Bu paralellik
ağacı n doğru ve kaliteli bir titreşime maruz kalmasına olanak tan ı r. Ağaçlarda ki damarlar,
ağacın doğası gereği birbirlerine paralel konumdadır ancak yanlış biçilen a ğaçlar ın çalgı yapımında kullan ılması sonucu istenilen akustik elde edilemeyebilir.

Damarların yön ü oyma teknelerde ayn ı olmadığı için teknenin her bölü m ü ayn ı şekilde titremez. Ses dalgaların ı n titreşimlerini s ü rdürebilmeleri için ağaçta ki damarların birbirlerine eşit uzaklıkta olmaları titreşimin iletkenliğini arttı racakt ı r. Tıpkı bir göle taş
attığı mı zda meydana gelen dalgaların kendi aralarında eşit olması gibi, ağacın damarlar ın ın da
aralarında ki oran sesin titreşiminin uzaması için önemli bir fakt ördü r.
Ses de ışık gibi yansıma özelliğine sahiptir. Ses kaynağından çı kan ses dalgaların ın bir
yü zeye çarpıp geldiği ortama geri dönmesine sesin yansı masıdenir. Sesin yansıması için kullan ılan yü zeyin ışıkta oldu ğu gibi düzgü n ve p ü rü zsü z olması gerekir. Fakat yansıman ın olabilmesi için yüzeyin parlak olmasına gerek yoktur.
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Bir ses dalgası veya hareketi, sesin dalga boyu ile karşılaştı rıld ığı zaman daha b ü y ü k
olan bir duvar y ü zeyine çarptığı zaman ses yansı r. Bu fiziksel fenomenin açı klanması Huyghens prensibi ile yap ılı r fakat mevcut tart ış ma için oldukça karmaşı ktı r. Pratik bir açı klama
olarak şunu söyleyebiliriz; yansıyan ses, duvardan ayn ı uzaklıkta fakat sesin orijinal kaynağı n ın
tam zıt taraf ında ki baş ka bir kaynaktan çı kan bir ses gibi hareket eder. Yansı man ı n açısı etki
alan ı n ı n açısı na eşittir ve d ü zlemdedir. E ğer duvarı n açısı yaklaşan sese dikse, basit bir eko
meydana gelir. Ses kaynağı n ın yansıt ıcı yü zeye olan uzaklığı, meydana gelen ekonun sü resini
ve yo ğ unluğ unu belirler (Benade 1976: 32).

