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Bu ara~tIrmamn amaCI, profesyonel ses kullamcllannm seslerini olumsuz yonde etkileyen
faktOrler hakkmda kendi gorii~lerini saptamak ve farkh mesleklerden olan profesyonel ses
kullamcJlanmn goril~leri arasmdaki fakhhgl belirlemektir. Bu amal;la, profesyonel ses
kullamcllarmdan opera sanatl;llan, ~an ogrencileri, pazar satIcilan ve imamlarm gorii~leri

ahnml~tlr. Bu I;er~evede ara~tIrmanm verileri ara~tIrmacl tarafmdan geli~tirilen " Profesyonel Ses
Kullamcllarmm Seslerini Olumsuz Yonde Etkileyen FaktOrleri Belirleme Anketi" ile toplanml~tJr.

Nedensel kar~lla~tlrma yontemi kullamlarak desenlenen ara~tlrmanm bulgulan ki-kare testi analizi
ile yorumlanml~tIr.

Ara~t1rma sonllcunda,
a) Ara~t1rmaya katilan profesyonel ses kullalllcilan tarafmdan sesi olumsuz

yonde etkiledigi dii~iiniilen en onemli faktOriin "yorgunluk" ('%82.1) oldugu
goriilmektedir.

b) Ara~tIrmaya katllan profesyonel ses kullamcIlarmdan opera sanat~I1arJ, ~an

ogrencileri, pazar satlcllan ve imamlann seslerini olumsuz yonde etkileyen
faktOrler hakkmdaki gorii~leri arasmdaki farkhhgm anlamh oldugu
belirlenmi~tir.

c) Ara~tlrmaya katIlan profesyonel ses kullamcIlarmdan ses egitimi alml~

profesyonel opera sanat~llan ile heniiz ses egitimi almakta olan ~an

ogrencilerinin seslerini olumsuz yon de etkileyen faktOrler hakkll1daki gorii~leri

arasmda farkhhgm anlamh olmadlgl, her iki grubun da aym gorii~leri

payla~tlklangoriilmii~tiir.

d) Ara~tlrmaya katJlan profesyonel ses kullamcllanndan ses egitimi almaml~

imam ve pazar satlcllanmn gorii~leri arasmdaki farkhhgm anlamh oldugll
belirlenmi~tir.

e) Ara~tIrmaya katilan profesyonel ses kullamcIlanndan ses egitimi alml~

profesyonel opera sanatl;I1an ve heniiz ses egitimi almakta olan ~an ogrencileri
ile hi~ ses egitimi almaml~ imam ve pazar satJcIlarmm seslerini olumsllz yonde
etkileyen faktorler hakkmdaki gorii~leri arasmdaki farkhhgm anlamh oldugu
belirlenmi~tir.

Anahtar Kelimeler: Ses, profesyonel ses, olumsuz etkiler
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ABSTRACT

DETERMINING THE OPINIONS OF THE PROFESSIONAL VOICE USERS ABOUT THE
NEGATIVE FACTORS THAT CAN EFFECT THEIR VOICE

Master of Science Thesis

BERNA ERDEBiL

Anadolu University
Institute Of Medical Sciences

Department of Speech and Language Therapy

Supervisor: Seyhun TOPBA~, Assc. Prof, phD
2004

The aim of this research is to determine the opinions of the professional voice users about

the negative factors that can effect their voice and also to analyze the differences between the

opinions of the professional voice users who work in various jobs. For this reason the opinions of

the opera singers, opera students, sellers in the bazaars, and imams are considered in the study.

Within that mentioned aim, variables are asscssed according to a questionnaire that is developed by

the researcher. The research has been designed with causal method and the results are analyzed by

using chi-square tests.

According to the results,

a) "Fatigue" is found as the first negative factor (82.1 %) that effects voice up to the

professional voice users who are included in the study.

b) The differences between the opions of the professional voice users who are included in the

study as the opera singers, opera students, sellers in the bazaars, and the imams are found

expressive.

c) The opions of the opera singers who are educated voice users and the opera students who

are being educated do not show any expressive difference.

d) Opions of the sellers in the bazaars and the imams whom both are not educated voice users

show expressive difference.

e) The opinions of the opera singers who are educated voice users and the opera students who

are being educated are compared to the sellers in the bazaars and the imams whom both

are not educated show an expressive difference.

