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SESLER

HEM B‹L‹M,
HEM MÜZ‹K!
NE ‹LG‹NÇ!

GİRİŞ
Buna kulak verin…
Ne kadar gençsen, o kadar gürültücüsündür. Bebekler
gürültü yapmayı severler…
AAAAH!

AA

ÇIN ÇIN ÇIN!

AA

AAAAH!

H!

IN
ÇIN Ç
ÇIN
ÇIN
ÇIN
!

ÇIN!

AAAA

Ve aynı şekilde çocuklar da…
SENDEN DAHA
YÜKSEK SESLE
BA⁄IRAB‹L‹R‹M!

YAPAMAYACA⁄INA
BAHSE
G‹RER‹M!

Ve gençler gerçekten yüksek sesli müziğin muhteşem
olduğunu düşünürler!

D UM TIS

DUM

TIS

ŞU ŞEY‹N
SES‹N‹ KIS!
Ama insanlar büyüdükçe değişirler. Sakinleşip sessizleşirler.
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H!

Anneniz ve babanız gürültünün iyi bir şey olduğunu
düşünmezler. Yüksek sesli herhangi bir şeyin, kulağa
korkunç geldiğini düşünürler. Özellikle de sizin yaptığınız
gürültülerin!
S‹Z
ÇO CUK LAR,
SES S‹Z
OLA CAK
MI SI NIZ!
B‹ZE BA⁄IRMAKTAN
VAZGEÇERSEN‹Z, EVET!

Öyleyse, bu kitabı s-e-s-s-i-z-c-e okusanız daha iyi olacak.
KOR‹DORDA YA DA SINIFTA
KONUŞMAK YOK! VE E⁄ER
NEFES ALMANIZ GEREK‹YORSA,

BU NU SES S‹Z CE YA PIN!

SESS‹Z SINIF
MUTLU B‹R
SINIFTIR.

Ve bakın ne diyeceğim?
Sizi gürültü yapma fikrinden vazgeçirmek için, öğretmenler size fen bilgisinde ses konusunu öğretirler.

SES DALGALARI
UYKUM GELD‹!
MOLEKÜLER
T‹TREŞ‹MLERD‹R.
VESA‹RE, VESA‹RE,
VESA‹RE, SAÇMALIKLAR…
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Sesler korkunç, değil mi? Ama böyle olmak zorunda değil…

Birkaç heyecan verici ses dinleyin, dikkatinizi verebiliyor musunuz görün:
• Tek bir nota camı tuzla buz edebilir.

• Ses, gözlerinizi yuvalarından oynatabilir.

R R RRR

IIIII I I

RRR

IHH

• Ses insanı sersemletir, hatta öldürür.
Ve hepsi bu kadar değil. Bu kitap kan damarlarını patlatabilen zillerden, seni tuvaletten kaçırabilecek uğursuz ses
silahlarına kadar korkunç sesler dünyası hakkındaki gerçeklerle doludur. Ses hakkındaki her şeyi okuduktan sonra bilim
dersinde doyasıya gürültü yapabilirsin. ‹yi bir işitme duyusuna
sahip olacağın kesin.
Kim bilir? Bilimde belki de büyük bir gürültü olabilirdin.
Ama kesin bir şey var ki, o da asla dünyayı bir daha aynı
şekilde duymayacak olman. Kısacası, kulak kesil ve sayfayı
çevir…
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FiKiR L E R

DiLE

i YÜKSEK S E S L E

GETiRM E K

Aşağıdakilerin ortak özelliği nedir?
a) Evcil faren
b) Bilim dersi öğretmenin
c) Altmış kişilik bir orkestra
Vaz mı geçtin?
Hayır, cevap hepsinin peynir yemesi değil! Doğru
cevap hepsinin dikkat çekmek için sesten yararlanması.
Orkestra bir senfoni çalmak için sese ihtiyaç duyar, fare
vik vik etmek için sese ihtiyaç duyar ve bilim dersi öğretmenin… şeyy, ses gibi bir şey olmadığını hayal et. Sıkıcı
bir bilim dersini dinleyemezdin. Ne kadar feci!
Ses, biz insanlar için olduğu kadar hayvanlar için de
hayatî öneme sahiptir. Hayvanlar hayatî mesajları iletmek
için sesi kullanırlar. Köpeğin “yürüyüşe çıkma” zamanı
geldiğinde havlayamasaydı ne olurdu bir düşün. Onu dışarı
çıkarmayı unutabilirdin…

