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ÖZET 

 

Kompozit Malzemelerden Üretilen Müzik Aletlerinin Ses Performansının İncelenmesi 

ACET, Ruşen Can 

Proje Danışmanı: Yard. Doç. Dr. Seçkin ERDEN 

 

 

Müzik  aletleri  imalatında  kullanılan malzemeler  genel  olarak  ağaçlardan  elde  edilir. 

Mühendislik uygulamalarında kullanılan kompozit malzemelerden cam fiber ve karbon fiber  

Türk Halk Müziği çalgısı olan kabak kemane yapımında polyester reçineyle birlikte kullanıldı . 

Geleneksel olarak su kabağından ve  iki çeşit kompozit malzemeden aynı ölçülerde   üç tane 

çalgı imal edildi. 

Çalgıya  adını  veren,  ses  kutusu  olarak  kullanılan,  su  kabağı  yerine  kompozit 

malzemeden  imal  edilen  ses  kutusunun  kullanımı  sonucunda  oluşan  yeni  çalgıların  katı 

modelleri  bilgisayar  ortamında  çizildi.  Çalgıların  ses  kayıtları  alınarak  ses  analizleri  yapıldı. 

Yapılan analizler ses kutusu olarak su kabağının kullanıldığı kemane ile kıyaslandı. 
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1. GİRİŞ 

 

Kompozit malzemeler mühendislik alanında oldukça yaygın olarak kullanılmaktadırlar. 

Kompozit malzemelerin kullanım amacı bileşenlerin hiç birinde tek başına mevcut olmayan 

bir özelliğin elde edilmesidir. 

Kompozit malzemeler son zamanlarda müzik endüstrisinde de yoğun olarak 

kullanılmaya başlanmıştır. Bunun nedeni doğada var olan malzemelerin bazı durumlarda 

ihtiyacı karşılayamaması bunun sonucunda yeni malzemeye duyulan ihtiyaçtır. 

Kompozit malzemelerin doğal malzemeye göre en büyük üstünlükleri mukavemet ve 

sıcaklık dayanımlarıdır. Bu özellikler müzik aletini ömrünü ve ses kalitesini belirleyen 

faktörleri içerisinde barındırır. 

Müzik aletleri üzerinde kompozit kullanımı öncelikle dünya çapında icra edilen ve çoğu 

yönüyle standartlaşmış gitarlar, kemanlar ve woodwinds çalgıları üzerinde yaygınlaşmaya 

başlamıştır. Bunlar üzerinde yaygınlaşmaya başlamasının en doğal nedeni şüphesiz çok büyük 

kitleler tarafından icra edilmeleridir. 

Yapılan çalışmalar ve denemeler sonucunda doğal malzemeye çok yakın tınlayan hatta 

daha üstün özellikler kazandırılmış çalgılar ortaya çıkmıştır. Yeni bulunan malzeme öncelikle 

profesyoneller tarafından doğalına göre az tercih edilmektedir fakat; ilerleyen dönemlerde 

yaygınlaşması ve daha çeşitlenmesi muhtemeldir. 

Türkiye de öncelikle Teke Yöresi Akdeniz ve Ege bölgelerinde kullanılan daha 

sonraları ise tüm yöre müziklerinin icrasında kullanılan “Kabak Kemane” gelişimini henüz 

tamamlamamış çalgılarımızdan biridir. Çalgının ses kutusu su kabağından olup her zaman 

uygun koşullarda kabak bulunamadığı için zaman zaman ağaçtan  (yaprak tekne veya oyma 

tekne) ses kutusu ile üretilen bir çalgıdır. Malzeme çeşitliliğini arttırmak, çalgının tınısına 

katkıda bulunmak amacıyla çalgının ses kutusu kompozitten imal edildi. Ses kalitesine, çalgı 

ömrüne etkisini incelemek açısından imal edilen “Kompozit Kemane” Türkiye ‘de bir ilk 

teşkil etmektedir. 

 



 
 

 

 

2. KOMPOZİT MALZEMELER 

 

2.1  Tanım 

 

İstenen amaç için tek başlarına uygun olmayan farklı iki veya daha fazla malzemeyi 

istenen özellikleri sağlayacak şekilde belirli şartlar ve oranlarda fiziksel olarak, makro yapıda 

bir araya getirilerek elde edilen malzemeye kompozit malzeme denir. 

İç yapıları çıplak gözle incelendiğinde (makroskobik muayene) yapı bileşenlerinin 

seçilip ayırt edilmesi mümkündür. Yapılarında birden fazla sayıda fazın yer aldığı klasik 

alaşımlar ise makro ölçüde homojen olmalarına rağmen mikro ölçüde (mikroskobik muayene 

ile seçilebilen) heterojen malzemelerdir. 

Kompozit malzemelerde yapıyı oluşturan bileşenler birbiri içinde çözünmezler, 

kimyasal olarak inert davranırlar. Ancak özellikle metalik sistemlerde düşük oranlarda bile 

olsa, bir miktar çözünme bileşenler arasında kompozit özelliklerini etkileyebilen ara yüzey 

reaksiyonları görülebilir. 

Kompozit malzemelerde çekirdek olarak kullanılan bir fiber malzeme bulunmakta, bu 

malzemenin çevresinde hacimsel olarak çoğunluğu oluşturan bir matris malzeme 

bulunmaktadır. Bu iki malzeme grubundan, fiber malzeme kompozit malzemenin mukavemet 

ve yük taşıma özelliğini, matris malzeme ise plastik deformasyona geçişte oluşabilecek çatlak 

ilerlemelerini önleyici rol oynamakta ve kompozit malzemenin kopmasını geciktirmektedir. 

Matris olarak kullanılan malzemenin bir amacı da fiber malzemeleri yük altında bir arada 

tutabilmek ve yükü lifler arasında homojen olarak dağıtmaktır. Böylece fiber malzemelerde 

plastik deformasyon gerçekleştiğinde ortaya çıkacak çatlak ilerlemesi olayının önüne geçilmiş 

olur. [1] 

 

2.2 Kompozit Teknolojisinin Gelişimi 

 

Kompozıt malzemelerin bilinen en eski ve en geniş kullanım alanı inşaat 

sektörüdür.Saman ile liflendirilmiş çamurdan yapılan duvarlar ilk kompozit malzeme 

örneklerindendir. Bugün taş, kum, kireç, demir, ve çimento ile oluşturulan kompozit malzeme 

evlerimizi oluşturmaktadır.  



 
 

Kompozit malzemeye en güncel örneklerden biri de kağıttır. Selüloz ve reçineden 

oluşan kağıt, günümüzde yaşamımızın her alanında eşsiz bir kullanım aracı olarak insanlığın 

hizmetine sunulmuştur. [1] 

Günümüzde kompozit malzemelerin kullanım alam çok geniş boyutlara ulaşmıştır. 

Kompozit malzemelerin başlıca kullanım alanları ve bu alanlarda sağlanan avantajlar şu 

şekilde sıralanabilir: [1] 

 

Şehircilik : Bu alanda kompozitler, toplu konut yapımında, çevre güzelleştirme 

çalışmalarında (heykel, banklar, elektrik direkleri v.s.) kullanılmaktadır. Üreticinin çok sayıda 

standart ürünü kısa zamanda imal edebilmesi, montajdan tasarruf ve ucuz maliyet imkanları, 

kullanıcıya da yüksek izolasyon kapasitesi, hafiflik ve yüksek mekanik dayanım imkanları 

sağlamaktadır. 