Keywords: Voice, professional voice, negative effects
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1

BOLUMI
CiRiS

Ses, insanlar arasmdaki ileti~imin duyulabilir hale gelmesinin onemli bir

aracldlr. Sozel ileti~imin saglanabilmesi iyin sese ihtiyay vardlr. Bu nedenle sesin

kullal1lml toplumdaki ileti~imin geryeklqebilmesi aylsmdan buyuk onem ta~lr. insan

sesi ki~inin duygulanl1l, toplumda benimsedigi rolu yansltan duyarh bir gostergedir.

Duru~umuz, hareketlerimiz, giysilerimiz gibi bir yok etken ki~iligimiz hakkmda

yevremizdekilere fikir verebilir. Ancak duygu, du~unce ve isteklerimizi en kIsa, etkili ve

dogru biyimde sesimizi kullanarak kodladlg1l11lZ konu~ma yoluyla ifade ederiz. Ses,

ki~iligin gUylti bir ifadesi olarak bir yok duyguyu maskeledigi gibi bir yok duyguyu da

ele verir. Mutluluk, kIzgmhk, ~a~kmhk, korku, otorite duygulan sesteki ton ile

kolayhkla aktanlabilir. Bu nedenle ses ki~inin duygusal dunyasml en kolay ele veren

unsurdur. TlpkI bir parmak izi gibi tUm ya~amlmlza damga vurur ve ba~kalan tarafmdan

sesimizle tal1ll1lr hale geliriz ( Suner, 1997, s:47; Boone ve McFarlane, 2000, s:3).

Ses, her bireyin ya~am1l11 slirdlirebilmesi iyin onemli bir unsur iken hayat1l11

SeS1l11 kullanarak kazanmak zorunda olan profesyonel ses kullal1lCllan iyin yok daha

kritik bir oneme sahiptir. 6rnegin ~arklcl, tiyatrocu, ogretmen, avukat, imam ya da

pazar satIclS1l1m meslegini yapabilmesi iyin sesine ihtiyacl vardlr. Buna kar~m, beden

guclinli kullanan bir i~yinin meslegini yaparken sesine aYl1l oranda ihtiyaci yoktur. Bu

nedenle meslege gore sese duyulan ihtiyay da degi~kenlik gosterir. Seslerini kullanarak

mesleklerini icra eden ki~iler seslerine yok daha fazla dikkat etmek, onu korumak

zorundadular. Aksi taktirde, seste olu~abilecek bir sorun i~ hayatmdaki performans ve

ba~anlanl1l etkileyecektir. Bu durumun onlenebilmesi ve sesin korunabilmesi iyin

oncelikle sese olumsuz yonde etki edebilecek faktorlerin iyi bilinmesi ve etkenlerini en

aza indirme yollannm ara~tmlmasl gerekir (Brown, 1996, s: 144-149; Omlir ve Okylin,

1996, s:130; Sataloff, 2001, s:633).

Bu ara~tIrnlal1lnamaCI, profesyonel ses kullal1lcI1anl1ln seslerini olumsuz yonde

etkileyen faktarler hakkmdaki kendi gorli~lerini saptamak ve farkh meslek gruplarmdan

olan profesyonel ses kullal1lcI1ari arasmdaki gorli~ farkhhklanl1l belirlemektir.
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1.1. SES VE KONUSMANIN OLUSUM MEKANiZMASI VE FizYOLOJiSi

insan sesi tUm vUcudun bUyUk bir uyum iyinde yah~maSI sonucu geryekle~ir.

TUm vUcut dogrudan veya dolayh olarak ses Urctimini ctkilcr. Konu~ma, ozellikle

solunum sistemini ilgilendirmekle birlikte aYl1l zamanda beyin korteksindeki ozel

konu~ma merkezleri, beyindeki solunumun kontrol merkezleri, artikUlasyon, agiz ve

burun bo~luklanndaki rezonatOr yapI1arla da ili~kilidir. Normal konu~ma ve ses

Uretimini temel olarak Uy bOlUmde incelemek mUmkUndUr. Bunlar; solunum, fonasyon,

rezonans ve sesletimdir.

Solunum sistemi konu~ma ve sesin olu~masl iyin gerekli olan encIjiyi saglar.