Oyma teknede, ağacı oyma işlemi el ile yapıldığı zaman her yer ayn ı kalınlı kta olmaz.
Bununla birlikte a ğac ı n yüzeyinde ‘girinti-çıkıntı’ olarak adlandı rılabilecek çeşitli p ü r ü zler
oluş ur. Bu da yukarıda anlatt ığı m ız nedenlerden öt ü rü kalitesiz bir yansı maya neden olacaktı r.
Ses çarptığı yü zeyden başka bir yö ne yansıyamad ığı için çabuk sö ner ve k ısa bir titreşim olur.
A ğaç oyma işlemi makine yardı mı ile yapıldığında gövdenin içi p ü r ü zsü z ve a ğacı n çapı eşit
kalı nlıkta olacaktır ancak oyma tekne, mantığı gereği tek bir ağaçtan yapıldığı için ağacın iyi
titreşime u ğrayan bölgeleri ile birlikte titreşime cevap vermeyen bölgeleri de gövdenin çeşitli
böl ü mlerini teşkil edecektir. Bu da ç algı n ı n genel ses y ü ksekliğinin yaprak dilimli tekneye
gö re daha az olması na neden olacakt ı r (Şekil 1 ve Şekil 2).
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Yaprak tekne olarak adlandı rılan gövde biçimi ise belli ebattaki ağaçların ısı yardımıyla eğilerek tutkal ile birbirine eklenmesiyle oluşturulmuş gövde biçimidir. Seçilen a ğaçlar
sesin titreşiminin uzun s ü reli olması n ı sağlayacak biçimde yine damarları birbirine paralel
ağa çlardan seçilirler. Yaprak teknede yaklaşık 23-25 adet birbirine eşit parça bulunmaktad ı r.
Tekneyi oluşturan parçalardan her birisinin kalınlığı kullan ılan ağacın sertlik duruma ba ğlı
olarak 3 - 4 mm arasında değişmektedir. Bu kalı nlık sağlıklı ve kaliteli bir titreşim ve titreşimin
sü rd ü rü lmesi için makul bir orandı r . Belirtilen kalı nlı ktan ince olursa, meydana gelen sesin
800 - 1000 Hz1 arası normal kalınlı kta yapılmış bağlamaya gö re 1.5 - 2 dB2 fazla olacakt ı r. Bu
da Özellikle ses kayıt teknolojisinde tercih edilmeyen bir tın ı olacakt ı r. Normal kalınlıkta yapılmış bir gövdeye sahip bağlamaya göre belirli frekansların daha fazla duyulmasın ın ana sebebi
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ise genel ses yü ksekliğinin daha fazla olmasıdı r (Bkz. Şekil 2 ve Şekil 3). Genel ses y ü ksek
olunca (amplitube) kaliteli bir tın ı elde etmemize engel olan doğuşkanlarda ister istemez daha
fazla duyulacaktır. Tanburun genel ses yü ksekliğinin ba ğlamaya göre fazla olması ve “ mid ran ges” olarak adlandırılan 300 - 5000 Hz arası ‘orta bölgelerin ’ daha yoğun olmasın ın sebebi tan burun yaprak teknesini oluşturan ağaçların inceliğidir.
1980’li yıllardan evvel bağlaman ın gövde formunun yapılmasında herhangi bir akustik
fenomen göz ön ünde bulundurulmam ıştı. Eski tekne formlara baktığımızda adeta bir su damlasın ı andıran yapıda olduğunu görmekteyiz. Bunun başlıca nedeni icracıya ergonomik olarak
bir avantaj sağlaması idi. Ayrıca tarihsel örneklerine bakılarak lütieler ayn ı formu yapmaya
devam etmişlerdir. Ancak konservatuarlarda yapım bölü mlerinin kurulmasıyla birlikte tekne
formu değime uğramıştır.

Matematik ve sanatta, bir bütün ün parçaları arasında gözlemlenen , uyum açısından
en yetkin boyutları verdiği san ılan geometrik ve sayısal oran bağıntısına altın oran denmektedir. Altın orana uysun diye yapılan çalış malar sırasında ortada ki eşiğin tekne boyunun 5/ Tine
getirilmesi gerektiği Cafer AÇIN taraf ından savunuldu. Bu bölgenin tekne üzerinde ki armonik noktalardan birisi olduğu kabul edilerek iki eşik arası (tel boyu) ona göre belirlenmeye
başlandı. Oradan yola çıkarak form boyu değişime uğradı (Bkz. Şekil 3);

Tekne Boyu

= Genişlik

2
Şekil 3.