 

Ev Aletleri : Masa, sandalye, televizyon kabinleri, dikiş makinesi parçaları, saç kurutma 

makinesi gibi çok kullanılan ev aletlerinde ve dekoratif ev eşyalarında kompozit malzemeler 

kullanılmaktadır. Bu şekilde komple ve karışık parça üretimi, montaj kolaylığı, elektriksel 

etkilerden korunum ve hafiflik gibi avantajlar sağlamaktadır. 

 

Elektrik ve Elektronik Sanayi : Kompozitler, başta elektriksel izolasyon olmak üzere her tür 

elektrik ve elektronik malzemenin yapımında kullanılmaktadır. 

 

Havacılık Sanayi : Havacılık sanayisinde kompozitler, gün geçtikçe daha geniş bir uygulama 

alanına sahip olmaktadır. Planör gövdesi, uçak modelleri, uçak gövde ve iç dekorasyonu, 

helikopter parçaları ve uzay araçlarında başarıyla kullanılmaktadır. Daha hafif malzemeyle 

atmosfer şartlarına dayanım ve yüksek mukavemet sağlanmaktadır. 

 

Otomotiv Sanayi : Bu alanda kompozitlerden oluşan başlıca ürünler; otomobil kaportası 

parçaları, iç donanımı, bazı motor parçalan, tamponlar ve oto lastikleridir. 

 

İş Makinaları : İş makinalarının kapakları ve çalışma kabinleri yapımında da kompozit 

malzemeler kullanılmaktadır. Bu şekilde üretimde kullanılan parça sayısı azaltılabilmekte, tek 

parça üretim mümkün olmaktadır. Ayrıca elektrik izolasyon malzemelerinden de tasarruf 

sağlanmaktadır. 

 



 
 

İnşaat Sektörü : Cephe korumaları, tatil evleri, büfeler, otobüs durakları, soğuk hava 

depoları, inşaat kalıpları birer kompozit malzeme uygulamalarıdır. Tasarım esnek ve kolay 

olmakta, nakliye ve montajda büyük avantajlar sağlamaktadır. İzolasyon problemi çözülmekte 

ve bakım giderleri azalmaktadır. 

 

Tarım Sektörü : Seralar, tahıl toplama siloları, su boruları ve sulama kanalları yapımında 

kompozitler özel bir öneme sahiptirler. Kompozit malzemelerden yapılan bu örnekler istenirse 

ışık geçirgenliği, tabiat şartlarına ve korozyona dayanıklılık, düşük yatırım ve kolay montaj 

gibi avantajlar sağlamaktadır. [1] 

 

2.3 Kompozit Malzemelerin Avantajları ve Dezavantajları 

 

Kompozit malzemelerin birçok özelliklerinin metallerinkine göre çok farklılıklar 

göstermesinden dolayı, metal malzemelere göre önem kazanmışlardır.Kompozitlerin özgül 

ağırlıklarının düşük oluşu hafif konstrüksiyonlarda kullanımda büyük bir avantaj 

sağlamaktadır. Bunun yanında, fiber takviyeli kompozit malzemelerin korozyona dayanımları, 

ısı, ses ve elektrik izolasyonu sağlamaları da ilgili kullanım alanları için bir üstünlük 

sağlamaktadır. 

Aşağıda bu malzemelerin avantajlı olan ve olmayan yanları kısaca ele alınmıştır. 

Kompozit malzemelerin dezavantajlı yanlarını ortadan kaldırmaya yönelik teorik çalışmalar 

yapılmakta olup, bu çalışmaların olumlu sonuçlanması halinde kompozit malzemeler metalik 

malzemelerin yarini alabilecektir. [1] 

 

Yüksek Mukavemet :Kompozitlerin çekme ve eğilme mukavemeti birçok metalik 

malzemeye göre çok daha yüksektir. Ayrıca kalıplama özelliklerinden dolayı kompozitlere 

istenen yönde ve bölgede gerekli mukavemet verilebilir. Böylece malzemeden tasarruf 

yapılarak, daha hafif ve ucuz ürünler elde edilir. 

 

Kolay Şekillendirebilme : Büyük ve kompleks parçalar tek işlemle bir parça halinde 

kahplanabilir.Bu da malzeme ve işçilikten kazanç sağlar. 

 

Elektriksel Özellikler : Uygun malzemelerin seçilmesiyle çok üstün elektriksel özelliklere 

sahip kompozit ürünler elde edilebilir. Bugün büyük enerji nakil hatlarında kompozitler iyi bir 

iletken ve gerektiğinde de başka bir yapıda, iyi bir yalıtkan malzemesi olarak kullanılabilirler. 



 
 

 

Korozyona ve Kimyasal Etkilere Karşı Mukavemet : Kompozitler, hava etkilerinden, 

korozyondan ve çoğu kimyasal etkilerden zarar görmezler. Bu özellikleri nedeniyle kompozit 

malzemeler kimyevi madde tankları, boru ve aspiratörler, tekne ve diğer deniz araçları 

yapımında güvenle kullanılmaktadır. Özellikle korozyona karşı mukavemetli olması, 

endüstride birçok alanda avantaj sağlamaktadır. 

 

Isıya ve Ateşe Dayanıklılığı : Isı iletim katsayısı düşük malzemelerden oluşabilen 

kompozitlerin ısıya dayanıklılık özelliği, yüksek ısı altında kullanılabilmesine olanak 

sağlamaktadır. Bazı özel katkı maddeleri ile kompozitlerin ısıya dayanımı arttırılabilir. 

Kalıcı Renklendirme : Kompozit malzemeye, kalıplama esnasında reçineye ilave edilen 

pigmentler sayesinde istenen renk verilebilir.Bu işlem ek bir masraf ve işçilik gerektirmez. 

 

Titreşim Sönümlendirme : Kompozit malzemelerde süneklik nedeniyle doğal bir titreşim 

sönümleme ve şok yutabilme özelliği vardır. Çatlak yürümesi olayı da böylece minimize 

edilmiş olmaktadır.  

 

Bütün bu olumlu yanların dışında kompozit malzemelerin uygun olmayan 

yanları da şu şekilde sıralanabilir: 

• Kompozit malzemelerdeki hava zerrecikleri malzemenin yorulma özelliklerini 

olumsuz etkilemektedir. 

• Kompozit malzemeler değişik doğrultularda değişik mekanik özellikler gösterirler. 

• Aynı kompozit malzeme için çekme, basma, kesme ve eğilme mukavemet değerleri 

farklılıklar gösterir. 

• Kompozit malzemelerin delik delme, kesme türü operasyonları liflerde açılmaya 

neden olduğundan, bu tür malzemelerde hassas imalattan söz edilemez. 

 

Görüldüğü gibi kompozit malzemeler, bazı dezavantajlarına rağmen çelik ve 

alüminyuma göre birçok avantaja sahiptir. Bu özellikleri ile kompozitler otomobil gövde ve 

tamponlarından deniz teknelerine, bina cephe ve panolarından komple banyo ünitelerine, ev 

eşyalarından tarım araçlarına kadar bir çok sanayi kolunda problemleri çözümleyecek bir 

malzemedir. [1] 

 



 
 

 

2.4 Kompozit Malzeme Türleri 

 

2.4.1.  Polimer Kompozitler: 

Liflerle pekiştirilmiş polimer kompozitler endüstride çok geniş kullanma alanına 

sahiptir. Pekiştirici olarak cam, karbon kevlar ve boron lifleri kullanılır.  