Solunum, soluk alma (inspirasyon) ve soluk verme (ekspirasyon) olmak Uzere iki

fazdan olu~ur. Soluk alma sIras1l1da hava farenks, larenks, nefes borusu, bron~ ve

bron~iollerden geycrek akcigere ula~Ir. Soluk verme sIras1l1da da hava akcigerlerden

aYl1l solunum yollanl1l izleyerek dI~an atIhI'. (Cevan~ir ve GUrel, 1982, s:2; Boone ve

McFarlane, 2000, s:19; Devge ve Oguz, 1996, s:13-14). Akcigerlerden gelen farkh

gUyteki hava akuTI1l11l1 ses tellerini farkh oranlarda titre~tirmesi sonucunda fonasyon

geryekle~ir. Fonasyon sIras1l1da scs tellerinin titre~imi ile ses olu~ur. (Zemlin, 1986,

s. 37-48,115-155,236-339; I-Iibbert, 1997, s:5/612-5/6/4). Rezonans ise, scs tellcri

titre~mcye ba~ladIg1l1da larcnkste olu~an sesin aglz, bogaz, kafatasl ve burun

bo~luklannda t1l1I1anmasi (tckrar ses yIkarmasI) anlam1l1a gelmcktcdir (Suner, 1997,

s:57). Rezonator bOlgeler, ses tellerinden ba$layarak dudaklar ve burun dcliklerine kadar

uzanan vc yutak, agIz, burun bo~luklanl1l iyine alan bir bOlgedir. Dil, en hareketli

sesletim organidir vc dil ile birliktc yencnin harekctlcri de seslerin olu~umunda

ctkendir. Yumu~ak damakta yaplsal herhangi bir problemin olmamasI, i~levini normal

bir ~ekilde yerine getirebiliyor olmasl da rezonans ve scsin anla~I1abilirligi ayIs1l1dan

onemlidir (Boone ve McFarlane, 2000, s:48-54). Bu rezonatOr ve seslctim bolgelerinin

fonn ve bUyUklUk degi~ikligi ilc ses tellcrinde olu~an primer ton kuvvetlenir, anlam

kazanlf; sesin kalitesi, perdesi, ~iddeti, ritmi ve tUm bUrUnsel ozellikleri dcgi~kenlik

gosterir (Bateman, 1977, s:6-7).

Seste val' olan bozuklugun anla~Ilabilmesi iyin oncelikle saghkh seS1l1 nasIl

olu~tugundan ve ne ~ekilde tanimlandIg1l1dan bahscdilmesi gerckir.
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1.2. NORMAL VE PROFESYONEL SES

1.2.1. Normal (Saghkh) Ses

Ses, larenks, farenks, akcigerler, kas iskelet sistemi, psiko-norolojik sistemlerin

birbirleriyle koordineli olarak yah~maSI sonucunda meydana ylkar ve ki~iye ozeldir.

Temel olarak ses, ses tellerinin titre~imi sonucunda geryekIe~ir. Ses tellerinin saniyedeki

titre~im saylsma ise "temel frekans" denir. Titrqimin frekansl ne kadar hlZh olursa,

olu~an ses de 0 kadar yliksek olur. Ses tellerinin uzunlugu, gerginligi ve kitlesi titre~im

frekansml ve sesin perdesini tayin eder. Ses tellerinin ortalama uzunluklarl erkekierde

15-20 mm, kadmlarda 9-13 mm'dir. Buna bagh olarak temel frekans ise yeti~kin

erkeklerde 105-135 Hz., yeti~kin kadmiarda 200-230 Hz. arasmdadlr (Boone ve

McFarlane, 2000, s.27,41 ). Bu nedenle, herkesin ses ozellikieri de birbirinden farkhhk

gosterir. Normal kabul edilebilecek tek bir ses ozelligi oimadlgmdan, normal sesin

tammianmasl gliytlir (Fugain ve Omlir, 1992, s:67). Ancak cinsiyet ve ya~a gore nonnal

sayIlabiIecek bazl kriterler de vardlr. Bu kriterlere gore Boone ve McFarlane (2000)

"normal (saghkh) ses"in ~u ozellikleri gerektirdiginden bahsetmi~lerdir:

- Tizligi ki~inin ya~ ve cinsiyetine uygun oimahdir.

- Yliksekligi ne normal konu~ma esnasmda duyulmayacak kadar az, ne de

kendisine dikkat yekecek kadar yliksek olmahdlr.

- Glirliltli ve ton bozuklugundan annml~, ho~ bir ses kalitesi oimahdir.

- Konu~ma esnasmda rastgele degi~meyecek ~ekilde tutarh olmahdlr.

- Ki~inin vurgularml, anlamml ve duygulanm ifadeyi olanakh kI1an tizlik ve

ylikseklik degi~ikliklerine imkan tanlyacak Olylide esnek oimahdlf.

- i~ ve sosyal hayatmda, glin iyinde bozulmadan kullanabilecek kadar dayamkh

olmahdlr.