Teknenin a ğzın ın eskiye oranla genişletilmesi ile 200 - 300 Hz civarı frekansların
daha baskın olacağı düşün üldü. Ancak bununla birlikte yandan içe do ğ ru ses tablosunun çökmesi eğilimi oluştu. Bu sorun üzerine tekrar tekne ağzı daraltıldı ama sözün ü ettiğimiz frekanslar azalınca ses tablosunun kalınlığı inceltildi.
Frekans, yoğunluk, form ve doğuşkan yapısına ek olarak, müzik sesin dördü ncü karakteristik özelliği ise sü redir. Her bir ses, kendi temel karakteristik ö zelliklerinden biri olan
sona eren bir sü reye sahiptir. Bu yü zden süre, ton sırasın ın dört esasından birisidir; müziğin
ritmik yapısı ile ilgili olan özel anlamlardan biridir. Gövde, meydana gelen titreşimin süresi
için bağlaman ın çok önemli bir bölü müd ür. Tele vurulduktan sonra meydana gelen titreşimler
gövdenin içinde belirli bir yönde hareket eder ve gövde içinde çeşitli yüzeylere çarparlar (Bkz.
Şekil 4).
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Sesin gövde içinde d önmesini engellemek ve genel ses yü ksekliğini artt ı rmak için
tekne arkasına delik delinir ve kafes adı verilen bir parça konulur. Tekneye delik açılması genel
ses seviyesinin hem artması na hem de 200 Hz (low ranges) civarın ın daha çok duyulmasına
neden olur. Aşağıda ki şekilde ayn ı enstr ü mandan , ayn ı gü n , ayn ı mikrofonlama tekniği ile
ayn ı icracı taraf ı ndan ortak şiddet ile icra edilmiş ve ses kayıdı alı nmış iki adet ses ö rneği gör ü lmektedir. İlk dalga bağ lama da delik olmadan icra edilmiş 880 Hz “ La ” notasıdı r . İkinci
dalga ise bağlamaya delik açılıp ayn ı notan ın icra edilmişşeklidir. Arada ki fark gözle gör ülecek
şekilde ortadadı r.
Ses Tablosu
Ses tablosu telli çalgıların y üzeyidir ve ü zerinde tellerin titreş mesi ve entonasyon için gerekli
olan eşik bulunmaktadı r. Titreşimin ilk başladığı an ses tablosu taraf ından yönetilir. Ayr ıca
çalgıdan ses çıkmasın ı sa ğ layan tellerde b ü t ü n gerginliklerini ses tablosuna iletirler. Ses tablosunun diğer bir ö nemi de çalgın ı n genel t ın ısı belirlemede ki rolü d ü r. Ses tablosu genellikle
ladin ve sedir ağacından yapılmaktadı r. Bu iki ağaç arasında özellikle ‘ mid’ bölgelerde çok fazla
fark vardı r. Bü t ü n oranları ayn ı yapılm ış, ayn ı lü tiye taraf ı ndan imal edilmiş, ayn ı icracı taraf ından çalınan enstrü manlarda dahi bu fark olduk ça belirgindir (Bogdanovic 2007: 25). Bunun
temel sebebi çalgın ın genel t ı n ısın ı oluşturmaya neden olan do ğuşkanlara ses tablosunun ne
ö lçü de yan ı t verebildi ğidir. Ayr ıca ses tablosunun kendi içinde ki sertlik-yumuş aklık derecesi
de t ı n ı ve akustik için son derece ö nemlidir . İ ki farkl ı a ğaçtan yapılm ış ses tablosu arasında ki
fark l -3k arasında + 1 veya + 2 dB, 400 Hz civarı nda da - ldB oran ı ndadı r.
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Ses tablosu hangi a ğa çtan yapılı rsa yapılsın do ğ ru biçilmiş ve çalgıya doğ ru monte
edilmiş olması önemlidir. Tıpkı gövdede oldu ğu gibi ağacın damarların ın birbirine paralel olması, kuru bir ağa ç olması tın ıyı birebir etkiler. Ses tablosunda ki damarlar yağmur ve r üzgar
damarları olmak ü zere ikiye ayrılırlar. Koyu renkli ince çizgiler yağmur damarları, geniş boşluklar ise r üzgar damarlarıdır (Bkz. Şekil 5).