  

Malzeme 

Özgül ağırlık  

gr / cm3 

Çekme mukavemeti 

N / mm2 

Elastisite modülü 

N / mm2 

Cam lifi 2,54 2410 70000 

Karbon lifi 1,75 3100 220000 

Kevlar lifi 1,46 3600 124000 

Tablo 2.1 Pekiştirici liflerin özellikleri [1] 

Polimer kompozitlerde kullanılan en önemli bağlayıcı malzeme polyester ve epoksidir. 

Pekiştirici liflerin miktarı arttıkça kompozitin mukavemeti yükselir. Polimer kompozitlerin en 

önemli özellikleri yüksek özgül mukavemet(mukavemet/ özgül ağırlık)  ve özgül elastisite 

modülüdür. Dolayısıyla bu özelliklerden dolayı diğer malzemelere üstün durumundadırlar. [1] 

Malzeme Özgül ağırlık 

gr/cm3 

Çekme mukavemet 

N/mm2 

Elastik mukavemet 

N/mm2 

Cam lifi – polyester 1,5 – 2,1 200 – 340 55000 – 130000 

Karbon lifi – epoksi 1,5 – 1,8 1860 145000 

Kevlar – epoksi 2,36 2240 76000 

Boron lifi - epoksi 1,4 1240 176000 

    

    

Tablo 2.2: Lifli Kompozitlerin Özellikleri [1] 

2.4.2. Metal Kompozitler  (Metal Matrisli Birleşik Malzemeler MMC): 



 
 

Bu malzemeler ana yapıyı matriks metalin oluşturduğu ve takviye elemanı olarak da 

genellikle seramik bir takviye fazının kullanıldığı kompozitlerdir. Deneysel çalışmalara 

bakıldığında çok farklı türlerin kullanıldığı göze çarpar. Son 45-50 yıldır MMK’ler ile ilgili 

pek çok araştırma yapılmış ve literatürde olumlu şekilde yer almıştır. Metal matriks 

kompozitler geleneksel malzemelere en büyük alternatiftir. Seramiklerin yüksek elastik 

modülü ile metallerin plastik şekil değiştirme özellikleri birleştirilerek aşınmaya dayanıklı, 

kırılma tokluğu ve basma gerilmesi yüksek malzemeler elde edilmektedir. Bu kompozitler 

yaygın olarak otomotiv, havacılık ve savunma sanayinde kullanılmaktadır. [1] 

2.4.3. Seramik Kompozitler (Seramik Matrisli Birleşik Malzemeler (CMC): 

Seramik malzemeler çok sert ve kırılgandırlar. Ayrıca yüksek sıcaklık dayanımlarına ve 

göreceli düşük yoğunluk özelliklere sahiptirler. Seramik malzemeler ısıl şok direnci ve 

tokluğu düşük malzemelerdir. Bunlar; Al2O3, SiC, Si3N4, B4C, cBN, TiC, TiB, TiN ve 

AIN’dir. Bu bileşikler değişik yapılarda olup amaca göre bir ya da bir kaçı beraber 

kullanılarak seramik matriks kompozitler elde edilir. Sandviç zırhlar, çeşitli askeri amaçlı 

parçalar imali ile uzay araçları bu ürünlerin başlıca kullanım yerleridir. Seramik matrikse 

ilave edilen karbon, seramik ve cam fiberler özellikle yüksek sıcaklık uygulamaları gibi özel 

şartlar için geliştirilmektedir. Seramik malzemelerin seramik fiberler ile takviye edilmesi 

durumunda, mukavemet yükselmekte ve tokluklar da artmaktadır. Alümina ve zirkonya esaslı 

seramik kompozitler üzerindeki son yıllardaki çalışmalar, bu malzemelerin sadece roket 

başlığı, uzay araçları gibi uygulamalarda değil aynı zamanda insan vücudunda da biomalzeme 

olarak kullanılmaya başlanmasına sebebiyet vermiştir. [1] 

2.5 Kompozit Malzemelerin Sınıflandırılması 

Yapılarında çok sayıda farklı malzeme kullanılabilen kompozitlerin gruplandırılmasında 

kesin sınırlar çizmek mümkün olmamakla birlikte, yapıdaki malzemelerin formuna göre bir 

sınıflama yapmak mümkündür. Bu sınıflama şekli aşağıda verilmektedir. [1] 



 
 

 

(Elyaflı) 

 

(Parçacıklı) 

 

(Tabakalı) 

 

(Karma) 

Şekil 2.1 : Kompozit Malzemelerin Sınıflandırılması 

 

8.5.1. Elyaflı kompozitler:  

Bu kompozit tipi ince elyafların matris yapıda yer almasıyla meydana gelmiştir. 

Elyafların matris içindeki yerleşimi kompozit yapının mukavemetini etkileyen önemli bir 

unsurdur. Uzun elyafların matris içinde birbirlerine paralel şekilde yerleştirilmeleri ile elyaflar 

doğrultusunda yüksek mukavemet sağlanırken, elyaflara dik doğrultuda oldukça düşük 

mukavemet elde edilir, iki boyutlu yerleştirilmiş elyaf takviyelerle her iki yönde de eşit 

mukavemet sağlanırken, matris yapısında homojen dağılmış kısa elyaflarla ise izotrop bir yapı 

oluşturmak mümkündür .Elyafların mukavemeti kompozit yapının mukavemeti açısından çok 

önemlidir. Ayrıca, elyafların uzunluk/çap oranı arttıkça matris tarafından elyaflara iletilen yük 

miktarı artmaktadır. Elyaf yapının hatasız olması da mukavemet açısından çok önemlidir. 

          Kompozit yapının mukavemetinde önemli olan diğer bir unsur ise elyaf matris 

arasındaki bağın yapısıdır. Matris yapıda boşluklar söz konusu ise elyaflarla temas 

azalacaktır. Nem absorbsiyonu da elyaf ile matris arasındaki bağı bozan olumsuz bir 

özelliktir. [1] 

8.5.2. Parçacıklı kompozitler: 

Bir matris malzeme içinde başka bir malzemenin parçacıklar halinde bulunması ile elde 

edilirler. İzotrop yapılardır. Yapının mukavemeti parçacıkların sertliğine bağlıdır. En yaygın 

tip plastik matris içinde yer alan metal parçacıklardır. Metal parçacıklar ısıl ve elektriksel 

iletkenlik sağlar. Metal matris içinde seramik parçacıklar içeren yapıların, sertlikleri ve 

yüksek sıcaklık dayanımları yüksektir. Uçak motor parçalarının üretiminde tercih 

edilmektedirler . [1] 



 
 

 

8.5.3. Tabakalı kompozitler:  

Tabakalı kompozit yapı, en eski ve en yaygın kullanım alanına sahip olan tiptir. Farklı 

elyaf yönlenmelerine sahip tabakaların bileşimi ile çok yüksek mukaveket değerleri elde 

edilir. Isıya ve neme dayanıklı yapılardır. Metallere göre hafif ve aynı zamanda mukavemetli 

olmaları nedeniyle tercih edilen malzemelerdir. Sürekli elyaf taviyeli tabakalı kompozitler 

uçak yapılarında, kanat ve kuyruk grubunda yüzey kaplama malzemesi olarak çok yaygın bir 

kullanıma sahiptirler. 