SESS‹Z MESAJ

KOKULU
MESAJ

YÜRÜ
YÜ
ZAM Ş
ANI
Bir bi lim ada mı gi bi ko nuş
Bilim adamları sadece kendi anlayabildikleri, çok özel
bir dile sahiptirler. Şimdi birkaç anahtar kelime öğrenme
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şansına sahipsin. Ve bundan sonra, kelime gücünle öğretmenini susturabilir, arkadaşlarını şaşırtıp onlara fikirlerini
belirtebilirsin.

Mu az zam ŞİD DET (şid-det)
Bunun anlamı, sesin ne kadar yüksek olduğudur.

YÜKSEK Ş‹DDETL‹ SES DALGALARI
(BÜYÜK SES DALGASI)

YUM

Y!

EYY
HEE

YiM

HAPIR

BÜYÜK
B‹L‹M ADAMI

YUM
HUPUR

HATIR

HUTUR

BÜYÜK
AKŞAM YEME⁄‹

Şa ha ne FRE KANS
Frekans, sesi oluşturan titreşimlerin bir saniyedeki sayısı demektir. Bunlar müthiş hızlı olabilirler. Örneğin, yarasanın çıkardığı ses saniyede 200.000 titreşimden oluşur.
Yüksek frekans, sesi yükseltir. Yarasaların hırlamak yerine
çik çik sesi çıkarmasının sebebi budur. Yeri gelmişken söylemekte yarar var, frekans hertz ile ölçülür. (hörtz olarak
okunur) Yani, daha yüksek frekans daha fazla hertz yapar.

Me lo dik TON LAR
Hayır, bunun fiziksel egzersiz vasıtasıyla ritim tutmayla
bir alâkası yok! Ton, sadece bir frekansa sahip bir sestir.
(Aklınızı karıştıracağım ama birçok ses tümüyle karışmış
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birçok tona sahiptir.) Sert bir zemine, melodi çatalı denen
özel bir aletle vurarak ton oluşturabilirsin.

MELOD‹ ÇATALI

MÜ Z‹K ODA SIN DA
R‹TM TU TAN
MÜ Z‹K Ö⁄ RET ME N‹

BAHÇE
ÇATALI
(TIRMIK)

BAHÇEDE R‹TM TUTAN
MÜZ‹K Ö⁄RETMEN‹

Güm bür de yen RE ZO NANS (re-zo-nans)
Bu, titreşimlerin belirli bir frekansta bir nesneye çarpmasıdır. Bu çarpma da, nesneyi iki yana sallar. Kulakları
sağır edici bir ses çıkarana kadar titreşimler gittikçe güçlenir ve ses daha da yükselir. (Daha fazla ayrıntı için sayfa
28’e bakın.)

CI
N
N
N
N
!

ÇINLAYAN
B‹L‹M ADAMI
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Olu şan HAR MO Nİ LER
Tüm sesler harmonilerden oluşur. Harmoniler ne kadar
süre aynı frekansta devam ederse, ses o kadar iyi olur ve
müzik öğretmenini mutlu eder. Eğer olmazsa, oldukça tatsız bir sesle baş başa kalırsın. Harmoniler, birçok müziğin
temelidir.

HAYIR! HAYIR!
DAHA ÖNCE
H‹Ç HARMON‹
DUYMADIN MI?

EEEE… ONLAR
ARMON‹KAYA BENZEM‹YOR
MUYDU, BAYAN?
Hepsini anladın mı? Burada göreceklerin, bir sonraki bilim dersinde konuşmanı sağlayacak. İşte sana biraz
büyük bir ses çıkarmanı sağlayacak bir şey. Sadece düşün,
eğer bir pop yıldızı olsaydın nasıl olurdu…
BANA B‹R
KEZ BAKSA
ÖLECE⁄‹M!

SEN‹
SEV‹YORUZ!

HEEEEY!

AAA A!

ÜHÜ, ÜHÜ!