Şekil 5.
Ses tablosunun kalı nlığı piyasada yapılan bağlamalarda genellikle 3 - 4.5 mm arasında
değişmektedir. Ancak ü zerinde gerili tellerin ses tablosuna yapt ığı yaklaşık 50 kg ağı rlığı nda
ki baskıya dayan ıklı olması için 4.5 olmasında yarar vardır. 3 milimetre kalınlıkta ses tablosuna
sahip bir ba ğlamadaki genel ses yü ksekliği, 4.5 milimetre kalı nlıkta ki ses tablosuna sahip bir
ba ğlamaya oranla yaklaşı k olarak 2 dR dahayüksektir. Bununla birlikte 200-400 Hz aras ında
da bir art ış gözlemlenecektir. Ancak dalga boyların ın periyodu diğer ba ğlamalara yaklaşı k 3
sn daha kısa sü rer. Çü nk ü tahta kendi içinde ki damarlar arası yatay titreşim hareketini (ince
olmasından dolayı) tam olarak gerçekleştiremeden yukarı aş ağı yönde titreşmeye başlar. Ayrıca
eşik normal kalınlı ktaki tahtaya gö re ses tablosuna daha fazla bask ı yapar. Bu nedenle ses tablosu ses vermek için gerekli titreşim hareketi yerine, eşikten kaynaklı baskıdan çö kmemek
için kendini korumaya alı r. Bu nedenle dalga boyunun periyodu daha az olur.
Ses tablosunun sı k damarlı olması tercih edilmez. Sık damarlı a ğaçların özgü l a ğı rlığı
fazladır ve sert olur. Bu tip ağaçlarda sesin titreşimi için gerekli damarlar arası iletişim, damarların birbirlerine çok yak ın olması nedeniyle sa ğlıklı bir şekilde gerçekleş mez.

Klavye
Klavyenin yapıldığı gü rgen ağacın ın damarları, dalga boyunun uzun olması için t ıpkı ses tablosunda ki prensip gibi birbirine pararlel ve dik olmak zorundadır. Ö zellikle elektrikli çalgılarda akustik fakt örler çok gö z ö n ü nde bulundurulmadığı ndan (elektrik gitar, elektrik bas
gibi) bu ayrınt ıya çok fazla dikkat edilmez.
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Cila
Diğer akustik çalgılarda oldu ğ u gibi bağlamada da cila akustik için çok önemli bir konudur.
Daha Önce bağlama gövdesi için bahsedilen hususlara dikkat edilse bile yanlış uygulanan bir
cila enstrü man ı n tonal karakterine köt ü etki yapacakt ı r. Polyester, pol ü retan , vernik, lak gibi
cilalar ağacı n üzerinde hava alması n ı sa ğlayan gözeneklerin kapanması na ve titreşimin sa ğlıklı
biçimde iletilmemesine neden olur. D ü nyada ki akustik enstrü manları n yapı m sü reçlerine bakt ığı m ı zda tonal karakterin ve kalitenin bozulmaması için alkol bazlı ve gözeneklerin hava alması n ı sağlayan cilalar kullan ılmaktadı r. Gomalak olarak adlandı rılan cila ile yap ılan
bağlamalarda ki genel ses seviyesi polyester cila kullan ılan bağlamalara oranla en az 2 dB daha
y ü ksektir. Ayrıca ba ğlaman ın genel frekans aralığı daha da genişler.

Eşik

Ba ğlama üzerinde bilindiği gibi üç adet eşik vardır . Her bir eşiğin bağlaman ın tonal karakteri
ve kalitesi, dalgan ın periyodu ve çalgın ın entonasyonu üzerinde ayrı önemi vardır.
Alt eşikten takılan tel d üzlemini bozmadan di ğer iki eşikten de geçerek burguya kadar
gitmesi telin d ü zgü n titreş mesi ve kaliteli bir rezonans için faydalı ve gereklidir. Ayrıca alt
eşikten çıkan ve iki eşiğe giden tel, diğer iki eşikte açılan tel yuvaların ın geniş ve derin olması
halinde titreş mez ve susar. Eşiklerde bulunan tel kanalları, tel kalınlığı n ı n 3/ 2’si oran ı nda açılmalıdır (Bkz. Şekil 6).