         Ayrıca, uçak yapılarında yaygın bir kullanım alanı olan sandviç yapılar da tabakalı 

kompozit malzeme örneğidirler. Sandviç yapılar, yük taşımayarak sadece izolasyon özelliğine 

sahip olan düşük yoğunluklu bir çekirdek malzemenin alt ve üst yüzeylerine mukavemetli 

levhaların yapıştırılması ile elde edilirler. [1] 

8.5.4.  Karma (Hibrid) Kompozitler : 

Aynı kompozit yapıda iki yada daha fazla elyaf çeşidinin bulunması olasıdır. Bu tip 

kompozitlere hibrid kompozitler denir. Bu alan yeni tip kompozitlerin geliştirilmesine uygun 

bir alandır. Örneğin, kevlar ucuz ve tok bir elyafdır ancak basma mukavemeti düşüktür. Grafit 

ise düşük tokluğa sahip, pahalı ancak iyi basma mukavemeti olan bir elyafdır. Bu iki elyafın 

kompozit yapısında hibrid kompozitin tokluğu grafit kompozitden iyi,maliyeti düşük ve 

basma mukavemetide kevlar elyaflı kompozitden daha yüksek olmaktadır [1] 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

9. KOMPOZİT MALZEMELERİN ÇALGI YAPIMINDAKİ YERİ 

Müzik sektöründe ve çalgı yapımında son 50 yılda yeni malzeme çözümleri oldukça 

yaygınlaşmaktadır. Çalgı yapımında kullanılan geleneksel malzemelerin değiştirilmesinin 

nedenleri öncelikle maliyeti düşürme ve zamandan tasarruf etmektir. 

Polimer Kompozit malzemeler çalgı yapımında en iyi değişikliğe neden olan malzeme 

grubudur. Kompozitler ayrıca icra kolaylığı ve bakım konusunda kullanışlıdırlar. Birçok 

müzik aleti doğal malzemelerinin muadili olarak ses kalitesi düşük sentetik malzemelerden 

imal edilirler ve bazen kaliteli sesler elde edilebilir. Kompozitten yapılmış çalgıların 

çoğunlukla farklılıkları söylenemeyecek kadar küçüktür ve diğer yararları (hızlı geliştirilmesi) 

bu kusurların yanında ağır basar. 

Kompozitler genelde selülozların yerine kullanılırlar ya da onlarla birlikte kullanılırlar. 

Bir durumda fiber ve polimer kompozitin matris yapısı ağacınkine çok yakındır. Cam fiber, 

Karbon fiber ya da naylon (Kevlar gibi) bir diğeriyle bağlanabilir ve o zaman epoxy veya 

silikon gibi termosette asılı kalırlar. Fiberlerin düzenlenmesi aynı ağaç gibidir ve kamış 

yapmakta kullanılan kompozitler tahtanın yaptığı gibi nemi absorbe  etmek için dizayn 

edilebilirler. Müzisyenlerin akciğerlerinden çıkan buharı ve salyalarını absorbe edebilir ve 

müzisyenler ağaçtan yapılmış bir alet gibi çalmaya devam edebilirler. [2], [3], [4], [5] 

9.1. Gitarlar 

Karbon fiber, gitarlar için kapak (ses tahtası) malzemesi olma yolunda çok hızlı artan 

kullanımıyla dikkat çekiyor. Sıradan ağaçlar örneğin ladin ağacı her zaman tel baskısının 

altında çarpılmaya burkulmaya ve çökmeye meyillidir fakat; kompozit malzeme üretim 

teknikleriyle istenen ağırlık, sertlik ve çeşitli malzeme özellikleri yüklere maruz kalan 

bölgeleri korur ve müzik aletinin ses kalıtesini, ömrünü oldukça uzatır. Bunun yanı sıra 

hafiflik termal dayanım konusunda kompozit malzemeler oldukça verimlidir 



 
 

Bazı üreticiler sahip oldukları metodlarla ladin ağacının rezonans kalitesini karbon fiber 

kompozit malzemesinden elde ettiler, hatta geleneksel malzemeden daha yüksek kalitede 

müzik aletleri yaptılar. Bir çalgı yapım ustasına göre, ince tabakalar halindeki karbon fiberin 

süper ses kalitesinde, mukavemeti geleneksel ağaçlardan daha iyi ve ayrıca verniklendikten 

sonraki görüntüsü oldukça göz alıcı. [2],  

Kompozit malzemenin gitar sapında kullanılması teller tarafından burulmaya zorlanan 

sapın mukavemetini arttırarak, sıkça rastlanan sap tesviyesinin bozulması ve sap atması gibi 

sorunlara karşı gitarı korumaktadır. [3] 

  

Şekil 3.1: FiberSonixx tarafından dizayn edilen  Graphite Akustik Soundboard’lar 

 Ayrıca Joe Luttwak and Kyle Wolfe tarafından 2005 te dizayn edilen Blackbird adlı 

karbon fiberden üstin üretim yöntemleriyle imal edilen gitarlar dünyanın çoğu yerinde 

kullanılmaktadır. Öncelikle hafiflik ve küçük ses kutusundan dolayı seyahat durumda  

kullanımı planlamış  fakat ses kalitesinin de tatmin edici olmasından dolayı müzisyenler 

tarafından  kullanımları artmaktadır. [4],  



 
 

 

Şekil 3.2: Karbon fiberden imal edilen Blackbird isimli gitar modelleri [4] 

 

9.2. Kemanlar 

 Keman gibi enstrümanlarda  devrimci yeni bir malzeme, daha çok gitarlarda 

kullanıldığı gibi kemanların yapımını da daha basit yapar. Keman, viola, çello ya da bass  

gövdeleri  üreten üreticiler daha az parçayla uğraşırlar. Yalnızca üç ana parça tasarlar ve 

üretirler. Böylece viola 70 yerine 20 ayrı parçadan üretilebilir. Bu birleştirme zamanını ve 

maliyetini de etkiler. Ayrıca bu yeni kompozit enstrümanlar, tahtadan yapılan eşleri gibi 

mükemmel ses kalitesine sahiptir. Üretim karbon fiber ve epoxy reçine gibi formatlarda 

yapılmaktadır. Bu malzeme çarpmalara ve kırılmaya karşı dirençli olduğu gibi hem hafif hem 

de sıcaklığa karşı dirençlidir. [2]  

 



 
 

Şekil 3.3: Karbon fiberden üretilmiş yaylı çalgılar [5] 

Luis ve Clark tarafından patenti alınan ve profesyonel olarak üretilen yaylı çalgıların en 

büyük özellikleri nemden, soğuk veya sıcak hava şartlarından ağaca göre neredeyse hiç 

etkilememeleri. Müzisyenlerin en büyük sorunlarından olan hava şartları nedeniyle akort 

bozulması ve seste oluşan çatlamalar kompozit çalgılarla minimum düzeyde korunuyor, 

sanatın icra edilmesinde gerçekten konfor sağlıyor. Birçok profesyonel müzisyen tarafından 

test edilen kompozit çalgılar ses kalitesi ve fiziksel stabilite özellikleri bakımından oldukça 

tatmin edici bulunmaktadır. [5] 

9.3. Woodwinds 

Finlandiya’ da bir flüt yapımcısı titanyum tuşlu, sentetik kaucuk padleri olan ve 

manyetik aksamlı karbon fiber flütün patentini aldı. Bu durum sadece malzeme kullanımında 

ileriye atlamak değil ayrıca mühendislik mekaniğinin çalgı yapımda kullanılmasıdır. Karbon 

fiber flütün gövdesi temiz ve kendine özgü tonları oldukça iyi şekilde seslendirmektedir.  