NEFES KES‹C‹
DE⁄‹L M‹?

ONU
SEV‹YORUM!

HIK HIK!

AYYY!

Şimdi şans senin…
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Pop yıl dı zı ola bi lir mi sin?
Bir pop yıldızı olmak için çok fazla niteliğe sahip olmana
gerek yok. Pop yıldızı olmak için, yetenek yardımcı olsa da,
hayati önem taşımaz. Müzik ve danstan gerçekten hoşlandığın sürece; en yeni, en iyi, en büyük pop yıldızı olabilirsin.
Ama bir numaralı 45’liğini kayda almaya hazır olmalısın.
Nasıl olduğunu öğrenmek için okumaya devam et.
‹şin teknik kısmını görmek için, en iyi DJ ve kayıt
yapımcısı olan Jez Liznin’le anlaştık. (büyük paralar ödeyerek) Yetişmekte olan bir pop yıldızının bilmesi gereken sesle ilgili arka plan gerçeklerini açıklamaya yardımcı olması
açısından, bilim adamı Wanda Wye’nin de desteğini aldık.

HEY WANDA!
MÜZ‹KLE

EEE, EVET – AMA BEN
AYRICA SES B‹L‹M‹YLE DE
‹LG‹LEN‹YORUM!

‹LG‹LEN‹YOR MUSUN?

Bir pop yıl dı zı ola bi lir mi sin?
Bi rin ci adım: Ses sis tem le ri
Ses siz ses ge çir mez lik

‹yi bir kayıt yaptığın zaman, yan komşunun televizyon
sesini de kayda almak istemezsin. Jez’in ses stüdyosu,
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istenmeyen seslerden kurtulmak için ileri teknoloji ürünü
ses yalıtıcılarla kaplı.
Tamam, bu sadece duvarların arkasında bulunan
mukavva yumurta kutularından oluşuyor.

SES GEÇ‹RMEZ
KAPI
(PENCERES‹Z)

BÜYÜLEY‹C‹ –
Ç‹FT YÖNLÜ
SES AZALTICI
S‹STEM

YUMURTA KUTUSUNUN
YAPISI
ALÇI PLAKA

EFEND‹M?
Yumuşak mukavva, titreşimleri bir yastık gibi emer. Ve
titreşimler burada kaybolur. Stüdyonun bu kadar sessiz olmasının sebebi de budur. Jez’in koca ağzını açtığı zamanlar hariç.

Güç lü mik ro fon
‹şte, şarkı söylerken ya da bir müzik aleti çalarken ihtiyacın olan şey budur. Kendini mikrofona oldukça yakın
tutmalısın, böylece ona kısaca “mik” diyebilirsin.
ŞA ŞIR TI CI!
AKUS T‹K-ELEK TR‹K
DÖ NÜŞ TÜ RÜ CÜ

‹Ş TE M‹K

VE BU DA
STÜDYONUN
KED‹S‹
MIKE
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Wanda’nın demek istediği; mikrofonun, sesi elektriksel vuruşlara dönüştürmesi. Şunun gibi:

D‹YAFRAM DENEN
B‹R METAL PARÇASI
(D‹-YAF-RAM)

SES T‹T RE Ş‹M LE R‹Y LE
SAL LA NAN D‹ YAF RAM
BU PARÇA SALLANTIYI
ELEKTR‹KSEL VURUŞLARA
DÖNÜŞTÜRÜR.
KAB LO, VU RUŞ LA RI
AM F‹ YE GÖN DE R‹R
(YÜK SEL TEÇ LER).

AÇ MA-KA PA MA DÜ⁄ ME S‹
(ŞAR KI SÖY LE ME DEN ÖN CE AÇ MAK ÖNEM L‹ D‹R.)

Yük sel teç ler ve ho par lör ler
Mik, tek başına oldukça kullanışsız olacaktır. Onun
sayesinde, muhteşem şakımaların elektriksel vuruşlar
hâline gelir. Ve vuruşları dinleyemezsin, değil mi? Şey,
yapabilirsin ama bu, ancak bir saç kurutma makinesini
dinlemek kadar zevkli olacaktır. Yani, vuruşları tekrar ilgi
çekici melodi şekline dönüştürmek için bir hoparlöre ihtiyacın var. Ve amfi melodini duyulabilecek kadar yükseltir
– hatta bazen fazla yükseltir.