1.2.2. Profesyonel Ses

Bazl ki~iler sesleri ile ilgili problem ya~adlklannda, bu onlann sosyal hayatml

pek de etkilemezken ba~ka bir grup insan iyin ya~a11llan durum tUm hayatlan11l

etkileyebilmektedir. Omegin, heykeltra~hk gibi e1 emegi ile i~ini yapan ki~iler sesleri

bozuldugunda yaptIklarl i~e devam edebilirken benzer bir problem sesini kullanarak

hayatml kazananlar iyin yok daha farkh sorunlara yol ayabilmektedir. Bir ~arklcl sesinde
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ya~adlgl benzer bir problem nedeniyle konserini iptal etmek zorunda kalabilmekte, bir

ogretmen sesini ogrencilere duyurmakta ve dersini anlatmakta gUylUk yekebilmekte, bir

pazarCl pazar yerinde yeterince baglfamadlgl iyin mil~teri yekmekte problem

ya~ayabilmekte ya da bir· imam gilylUkle ezamm okuyabilmektedir. Bu nedenle, bu

ki~ilerin sesleri ile ilgili ya~adlklarl bir problem mesleklerini gerektigi ~ekilde

yapmalarma engel te~kil edebilmektedir.

Profesyonel ses denince oncelikle akla ses sanatyIlan ve tiyatro oyunculan gelir.

Bunlar mesleklerini kazanmak iyin yok zaman ve para harcaml~ ki~ilerdir ve sesleri

bozuldugunda ya~amlan zora girer (OmUr ve OkyUn, 1996, s: 130). TUm anlatIlanlann

l~lgmda, "profesyonel ses kullamclsl" tammlanml~ ve ses kullamm dereceleri de

slmflara aynlml~tlr.

Koufman (1991, s:985) "profesyonel ses kullamclsl" smtf1amasml dOli grupta

toplaml~tlr:

1. Slmf ses kullamclsl "seykin ses kullanlcl" diye adlandmhr. Minimal bir ses

bozuklugu bile bu ki~ilerin yah~maSlm engelleyebilir. Bir yok ses, opera sanatylsl ve

aktOr bu grup iyine girer.

II. Smlf ses kullamcIlan "profesyonel ses kullamclsl" olarak adlandmhr. Bunlar

konferans verenler, din adamlan ve santral memurlan gibi meslek sahipleridir ve

seslerindeki orta ~iddetteki bozukluk mesleklerini icra etmelerini zora sokar.

III. Slmfa politikacl, ogretmen, doktor, avukat ve i~ adamlan girer. Bu gruptakiler ancak

yok ~iddetli ses kIslkhklan olursa yah~amazlar.

IV. Smlfa girenler ise ses profesyoneli olmayanlardlr. Bunlar terzi, i~yi gibi meslek

sahipleri olup ses hastahklanndan dolaYl ciddi sorunlar ile kar~l kar~lya kalsalar bile

ortaya ylkan ses rahatslzhgmm mesleki ya~antllanm etkilemeyecegi grubu olu~turur

(OmUr ve OkyUn, 1996, s: 130).

1.2.2.1. Ses Tiirleri

Ses tilrlen konu~ma tonuna, tIm rengine, vUcut yaplsma, ses tellerinin yaplsma,

registerlerin dagI1l~ma ve yumu~ak darnagm ~ekline baghdlr. i~lemni~ ve yerle~mi~

insan sesleri bu ozellikler bakImmdan bir takIm slmflara aynhr. Aym slmftaki sesler

geni~lik, renk ve hareketlilik baklmmdan birbirine benzerler. Her ses, ait oldugu ses
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smlfmda OlmaSI gereken ses geni~ligine, renge ve ozelliklere sahip olmahdlr. Bu slmflar

genel olarak ~u ~ekilde slralanabilir (Kiiyiikekmekyi, 1996, s: 12):

• Kadm Sesleri

Soprano: Soprano, en ince ve en dogal, bu nedenle de en yok rastlanan kadm sesidir.

Bir yok simflara boliiniir.

Dramatik soprano: Mezzoyu andlran yok dayamkh ve giiylii bir ses cinsidir.

Lirik-Iegge soprano: Dramatik sopranodan daha yumu~ak bir ses karakteridir.

Lirik soprano: En yok rastlanan soprano cinsidir.

Coleratur soprano: En ince sopranodur.

Mezzo-soprano: Erkek seslerinde bariton neyse kadm seslerinde mezzo-soprano odur.

Orta kalmhktaki kadm sesidir.

Alto: En kahn kadm sesidir ve yok az bulunur. Peslerde erkek sesine benzer. Egitimi en

zor kadm sesidir.