Sekil 6.
Bilindi ği ü zere , tampere sistem bir oktav ı n on iki eşit parçaya bölü nmesiyle
oluşturulmuş bir sistemdir . Büt ü n aralı kları n simetrik bir biçimde birbirleri ile eşit olması için
seslerin doğal aralı kları ile oynanm ışt ı r. Bir sesi temel alıp 12 tam beşli ile tur at ıp başlan ılan
notaya en yak ın notaya gelindiğinde arada ki fark 23.46 çenttir. Arada ki bu farka Pythagorean
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koması denmektedir. Bu farkın ortadan kalkması ve 2:1 oran ında bir oktav oluşabilmesi için
beşlilerin bazıların ın yahut hepsinin k üçü k bir miktar yedirime tabi tutulması tampere
sistemin temelini oluşturmaktadı r .
Seslerin doğal frekansları n ı n bozularak çemberin kapat ılarak kapal ı bir sistem
oluşturma sonucunda ortaya çı kan tampere sistem , gitar ve ba ğlama gibi telli çalgılarda tel
kalı nlığı, perde kalınlığı ve telin eşikten kopma noktası gibi çeşitli durumlarda hataya sebebiyet
vermektedir. Yedirime tabi tutulan frekanslar bazı noktalarda hata olarak a çığa çı kar ve
frekanslar oynanm ış halleri ile de ğil oynanmam ış do ğal halleri ile duyulur (Pythagorean
tuning).3 Bunun sonucunda tampere sisteme göre bir akort yapılmak istendiğinde frekanslar
farklı duyulduğundan çalgı tampere sisteme göre akortsuz t ı nlamaktad ır.

Yukarıda belirttiğimiz sebepten kaynaklı entonasyon problemlerini gidermek için
gitarlarda uygulanan işleme benzer bir işlem bağlaman ı n dip eşiği ü zerinde uygulan ır. 20.
perdede boş teller üzerinde floje tekni ği ile önce telin boşta akortlu olup olmadığı akort aleti
vasıtas ıyla kontrol edilir. Hemen ardından ise bu perdeye basılarak akort bir kez daha kontrol
edilir. Eğer bu iki kontrol sonrası nda meydana çı kan frekanslar birbirinden farklı ise tellerin
kopma noktaları4 dip eşikten öne veya arkaya alınmak suretiyle arada ki fark yok edilir. Bu
uygulama için tellerin dip eşikten çı kt ığı noktaların hemen ön ü nde bam teli’ olarak tabir
edilen teller konularak bu sorun giderilebilir (Bkz. Şekil 7) .
£