BUNLAR BANA
MUHTEŞEM
T‹TREŞ‹MLER
SA⁄LIYOR.

HOPARLÖR

VE B‹R DE
BAŞ A⁄RISI
VER‹YOR.
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DENEME
1, 2, 3;
DENEME
1, 2, 3;
DENEME…
TRANS‹STÖRLER
M‹KROFONDAN GELEN ZAYIF
ELEKTR‹KSEL AKIMA EKSTRA
GÜÇ VER‹R.
S‹NYAL, T‹TREŞ‹M
OLUŞTURMAK ‹Ç‹N
KEND‹S‹N‹ SALLAYAN
MANYET‹K B‹R
HALKAYA G‹DER.

Kor kunç ‹fa de ler

T‹TREŞ‹MLER PLAST‹K
KON‹Y‹ SALLAR.
BÖYLECE M‹KROFON
DAHA GÜÇLÜ VE DAHA
YÜKSEK SESL‹ OLUR.

Jez ve Wanda hâlâ konuşuyor…

YAN‹ SENDE
B‹R VUFER,
BENDE DE
B‹R T‹V‹TIR VAR.

Evcil hayvanları hakkında mı konuşuyorlar?
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Cevap: Hayır. Hoparlörlerden bahsediyorlar. Vufer
sadece pes olan sesleri çalan bir hoparlördür. Tivitır ise
(tahmin edebileceğin gibi) sadece tiz sesleri çalar.
Hâlâ bir yıldız olmak istiyor musun? Jez ve Wanda ses
konusunda, daha fazla öğüt vermek için geri dönecekler.

Kor kunç hay van se si sı na vı
Küçük bir hayvan olduğunu hayal et. Aşağıdaki durumlarda ne yapardın? Unutma ki, yapacağın seçim ölüm
kalım meselesi. Yanlış seçim yapman, senden daha büyük
bir hayvan tarafından lezzetli bir atıştırmalık olmana sebep
olabilir.
1. Sen Güney Amerikalı bir opposumsun (opposum:
ağaçlarda yaşayan, kuyruğuyla tutunan, tüylü bir hayvan) ve
bağıran, Brezilyalı bir kurbağa ile karşılaşıyorsun. Ne yaparsın?

a) Kurbağayı ye. Cesaretini kırmak için daha korkunç
bir şekilde bağırmaya başlayacaktır.
b) Kaç. Kurbağa seni, yakınında tehlikeli bir hayvan
olduğu konusunda uyarır.
c) Geri çekil. Kurbağa sana onu yememen gerektiğini;
çünkü kendisinin zehirli olduğunu söylüyor.
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2. Kuzey Amerikalı bir tarla sincabısın. Yuvanda, yavrularını izleyen bir çıngıraklı yılan var. Yılanı göremezsin
ama kötülük saçan çıngırağının sesini duyabilirsin. Şaşırtıcı
bir şekilde tiz ve yavaş ses çıkarıyor. Ne yaparsın?

T‹Z VE YAVAŞ,
T‹Z VE
YAVAŞ,
BURADA B‹R
YERDE OLMALI

ACELE ET
ANNE!

YIL
SE AN
SL
ER
i

a) Kaç. Çıngırak, seni yılanın büyük ve zehirli olduğu
konusunda uyarıyor. Ooooo! Yavrular kendilerini koruyabilirler.
b) Yavaş çıngırak, yılanın yavaş hareket ettiğini gösterir. Yani yavruların ve kendin için bir kaçış tüneli kazmaya
vaktin var.
c) Yılana saldır. Çıngırak, yılanın normalden küçük ve
yorgun olduğunu gösteriyor. Yani savaşı kazanabilirsin.
3. Bataklıkta yaşayan bir kızkuşusun. Bir ardıç kuşunun
sesini duyuyorsun. Ne yaparsın?

HEY!
SES‹N‹
KONTROL
ET,
PAL!

CiYAK!
CiYAK!
CiYAK!

a) Balık aramaya git. Bu haykırış yakınlarda balık olduğu anlamına geliyor.
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