Contralto: Alto'dan daha kalmdir. (:ok az bulunur.

( Kiiyiikekmekyi, 1996, s: 12-15)

• Erkek Scsleri

Tenor: Az rastlanan, egitimi esnasmda yok dikkatli ve sablrh olmaYI gerektiren bir ses

cinsidir. Tenorler, ozelliklerine gore ye~itli simflara aynhr.

Dramatik tenor: Bu sesin geni~ligi ve rengi hemen hemen lirik baritonu andmr.

Lirik tenor: Rengi daha aydmhk ve yumu~aktIr. Tizleri yok parlaktir.

Legger tenor: Bu till tenorler kuvvetli olmaktan yok hareketlidirler.

Bariton: Orta kalmhktaki erkek sesidir.

Dramatik bariton: Renk bakImmdan yiiksek basI andmr. Kuvvetli ve dramatik giicii

olan bir sestir.

Lirik bariton: Renk bakImmdan dramatik tenora yakmdu.

Legger bariton: Daha yok tenorii anduan baritondur.

Bas: En kahn erkek sesidir.

Basprofond: Ses rengi yok koyu ve voliimlii, pesleri kuvvetlidir.

Basbuffo: Fazla kuvvetli degil fakat hareketlidirler.
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Legge bas: Pesleri diger baslardan daha zaylf1lr. Buna kar~m tizleri parlak ve

rahattlr (Kiiyiikekmekyi, 1996, s: 12-15).

1.2.3. Konu~ma ve Sarlo Sesi

Konu~ma ve ~arkI sesinin olu~um mekanizmalan aymdlr. AklCl bir konu~ma,

konu~ulan dil, lehye ya da kiiltiire gore degi~kenlik gosterse de belirli bir konu$ma

melodisi ta$lr. Bu melodiyi her dilin kendine has ozellikleri olu$turur.

Konu$ma ve ~arkl sesinde ritm, melodi, dinamik ozellikler temelde olmasa da

nitelik ve nicelik aylsmdan farkhhk gosterir. Ornegin, $arkl sesinde iinliiler melodi

ta$lma ozelligine sahip oldugundan konu$ma sesine gore dalm fazla uzatI1maktadlr.

Profesyonel bir ses sanatc;1Sl sesi ile ilgili bir problem ya$adlgmda iki hususa

dikkat etmek gerekir. Ya$amlan problemin $arkI soyleme esnasmda kullamlan uygun

olmayan teknikten mi, yoksa konu~ma esnasmda sesin kotii kullammmdan ml

kaynaklandlgmm aynmmm yapI1masl gerekir, c;iinkii konu$ma ve ~arkI soyleme

esnasmda farkh kaslann kullanmll soz konusudur. (Cevan~ir ve Giirel, 1982, s:61;

Brown, 1996, s: 54; Tmaz ve AsIan, 1997, s:89).

1.2.4. Sesin Profesyonel Kullamml

Sesin olu$masl iyin havaya ve bu havamn titre~imine ihtiyac; vardlr. Solunum

esnasmda hava ah$ ve veri$i gerc;ekle$ir. Buna soluk alma ve soluk vern1e denir.

Toplumda farkh bireyler farkh $ekillerde soluk ahp verirler. Hatta bazl ki~ilerin

solunum mekanizmalanm yanh$ $ekilde kullandlklan da gozlemlenebilir. Ancak bu

ki$iler yok yogun olarak seslerini kullanmak zorunda kalmadlkya problemlerinin farkma

varmayabilir, hatta belki de boylesi bir problemden hiy $ikayetyi olmayabilirler. Fakat

benzer bir durum, hayatml sesini kullanarak kazanmak zorunda olan bir ki~inin

ya$amlm yok daha olumsuz yonde etkileyebilmekte ve ba$ edilemez bir probleme

donii$ebilmektedir. 0 nedenle bu ki$ilerin solunum mekanizmalarml dogru

kullanmalan, bu konu hakkmda egitimli ve bilinyli olmalan gerekmektedir.

Diizgiin bir fonasyon iyin diizenli solunum gerekmektedir. Gogtis, kann,

klavikiiler ve karma olmak iizere dort tip solunum $ekli vardlr.