      

Şekil 3.4: Woodwinds çalgılarda kullanılan bazı kamışlar [2] 

İkinci Dünya Savaşı sırasında Fransız kamışlarının aniden zarar görmeleri sonucu kamış 

üreticileri yapay kamış üzerinde yoğun denemeler gerçekleştirdiler.60’lı yılların ilk kompozit 

kamışı Fibercane denen  malzemeden yapıldı.Bu malzeme Dacron tarafından şekillendirildi, 

polyester ve epoxy reçine hala kamış üreticisi Selmer tarafından kullanılıyor.İlk girişimler  

neticesinde kamışın muadili bir çok model geliştirildi. Kullanılan Fibracell adındaki Kevlar 

fiberden yapılan kompozit kamış gibi nemi emebilmekte. Bu da müzisyenin boğazındaki 

tükürüğün korunmasını sağlar. Kompozitin ses kalitesi hala daha tartışılıyor fakat; Yapay 



 
 

sazlıklar hakkındaki yeni gelen haberler performans açısından ağaca göre daha tutarlı 

olduğunu ve iyi bakım yapıldığında ömrünün daha uzun olduğunu vurguluyor. [2],[6] 

Kompozit malzeme, cam fiber  ayrıca keman yayı üretmek için de kullanılır. Ancak at 

kılı kadar iyi değildir. Maliyeti ucuzdur ve hayvanlarla uğraştırma gerektirmez. Cam fiber ve 

karbon fiber ayrıca yayın sapını kuvvetlendirmek, hafifletmek için de kullanılır. Bu yeni 

materialler yüksek gerilim altında yine sağlam kalabilir. At kılına göre daha dayanıklıdır. 

Kompozitler farklı yerlerde de kullanılır. Örnek olarak yıllar boyunca gaydanın 

ucundaki kamışın dilleri arasındaki açının belli bir değerde tutulması problemi kolayca 

halloldu. Bu şekilde zor bir işi başarmaları ile günlük ihtiyaçlar için de kullanılabileceklerini 

kanıtlar niteliktedir. Son 10 yılda çözüm hep kompozitler olmuştur. Dünyadaki kamış 

üreticileri sazlıklar için çok sayıda ölçüsel tasarımlar geliştirdiler. Basit gelen düpedüz 

karmaşık, ama tüm bu sentetik sazlık çalışmanız için gereken tek şey drone sesi yapmak için 

bir açılış karşı titreşir bir dildir. Diller basit plastik şeritler olarak yapılmaya başladı fakat; 

daha sonra plastiğin esneyebileceği ve açısını kaybedebileceği keşfedildi. Şimdi gayda saz 

yapımcıları karbon fiber ve cam fiber kullanarak her çeşit kullanım için sazlık geliştiriyor. 

Fiberler  dillere thermosetin sağladığı mükemmel açıda kalması için  sağlamlık ve dayanım 

veriyor. Hatta bir Avustralyalı kamış üreticisi düz bir karbon fiber dil ile bir kamış tasarlamış 

ve saz gövdesine açılış açısı koymuş, bu yüzden doğru  dil açısında tutmak düz kaldığı sürece 

sorun olmayacak.  

Kompozitten yapılmış dil ciddi problemleri çözerken, müzisyenler hala daha doğal 

kamışın havadaki nemi emme eğilimi olduğu yerlerde nem problemiyle boğuşuyorlar. 

Sentetik kamışların içerisinde oldukça fazla nem hapsoluyor özellikle de yoğuşmaya neden 

olan soğuk havalarda. Ayrıca bu sorunun tatmin edici çözümü hala daha boru chanter 

kamışlarının yapımında bulunamadı fakat zaman bize çözümü söyleyecektir.  

Polimer kompozitlerin müzik ile ilgili kullanımlarının son avantajlarına rağmen değişim 

oldukça yavaş ve sabit kalıyor. Geleneksel malzemenin kullanımı müzisyenler tarafından  

arzu ettikleri ses kalitesi nedeniyle tercih ediliyor. Bir çok yönden sentetik malzemeler ölçüler 

bakımından daha standart ve dengeli olmakta ve bazı yönleri müzik icrasını ve bakımını 

kolaylaştırıyor. [2] 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. KABAK KEMANE, KOMPOZİT KEMANE 

4.1. Kabak Kemane 

Kabak kemane, Türkiye’de Geleneksel Türk Halk Müziği’nin icrasında kullanılan yaylı 

bir çalgıdır. İletişim araçlarının gelişmediği eski dönemlerde, daha çok “Teke Yöresi” olarak 

bilinen Burdur, Isparta, Antalya ve Muğla bölgelerinin yerel müziğinde kullanılan kabak 

kemane, günümüzde ise Türkiye’de hemen hemen her bölgede bilinen ve her yörenin 

türkülerinin icrasında kullanılan bir çalgı haline gelmiştir. 

Kabak kemane adı verilen çalgının adlandırılmasında, çalgının yapımında kullanılan 

malzeme olan su kabağının etkisi vardır. Çalgının yapımında su kabağının kullanılmaya 

başlanması ile birlikte “kabak” ifadesi çalgının isminin bir parçası olmuştur. Kabak 

kemanenin yapımında kullanılan en önemli malzeme, çalgının ses kutusunu ve gövdesini 

oluşturan su kabağıdır. 

 



 
 

       

Şekil 4.1: Kabak Kemane 3D CAD Rendering (Solidworks 2010 ) 

Kabak kemane yapımında kullanılan diğer önemli bir malzeme de yürek zarıdır. Dana 

kalbinin zarının çıkartılmasıyla elde edilen zar, oldukça zor bir işlem ile temizlendikten sonra 

kullanılabilir. İlk olarak dana kalbinin üzerinden parçalamadan ve çok hassas bir şekilde 

yürek zarı çıkarılır, daha sonra da üzerindeki yağlar temizlenerek kurutulur ve çalgının ses 

kutusuna gerilir. 

Kabak kemanenin sap kısmında gürgen, çam, dut, elma ağaçları kullanılır. Genel olarak 

sap kısmında gürgen ağacı tercih edilir. Hazırlanan sap kısmının üzerine tuşe olarak venge, 

abanoz ağaçları monte edilebilir. 

Çalgının tellerinin üzerinden geçtiği köprü denen kısımda ise kelebek ağacı 

kullanılmaktadır. Çalgının yapımında kullanılan diğer bir malzeme ise tellerin takıldığı 

burgulardır. Bunlar ahşap olabileceği gibi günümüzde metal olanları yaygın olarak 

kullanılmaktadır. Çalgının yay kısmında genel olarak akçaağaç kullanılır. Yayın kılları da at 

kılıdır fakat; günümüzde yay kılı olarak ince misina da kullanılmaktadır. Yayın boyu 

genellikle yarım (½) keman yayı boyundadır. [7] 

4.2. Kompozit Kemane 

Kompozit kemane ses kutusunda su kabağı ve ağaç kullanılan kabak kemanenin 

yapımında kompozit malzemeden (karbon fiber/cam fiber-polyester) imal edilmiş ses 

kutusunun kullanılmasıyla ortaya çıkan yeni çalgının adıdır. 



 
 

 

Şekil 4.2: Kompozit Kemane (Cam fiber)          Şekil 4.3: Kompozit Kemane (Karbon fiber)         

Kompozit kemanenin kabak kemaneden tek farkı teknesidir. Ses kutusunda kompozit 

kullanılmasındaki amaç öncelikle kemanenin ses kalitesine yapacağı katkı ya da eksikliklerin 

bulunmasıdır ayrıca farklı malzemeden imal edilerek farklı tınıların ortaya çıkarılması, 

çalgının ses kutusunun mukavemetinin arttırılması amaçlanmıştır. 