Şekil 7.
Orta eşikte titreşim alan ın ı arttırabilmek için orta eşikte tellerin geçmediği kısımların
altı oyulur. Orta eşiğin y ü ksek olması çalgı n ı n genel ses seviyesinin yaklaşık 1 - 2 dB fazla
çı kması na neden olur çü nk ü y ü ksek frekanslar havada daha h ızlı yayılır. Ancak dalga
periyodunun sü resi en az 2 saniye kısalır. Çü nkü eşik y ü ksek olunca ses tablosuna fazla baskı
olur bu da ses tablosunun titreşimini tutar. Eşik yü kseldik çe tellerin gerginliğide artacaktır.
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Daha öncede bahsettiğimiz gibi tampere sisteme göre frekanslarda eşik ve tellere bağlı
olarak sapmalar olduğundan bahsetmiştik. Orta eşik bağlaman ın tel boyunun 5 /1 oran ına
yerleştirildiği zaman tellerin boşta verdikleri frekanslar ile orta eşik ve dip eşik arasında ki
bölgede verdikleri frekanslar birbirlerinin oktavıdır. Ancak 0.22 mm kalınlığındaki orta telin ,
orta eşik ve dip eşik arası nda kalan bölgesinde yaklaşık + 10 çent oran ında bir sapma meydana
gelmektedir. Ayrıca üst telde bam olarak adlandı rılan sarı mlı telde -5 oran ında sapma vardır.
Bu sapmalara neden olan en büyü k faktör bağlamada ki tel kalınlı kları n ın birbirinden farklı
olmasıdır. Çalgın ı n yapısı gereği eşikleri düz oldu ğu için tel kopma noktalarıda ayn ı düzlemde
bulunmaktadır. Ancak tel kalı nlığına bağlı olarak her bir telin kopma noktaları farklı
yerlerdedir. Ayn ı sapmalar gitarda, bas gitarda ve tel kalınlıkları birbirine eşit olmayan diğer
telli çalgılarda da vardır. Gitarda hareketli perdeler, kavisli perdeler veya daha önce anlatıldığı
gibi telin kopma noktası eşikten değiştirilerek bu sorun halledilir. Bağlamada ise eşiğin Ön ü nde
tel koymak anlık olarak sorunu çözen bir uygulama olacağı için daha stabil bir uygulamaya
ihtiyaç vardır.
Bağlaman ın 3-3.5 mm kalı nlığındaki piramit şeklinde olan orta eşiğinin üzerinde ki
tel yarıklarına çok ufak oldukları için m ü dahale etme olasılığı yoktur. Burada yapılacak
m üdahale tel kopma noktaları n ı, telin tizlik-pestlik durumuna gö re öne ya da arkaya almak
olacaktır. Bunun sağlıklı bir biçimde yapılabilmesi için taraf ı mca düşü n ülmüş üst kısm ı 1 1.5 mm kalınlığında bir eşik yapmak daha mant ıklı olacaktır. Bu yapılan eşik sayesinde telin
kopma noktası rahatlı kla öne-arkaya alınabilir. Yapılan eşiğin ağacı, yü ksekliği ve ses tablosuna
yapt ığı baskı ise tamam ıyla ayn ı şekilde kalacaktı r.
Sonuç

Bir çalgı üzerindeki birçok bileşen , çalgın ın akustik özellikleri için son derece önemlidir. Çok
ufak ayrıntılar olduğu için dikkatlerden çoğu zaman kaçan bu ayrıntılar, kendi başları na ufak
ve önemsiz gibi gözü kseler dahi toplamda enstrü man ın ses kalitesini etkilemede önemli rol
oynarlar. Gövde, ses tahtası, eşik, klavye gibi bağlaman ın çeşitli bölü mleri, ayrı akustik ve yapısal özelliklere sahiptirler. Her ayrı özellik bağlaman ın genel sesine belirli oranlarda etki eder.
Bağlaman ın ses kalitesini artt ırmak için her bir bölüm daha ayrı nt ılı test edilmeli, her birinin
akustik çözü mlemesi yapılmalı ve yukarıda anlatılan hususlarda çalgın ın akustiğini geliştirici
çözü mler ü retilmelidir. Bunun içinde yapı mcılar ile icracıların ortak çalışması, yapımcıların
azami düzeyde bağlama icracısı olmaları birinci koşuldur.
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Notlar
1

Hertz (sembol Hz) , frekans (sıklık) birimidir ve saniye başına düşen devir sayısın ı ifade eder.

2
Desibel (dR) , belirli bir referans güç ya da miktar seviyeye olan oran ı belirten genelde ses
şiddeti için kullan ılan logaritmik ve boyutsuz bir birimdir.

Yunan matematikçi Pisagor, kulağın hoşuna giden iki ses arasındaki aralığın bağıl frekansın ın
oktav aralığı olan 2:1 oran ından sonra 3:2 oran ı olduğunu söylemiştir. Büt ü n notaların
birbirleri ile 3:2 oran ı nda sıralandığı sisteme Pythagorean tuning denir. Notaların frekansları
tampere sisteme gö re 1.96 çent ve 11.73 çent artma veya eksilme göstermektedir.
3

4

Telin dip eşikten çıktıktan sonra düz bir hal alıp orta eşikten geçtiği noktaya verilen isim.
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