Gogiis solunumu, soluk alma esnasmda kaburgalarm hareketinin daha one

ylkmaslyla birlikte gogiis kafesinin geni$lemesi ile olu$ur. Once diyafram a$agl iner,
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soma da gogiis kafesi aktif olarak geni~ler. Bu solunum ~ekline daha vok kad1l1larda

rastlal1lr. Bir de "saf abdominal nefes" adl verilen bir solunum ~ekli daha vardlr. Bu

solunum ~eklinde toraks1l1 alt klsml lateral olarak daralmaz. Aksine paradoksal olarak

geni~ler. Kann kaslan aktif olarak kaslhrken diyafram gev~emekte ve kann iv organlan

diyaframl yukan dogru itmektedir. Bu solunum ~ekli daha vok ~an sesinde kullal1lhr.

Kann solunumu, kaburgalann hareketinin az goruldtigti daha vok diyafram1l1

hareketine dayanan ve kann kaslanl1ln diyafram1l1 hareketine destek veren bir solunum

~eklidir. Bu solunum ~eklinde larenksin bulundugu boyun bOlgesinde herhangi bir

gerilim goriilmez. Bu solunum ~ekline daha vok erkeklerde rastlal1lr.

Klavikiiler solunumda, a~m bir kaburga hareketi ve blitlin omuz ku~ag1l1m

yukan dogru kaldmlmasl soz konusudur. Soluk alma esnasmda klavikiil ve tist kaburga

hareket eder. Bu tipik olmayan bir sol unum ~eklidir ve ses bozukluklarma neden

olabilecegi dti~tiniilmektedir.

Karma tip solunum, gogtis, kann ve klavikiiler solunumun bir arada goriildtigti

tip solunum ~eklidir.

istirahat halindeki solunum burundan olur. Konu~ma ve ~arb solunumunda ise

daha vok aglzdan soluk ahl1lp verilir. Soluk alma faZl, istirahat halindeki solunuma

byasla daha vabuk 01urken sol uk venne fazl vok daha uzun siirmektedir. Konu~ma

esnas1l1da soluk verme stiresi konu~ulan ctimlenin anlatlmm uzunluguna bagh olarak

degi~kenlik gosterir. $arb solunumunun en karakteristik ozellikleri ise; klsa, vabuk ve

derin soluk almak, uzun, yava~ ve derin soluk vermek, alman havaYl ekonomik

kullanmak, refleks olarak soluk almaktlr. (:iinkii istemli olarak soluk almak gereginden

fazla havan1l1 akcigerlere depo edilmesine neden olur. Sesin kalitesini vok hava degil

alman havayl optimal titre~ime gevirmek arttmr. Solunum ~ekli sesin kalitesini de

dolayh olarak etkiler. Derin solunum vokal perdenin alvalmasma ve ses olu~umu ile

ilgili kaslann koordine hareketlerinin kolayla~mas1l1a neden olur. Bu durum ~arkl

soyleme esnas1l1da son derece onem ta~lmaktadlr (Cevan~ir ve Gtirel, 1982).

Konu~ma ve ~arb soyleme esnas1l1da soluk tutulmamah aynen spor yaparken

oldugu gibi solunum fazlan abcl olmahdlr. Solunum ~ekli sesin kalitesini dolayh olarak

etkiler. Aynca dogru duru~ dogru solunum ivin bir temel olu~turur. Yanh~ bir posttirle

saghkh bir ~ekilde solunum yapman1l1 imkal1l yoktur (Cevan~ir ve Gtirel, 1982, s.2;
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Karcl, Kirazh ve ark., 1990, s.95; Elia~, 1995, s:1-4; Colton ve Casper, 1996, s.308-309;

Brown, 1996, s.l7; Gmilr, 2001 s.9).

Sesini profesyonel olarak kullanan ki~iler, sesini profesyonel anlamda

kullanmayan ki~ilere oranla ses 9lkarma organlanm 90k daha kontrollil, etkin ve gilylU

bir ~ekilde kullanmak durumundadlr. Aksi taktirde yanh~ ses kullammmdan

kaynaklanan bir sorun seste problem olu~masma yol ayacaktIr.

Sesin etkin olarak kulIamldlgl meslek gruplan iyinde 1. Slmf ses kulIamclsl olan

ses ve opera sanatyllan ile aktOrler konservatuar egitimleri a~amasmda ses egitimi

almaktadlrlar. Ancak II. ve III. SUl1f ses kulIamclsl olarak adlandmlan konferans

verenler, din adamlan, santral 111el11Urlan, politikacl, ogretmen, doktor, avukat ve i~

adamlan bu konuda hi9bir egitim all11adan mesleklerini icra etl11ek durumundadlr.