4.3. Kompozit Kemanenin Yapımı 

Kompozit kemanenin yapımının en önemli kısmı kompozitten yapılacak ses kutusu 

geometrisinin imal edilmesidir. Kompozit kemanenin ses kutusu haricindeki parçaları kabak 

kemane yapımında kullanılan malzemelerden, aynı yöntemler kullanılarak  yapılır. 

Kompozit kemanenin tekne kısmı için öncelikle iç ve dış kalıp olmak üzere iç içe iki 

kalıp hazırlanır. Ses kutusu geometrisi kalıpların birbiri içerisine girip çıkmasını engellediği 

için dış kalıp rijit iki parçadan, iç kalıp ise dış kalıbın simetrik olarak küçültülmüş ; hava ile 

şişirilen benzeridir.  

Kabak kemanenin ses kutusunun küreye yakın formda olması istenir. Su kabakları da 

yetiştirilirken bu forma yakınlık açısından bozulmaması için asılarak veya ağaçlara 

sardırılarak yetiştirilir. Bu durumdan yola çıkarak dış kalıbı oluşturmak için elastik bir top 

(Alçı kalıba yapışmaması için dışına mazot, yağ vb ayırıcılar sürülür.) ideal su kabağı 

boyutlarında şişirilerek kalıba alındı. Kalıp sertleştikten sonra topun havası indirilerek 

kalıptan çıkarıldı. Top yerine ahşap model kullanılmış olsaydı kalıbın içerisinden kalıba zarar 

vermeden modeli çıkarmak oldukça zor ve zaman alıcı  olacak; modelin parçalanması 

gerekecekti. Kalıp malzemesi olarak çabuk donması ve yüzey kalitesinin iyi olması nedeniyle 

kartonpiyer alçı kullanıldı. 



 
 

Hazırlanan dış kalıp dış yüzeylerinden tıraşlanarak kübik forma getirilir. Daha sonra alçı 

kalıp imalat sonrasında ses kutusunun kalıptan çıkarılmasına imkan vermek için  ortadan ikiye 

kesilerek bölünür. Aksi taktirde imalat sonrasında dış kalıbın kırılarak parçalanması gerekir 

bu da oldukça zaman alıcı bir işlemdir. Kalıbın bu şekilde açılıp kapatılabilmesi tekrar tekrar 

kullanımına da olanak sağlamaktadır. 

        

            Şekil 4.4: İkiye Bölünmüş Dış Kalıp        Şekil 4.5: Cam fiberin kalıba yerleştirilmesi 

Dış kalıp iki parçaya bölündükten sonra kalıpların ortadan kesildiği kesim yüzeyine 

yerleştirilen ince lastik, conta görevi yapması ve kalıpların mengenelerde kırılmadan 

sıkılmasına olanak sağlar. Kalıpların bu şekilde tekrar mengeneler ve conta yardımıyla 

birleştirilmesinden sonra kalıbın içi kompozit malzemenin kalıba yapışmasını engellemek için 

yağlanır, fiber kumaşı kalıp içerisine istenen kalınlıkta bir kaç kat (3Kat) halinde yerleştirilir. 

Kumaşın kalıp dışına taşan yerlerini sabitlemek amacıyla bir kaç noktadan puntalama 

amacıyla yapıştırıcı sürülür. Hazırlamam matris malzemesi (Polyester-Epoxy gibi) kalıbın 

içerisine dökülür ve kalıbın içerisine eşit dağılması için kalıp yukarı aşağı ve sağa sola 

yatırılırılarak çalkalanır. Matris malzemesinin bir miktar emilmesinden sonra model olarak 

kullandığımız topun havası tamamen indirilip, top sibobu dışarda kalacak şekilde kalıbın içine 

atılır, kompresörden hava basılarak hızlıca fiber-polyester karışımını dış kalıba doğru hava 

basıncıyla sıkıştırır. Topun baskısı, dış kalıp ile top arasında sıkışan kompozit malzemenin 

matrisinin eşit kalınlıkta fibere nüfuz etmesini sağlar. 



 
 

          

               Şekil 4.6: Topun Şişirilmesi                   Şekil 4.7: Topun İndirilip Çıkarılması 

Kompozit sıkıştırma işleminden sonra donmaya bırakılır 45 dk (hava sıcaklığı ve 

matrisin donma özelliklerine göre bekleme süresi değişebilir) kadar sonra topun havası 

açılarak yavaş yavaş inmesi sağlanır. Top tamamen indikten sonra kalıp içerisinden rahatlıkla 

çıkarılır. Rijitleşmenin tamamen gerçekleşmesi için 3-4 saat beklenir ve kalıp mengeneleri 

çözülerek açılır, kompozit malzemeden oluşan ses kutusu kalıptan çıkarılır. Ses kutusu ağız 

tarafındaki fazlalık malzeme kesilerek uzaklaştırılır, ağız açıklığı tepsi zımparada istenen 

boyuta getirildikten sonra ses kutusunun arkasına 35 mm’lik delik açılır. Elde edilen ses 

kutusu içine ve dışına zımparalanan yüzeyleri düzeltmek için kompresörle polyester atılırak 

kurumaya bırakılır. Kuruduktan sonra 600-800 kum zımpara ile ses kutusu yeniden 

zımparalanır ve polish fırçasında parlatılır. 

                            

        Şekil 4.8: Hazırlanan Saplar                                   Şekil 4.9: Bağlantıların Hazırlanması 



 
 

Hazırlanan kemane sapı ses kutusuna uygun şekle getirilir. Ses kutusu ile sapı 

birleştirilen mil hazırlanarak uygun açıda sapa yapıştırılır. Tellerin bağlanacağı kısım ve sap 

bir bütün halinde ses kutusuna bağlantıları hazırlanır. Kemaneni gövde parçaları 

hazırlandıktan sonra önceden temizlenerek kurutulmuş yürek zarı ses kutusuna gerilerek  

  

Şekil 4.10: Yürek Zarını Ses Kutusuna Germe İşlemleri 

yapıştırılır. Yürek zarı tamamen yapıştıktan sonra fazlalıkları kesilerek ses teknesi hazır hale 

getirilir. Kemanenin sapı ve diğer parçaları ses kutusuna monte edildikten sonra burgular 

takılır ve çalgı tellenir. Kelebek ağacından yapılmış eşik tellerin altına konur ve zara baskısı 

ayarlanır. Çalgı denendikten sonra tekrar sökülerek mat veya parlak cilalama işlemi yapılır.Bu 

işlemlerin sonunda çalgı icraya hazır hale gelir. 

 

 

5. SES FİZİĞİ 

Doğada ses, havanın titreşimi sonucu meydana gelir. Sesin oluşması ve algılanması için 

ise üç temel öğenin bir arada bulunması gerekmektedir: 1) titreşim kaynağı, yani titreşimi 

havaya yayacak bir nesne; 2) titreşimin yayılacağı ortam, yani hava; 3) bu titreşimi ses olarak 

algılayacak olan dinleyici. Kaynaktan yayılan titreşimler havadaki zerreciklerin harekete 

geçmesini sağlar. Zerreciklerin bu hareketi hava içerisinde yoğunlaşma (condensation) ve 

seyrelmelere (rarefaction) yol açarak ses titreşimini oluşturur.[8] 

 

1.1. Basit Sesler 

Havada titresen tek bir zerreciğin hareketi “sinüs” olarak nitelendirilen ses dalgasını 

oluşturmaktadır. Sinüs dalgası karmaşık ses dalgalarının temel birimini oluşturan yalın ses 



 
 

dalgası olarak da kabul edilir. Zerreciğin oluşturduğu sinüs dalgası, havada ileriye ve geriye 

doğru eşit hızda hareket ederek oluşturduğu çemberin iki boyutlu izdüşümüdür. Ayhan Zeren 

bu hareketi “bir çember üzerinde düzgün bir hızla dönen bir noktanın çap üzerindeki 

izdüşümünün yaptığı hareket” olarak dile getirmektedir. [9] Bu hareketin iki boyutlu 

izdüşümünde, zaman birinci boyutu, ses şiddeti (amplitude) ise ikinci boyutu oluşturmaktadır  

 

 
Grafik 5.1: Sinüs dalgası [8] 

 

Sinüs dalgasının bir periyotu 360 eşit dereceye bölünür ve bir çember oluşturur. 

Çemberin her derecesi ses dalgasının o anki konumunu belirler. Dalganın herhangi bir andaki 

konumuna evre ya da faz (phase) adı verilir. Sinüs dalgası, ilk 180 derecelik fazda pozitif 

amplitüd değer alanında, ikinci 180 derece boyunca da negatif amplitüd değer alanında 

devinir Zerreciğin hareketinin çemberin etrafında bir tam turu tamamladıgı süreye döngü ya 

da periyot (period) adı verilir ve ölçü birimi saniyedir. Frekans ise zerreciğin bir saniye 

içerisinde tamamladığı döngü sayısına verilen isimdir. Frekans ölçü birimi Herz (Hz) ya da 

döngü/saniye anlamına gelen cycle per second teriminin kısaltması olan cps’dir. Bu 

balgamda, periyotun matematiksel formülü: periyot = 1/frekans olarak belirlenmektedir. 

Örneğin 440Hz frekansındaki La sesinin periyotu saniyenin 440’da 1’ine eşit olacaktır 

(1/440). Başka bir deyişle, 440Hz frekansındaki La sesini oluşturan bir zerrecik 360 derecelik 

sinüs periyotunu 0,0022727 saniyede tamamlamaktadır.[8] 

 

1.2. Ses Dalgalarının Birleşimi 



 
 

İki sinüs dalgasının üst üste gelmesi ise sinüs dalgalarının yapısına bağlı olarak farklı 

bir sinüs dalgasının oluşumuna neden olmaktadır. Bu oluşum da, üst üste gelen iki ses 

dalgasının amplitüd değerlerinin toplamının sonucudur.  

 
Grafik 5.2: Eşit değerli iki dalga birleşimi [8] 

Bu durum, eşit amplitüd değerine ve frekansa sahip olan, fakat birbirine zıt fazlarla 

devinen iki sinüs dalgası için çok farklı sonuçlar doğurmaktadır. Bu iki sinüs dalgasının 

amplitüd değerleri, sinüs evresinin her derecesinde birbirine tam zıt, yani değerlerden biri 

negatif diğeri pozitif olduğundan, birbirini sıfırlayacaktır. Bu da tam sessizlik anlamına 

gelmektedir. Bu olguya “yıkıcı birleşim” (destructive interference) adı verilmektedir. 

Grafik 5.3: Zıt değerli iki dalga birleşimi [8] 

 

Periyotları birbirinden farklı iki sinüs dalgası üst üste geldiği zaman, matematiksel 

kurallara bağlı olarak yeni bir dalga sekli oluşur. Bu dalganın biçimi, yapıcı ve yıkıcı birleşim 

olgusunun etkilerini taşımaktadır. 



 
 

 
Grafik 5.4: Farklı periyotlu iki dalga [8] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. SES ANALİZLERİ 

 

12.1. Giriş 

 

Müzik, özel bazı frekans ve genlik değerlerine sahip ses dalgalar kullanılarak yapılır. 

İşte bu özel frekans ve genlik değerlerindeki ses dalgalarına nota denir. Bir nota, belli frekans 

değerlerinde, tanımlanır. Örneğin piyanonun referans la sesi 440 Hz frekansındadır.   

Frekans düzleminde incelendiğinde, her nota, harmoniği olmayan tek bir sinüzoidal işaret 

olsaydı bütün çalgı aletleri aynı sesi çıkarırdı. O halde notaların her birini saf frekans değerleri 

olarak kabul etmek hatalı olacaktır. Örneğin 4.oktavdan La notasına akort edilmiş bir Keman 

ve bir Gitar ele alınsın ve bu iki çalgı aletinin de aynı notaları çıkarttıkları varsayılsın. İnsan 

kulağı çalınan bu iki çalgı aletinin de aynı notaları çaldığını fakat müziğin farklı iki çalgı aleti 

tarafından yapıldığını anlayacaktır. Bunun sebebi bu çalgı aletlerinin aynı notaya akort edilse 

bile aynı notaya ait sesi çıkartırken kendilerine has ve genlikleri seslendirdikleri notanın 

genliğinden düşük olan yan sesleri (Harmonik) de oluşturmalarıdır. [9] 



 
 

Bir sesin frekans yapısını gösteren grafiğe, gürültü (ya da ses) spektrumu denir. Bu 

grafikte genellikle x ekseninde (yatay eksende) Hz cinsinden frekanslar ve y ekseninde (düşey 

eksende) DB cinsinden ses basınç düzeyi gösterilir. Müzik seslerinin spektrumu, x eksenine 

dik doğrulardan, gürültü spektrumları ise sürekli eğrilerden oluşur. Bir gürültünün 

spektrumuna bakıldığında o gürültü içinde güçlü frekans bölgelerinin, ya da gürültüye 

karışmış müzik seslerinin, yani bazı baskın frekansların olup olmadığı anlaşılır. Zaman içinde 

değişen gürültülerin, spektrumu da değişeceğinden, bu tür gürültüler iki eksenli tek bir 

grafikle gösterilemeyeceği için, zaman boyutunu da içeren üç eksenli grafiklerle gösterilir 

[10] 

Kompozit malzemeden imal ettiğimiz kemanelerin ve normal su kabağından imal 

ettiğimiz kemanenin öncelikle zarlarının eşiksiz halde ses spektrumlarını incelemek için 

zarlara eşit sürelerde titreşim verildi. Zarlara uygulanan vuruşlarla üç çalgının da spektrum 

grafiklerini Wavelab adlı analiz programında çizdirildi. Kemanelerde titreşimlere karşı oluşan 

grafikler aşağıda görülmektedir. 

 

 

 

12.2. Zarların Titreşimlerinin İncelenmesi 

A- Kabak Kemane 



 
 

  

 

 

Şekil 6.1: Kabak Kemane Zarında (Ses Tablası) Oluşan Titreşim Görünümü 

 

 

B- Karbon fiber Kemane 



 
 

 

 

Şekil 6.2: Karbon fiber Kemane Zarında (Ses Tablası) Oluşan Titreşim Görünümü 

 

 

 

 

C- Cam fiber Kemane 



 
 

 

 

Şekil 6.3: Kabak Kemane Zarında (Ses Tablası) Oluşan Titreşim Görünümü 

 

 

 

6.3. Tellerinn Titreşimlerinin İncelenmesi 

 



 
 

Müzik enstrümanları piyanodaki sesleri referans alarak akortlanır. Piyanonun La (A) 

sesi 440 Hz frekansına sahiptir. 