Koufman'm "profesyonel ses kulIamclsl" smlflamasma baklldlgmda, bizim

ara~tmnamlzadahil olan pazar satlclhgl mesleginden bahsedill11edigi gorulmektedir. Bu

durumun, yurt dl~mda pazar satIclhgl mesleginin tilkemizdeki kadar slk rastlanan bir

meslek oll11amasmdan kaynaklandlgl dil~ilntilmektedir. Ancak Kaufl11an'm yapl111~

oldugu smdlama ve meslekler goz onilne almdlgmda pazar satlcIlan i9in orta ~iddetteki

bir ses bozuklugu probleminin mil~teri gekme ve satI~ yapmaYl olumsuz yonde

etkileyebilecegi dil~ilntill11il~tilr. 0 nedenle bu ara~tlrl11a kapsammda, pazar satlcrlannm

II. SUl1fses kulIamcIlan arasmda yer almalannm uygun olacagma karar veriIl11i~tir.

Koufman'm "profesyonel ses kullal11ClSl" sll11flal11asma gore, "se9kin ses

kulIal11ClSl" olarak adlandlrdlgl I. Smlf profesyonel ses kulIamclsl ses ylkamla

organlanm amatOr bir ~arklcl veya konu~macldan yok daha marifetli bir ~ekilde kullamr.

Bir opera sanat91s1, opera boyunca sesini aym seviyede tutabilir ya da bir tiyatrocu

tiyatronun en arka slralarma sesini amplifikatOr kullanmadan ula~tIrabilir. Bu durum

"seykin ses kulIamclsl" grubuna ginneyen pek yok ki~i tarafmdan hayranhkla izlenir.

Se9kin ses kulIamcI1an bu becerilere uzun yillar yah~arak ve egitim alarak sahip olurlar.

Ancak bu till' bir egitim almadan seslerini yogun olarak kullanmak zorunda olan ses

kulIamcllarl da mevcuttur. Bu gruba biltiln giln slmfta konu~arak del'S anlatmak

zorunda olan ogretmenler, ses1eri ile kitleleri harekete ge9iren politikacl, imam ve

milezzinler, satI~ yapmak iyin giln boyu baglrarak mil~teri yekmek zorunda olan pazar

satlcllarl omek verebilir. Temelde biltiln profesyonel ses kulIamcllanna meslekleri

geregi saghkh ve gilylU bir ses gerekir.
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Profesyonel ses kullamcI1annm saghkh ve gli<;lli bir sese sahip olmak ve bu sesi

dogru bir ~ekilde kullanabilmek i<;in ses egitimine ihtiya<;lan vardlr (Russell, Oates ve

ark., 1998, s:467). Ses egitiminin ~ekli ve etkenleri bu ara~tlrmanm konusu dl~mda

kalmaktadlr. Herkes gibi profesyonel ses kullamcllan da seste problem olu~masma

sebep olabilecek <;e~itli faktOrlere maruz kalabilmektedir. Bu faktOrIerin sese olumsuz

etkilerini azaltmak i<;in profesyonel ses kullamclsmm iyi bir ses egitimi dl~mda bu kanu

hakkmda bilgi sahibi olarak tedbirini almasl gerekir. Bu nedenle, vokal hijyen uyanlan

ile ka'iIcI olabilecek ses hasarlanmn online ge<;mek de mlimklin olabilir (Boone, 1992,

s:70; Ak~it, Oz<;elik ve ark, 1999, s: 419).

1.3. PROFESYONEL SES KULLANICILARININ SEsiNi OLUMSUZ YONDE

ETKiLEDiGi DD~DNDLEN FAKTORLER iLE iLGiLi YAPILAN

ARA~TIRMALAR

Profesyonel scs kullanlcllannm sesini olumsuz yonde etkiledigi dti~lintilen faktOrlcr,

konuyla ilgili yapI1an literatlir ara~tmnalan ve profesyonel bir opera sanat<;lsl ile

gorli~tilerek belirIenmi~tir. Literatlirdeki ara~tmnalar konuyla ilgili makale, kitap ve

internet bilgilerinden elde edilmi~tir. Internetten clde edilen bilgiler yurt dl~mdaki farkh

ses merkezlerinin vokal hijyen hakkmda yaymladlklan bilgilere dayanmaktadlL

Yiu (2002) tarafmdan yapI1an ara~tlrmada, ogretmenlerin ses farkmdahklan ve

sesleri ile ilgili ya~adlklan problemlerin i~, ileti~im, sosyal hayat ve psikolojilerini ne

~ekilde etkiledigi incelenmi~tir. Yiu, bu ara~tmna ile ogretmenlerin beslenme

problemleri, belirli bir zaman arahgmda sesi gereginden fazla kullanmak, alkol ve

sigara kullamml gibi sesi olumsuz yonde etkileyebilecegi dli~lintilen faktorlerden ne

derece haberdar olduklan ve bu hususlara ne derece onem verdiklerini tespit etmeye

<;ah~ml~tlr.