 Kabak kemane için notalar sol anahtarı ile yazılır ve yazılışından bir ton veya bir buçuk 

ton yukardan seslendirilir. Çalgının dört teli porte üzerinde “RE(D), LA(A), RE(D), LA(A)” 

şeklinde yazılırken “Sİ(B), Mİ(E), Sİ(B), Mİ(E)” ya da “DO(C), FA(F), DO(C), FA(F)” 

şeklinde akortlanır. 

Kabak kemanede bu akort şeklinin yapılabilmesi için genel olarak bağlama teli 

kullanılmaktadır. En ince “Re(D)” teli için 0,20 numaralı tel, “La(A)” teli için 0,30 numaralı 

tel, “Re(D)” teli için taşlanmış ince sırma, “La(A)” teli için taşlanmış kalın sırma telleri 

kullanılmaktadır. 

Zaman zaman kabak kemanenin icrasında makamlara göre bu akort şekli değiştirilebilir. 

Birinci tel sabit kalırken, ikinci, üçüncü ve dördüncü tellerin akordu makam karar seslerine 

göre değiştirilir. [7] 

Eşikleri yerleştirilerek hazırlanan kemaneler karar sesi 440 Hz La(A) sesi referans 

alınarak piyanonun Si(B) sesine akortlandı. Daha sonra tellere eşit şiddette titreşim 

yaptırılarak ses kaydı alındı. Her tel ve kemane için alınan ses kayıtları ses analiz programı 

Wavelab’ a aktarılarak tellere ait gürültü-frekans analizleri yapıldı. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.3.1. Kalın Si (B) Tellerinin Titreşimlerinin İncelenmesi 



 
 

 

A- Kabak Kemane  

 

 

Şekil 6.4: Kabak Kemane Kalın Si Telinde Oluşan Titreşim Görünümü Ve Analizi 

 

 

B- Karbon fiber Kemane  



 
 

 

Şekil 6.5: Karbon fiber Kemane Kalın Si Telinde Oluşan Titreşim Görünümü Ve Analizi 

 

 

 

 

 

 

 

C- Cam fiber Kemane  



 
 

 

Şekil 6.6: Cam fiber Kemane Kalın Si Telinde Oluşan Titreşim Görünümü Ve Analizi 

 

 

 

 

 

 

 

12.3.2. Kalın Mi (E) Tellerinin Titreşimlerinin İncelenmesi 



 
 

 

A- Kabak Kemane  

 

Şekil 6.7: Kabak Kemane Kalın Mi Telinde Oluşan Titreşim Görünümü Ve Analizi 

 

 

 

 

B- Karbon fiber Kemane  



 
 

 

Şekil 6.8: Karbon fiber Kemane Kalın Mi Telinde Oluşan Titreşim Görünümü Ve Analizi 

 

 

 

 

 

 

C- Cam fiber Kemane  



 
 

 

 

Şekil 6.9: Cam fiber Kemane Kalın Mi Telinde Oluşan Titreşim Görünümü Ve Analizi 

 

 

 

 

 

 



 
 

12.3.3. Si (B) Tellerinin Titreşimlerinin İncelenmesi 

 

A- Kabak Kemane  

 

Şekil 6.10: Kabak Kemane Sİ Telinde Oluşan Titreşim Görünümü Ve Analizi 

 

 

 



 
 

B- Karbon fiber Kemane 

 

Şekil 6.11: Karbon fiber Kemane Si Telinde Oluşan Titreşim Görünümü Ve Analizi 

 

 

 

 

 



 
 

C- Cam fiber Kemane  

 

 

Şekil 6.12: Cam fiber Kemane Sİ Telinde Oluşan Titreşim Görünümü Ve Analizi 

 

 

 

 



 
 

12.3.4. Mi (E) Tellerinin Titreşimlerinin İncelenmesi 

 

A- Kabak Kemane 

 

 

 

6.13: Kabak Kemane Mi Telinde Oluşan Titreşim Görünümü Ve Analizi 

 

 



 
 

B- Karbon fiber Kemane  

 

6.14: Karbon fiber Kemane Mi Telinde Oluşan Titreşim Görünümü Ve Analizi 

 

 

 

 

 

 



 
 

C- Cam fiber Kemane  

 

6.15: Cam fiber Kemane Mi Telinde Oluşan Titreşim Görünümü Ve Analizi 

 

 

 

 

 



 
 

12.3.5. Aynı Müzik Parçasının Çalgılarda İcrasının İncelenmesi 

 

 

6.16: Müzik parçasının Kabak Kemane ile icrasındaki titreşim görüntüsü 

 

6.17: Müzik parçasının Karbon Fiber Kemane ile icrasındaki titreşim görüntüsü 

 

6.16: Müzik parçasının Cam Fiber Kemane ile icrasındaki titreşim görüntüsü 

 



 
 

 

SONUÇ 

Dünyada çalgı yapımcılarının yoğun olarak kullanmaya başladığı kompozit malzemeler 

ilk defa Kabak Kemane çalgısına uyarlandı. Kemane imalatında ses kutusundaki yenilikle  

yeni tınılar elde edildi. 

Kabak Kemanenin ses ölçümleri sonucunda ve icracıların yorumları doğrultusunda 

edinilen sonuç yeni yapılan çalgılardan geleneksel kabak kemane çalgısına göre daha dengeli 

daha standart ses kalitesi yakalanabileceğidir. Çünkü kalıpla imalatı kapılan ses kutusunun 

geometrik şekli su kabağına göre tamamen standart ve küre formundadır, bunun sonucunda 

çalgının ses tonları bastan tize kadar daha dengelidir. Ses kutusunun standart oluşu aynı 

ölçülerde ve kalitede çalgı yapımına olanak sağlamaktadır. Geleneksel kabak kemanelerde 

aynı ölçü ve tınıda çalgı bulmak çok zordur. 

Kompozit kemanenin dengeli ses kalitesi oldukça memnun edicidir; fakat su kabağının 

içerisinde bulunan pamuksu dokunun kabak kemane çalgısına kazandırdığı otantik tını 

kompozitten yapılan çalgılarda tam olarak yakalanamamaktadır. 

Kompozitten yapılan kemanelerin en büyük avantajı şüphesiz mukavemettir, su 

kabağının yapısı oldukça gevrektir ve çalgıyı en ufak çarpmalarda dahi kırılgan hale 

getirmektedir; fakat kompozit malzemenin oldukça mukavemetli olması nedeniyle çalgı bu tip 

tehlikelere karşı korunabilmektedir. 

Bunun yanı sıra kabak kemanenin özellikle zar kısmının çökme miktarında oldukça 

değişim gözlendi: Kompozit Kemanenin zarının geometrik dengeden ve kompozit 

malzemenin rijitliğinden dolayı çökmeye karşı oldukça mukavemet gösterdiği gözlemlendi. 

Bu durumdaki avantaj, ses kalitesinin uzun ömürlü olmasının sağlanmasıdır. Havanın nem ve 

sıcaklık koşullarından daha az etkilenen kompozit kemane, zarın daha az deforme olmasından 

dolayı ses kalitesini koruyacaktır. 

Kabak Kemanenin ses tablası zarlı (deri) olduğundan tamamen kompozitten yapılması 

mümkün değildir. Ayrıca, ses kutusunun geometrik şekli kalıpla imalat yapmayı zorlaştıran 

unsurların başında gelmektedir. Diğer yandan, bağlama gibi tamamen ahşap olan geleneksel 

çalgıların kompozit malzemeden seri imalatı düşünülebilir. Bu çalışma, bu tarz çalgı 

yapımının mümkün olduğunu göstermiştir. 
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