Jonsdottir, Boyle, Martin ve Sigurdardottir (2002) tarafmdan ogretmenler ile yapllan

diger bir ara~tmnada da beden egitimi ogretmenleri ile smlf i<;inde egitim veren

ogretmenlerin ya~adlklan ses sorunlan kar~I1a~tmlml~, beden ogretmenlerinin bedensel

yorgunluk, devamh hareket halinde iken konu~mak zorunda olma durumlarma bagh

olarak daha slk ses problemleri ya~adlklan ve ses problemleri ile kar~I!a~ma risklerinin

de daha fazla oldugu sonucu elde edilmi~tir.
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Tepe, Deutsch, Sampson, Lawless, Reilly ve Sataloff (2002)'un yaptlklan diger bir

.ara~tlrma ise, geny ~arklcllarda ses problemlerinin gorlilme slkhgll1l belirleme ve bu

problemlerin ne oranda demografik bilgiler ve davral1l~ sorunlanyla ilintili oldugunu

saptamaya yoneliktir. Bu ara~tmna ile geny ~arklcIlann beslenme problemleri ve

psikosomatik sorunlara bagh ses problemleri ya~adlklan gorlilmti~tiir.

Broaddus-Lawrence, Treole, Mccabe, Allen ve Toppin (2000), ses hijyeni

egitiminin egitimsiz ~ark1cIlar tizerinde ne derece etkili olabilecegi konusunu

ara~tlm11~lardlr. Ses hijyeni egitimi esnasll1da alkol ve sigai"a kullal1lml ile sigarah

ortamlarda bulunmal1ln sesi olumsuz yonde etkileyebilecek fakWrler oldugu

belirtilmi~tir.

Chae, Choi, Kang, Choi ve Jin (2001)'in yah~malannda da menstural donemin ses

tizerinde neden oldugu degi~iklikler akustik olytimlerle ara~tlflhm~tlr. Bu ara~tlrma ile

honnonal degi~ikliklerin ses tizerinde etkili olabilecegi gorlilmti~tiir.

Zeine ve Waltar (2002) tarafll1dan yapllan ara~tlflnada, dil-konu~ma-ses terapistinin

ses problemi ya~ayan akWrlere ne oranda yardimci olabilecegi incelenmi~, dil-konu~ma

ses terapistinin seste olu~abilecek problemleri onleyici egitim verebileceginden soz

edilmi~tir. Egitim esnasll1da ses lizerinde olumsuz etki yarattlgl dti~tinlilen fakWrlerden

hava ve lSI degi~iklikleri, alkol kullal1lml, uyku dlizeni, sigarah ortamlarda bulunmak

gibi fakWrlere deginilmi~tir.

Spiegel, Sataloff ve Emerich (1997) ileride profesyonel ses sanatylsl olmak iyin

egitim alan ergenler ile yaptlklan ara~tlrmada, bu grubun sesini koruyabilmesi iyin ses

hakkll1da anatomik ve fizyolojik bilgiye sahip olmasl gerekliligi tizerinde dum1U~tur"

Stres, tist solunum yolu hastahklarl ve alerji ~ikayetlerine de bu grupta slkhkla

rastla11l1dlgl bildirilmi~tir.

Sataloffun (1981) profesyonel ses sanatyllan ile ses baklml hakkll1da yaptlgl

ara~tmnada, gtirtilttilti, kuru, tozlu, ve dumanh yerlerde ~arkl soylenmemesi, ~arkl

soylenen yerin akustik ayarlamalannll1 yapllml~ olmasl, sanatyl tarafll1dan sigara

iyilmemesi gerekliligi ortaya konulmu~tur. AYl1l ara~tmnada, beslenme problemleri

(refiti), tist solunum yolu enfeksiyonlan ve stresin tizerinde durulmasl gereken sorunlar

oldugu belirtilmi~tir.

Akhtar, Wood, Rubin, O'fiynn ve Ratcliffe (1999) tarafll1dan yapllan bir diger

ara~tmnada kafeinin ses telleri tizerinde yarattlgl etki incelenmi~tir. Kafeinin vticuttaki
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suyu emme ozelliginden dolaYl ses kalitesi iizerinde olumsuz etkiler yaratabilecek bir

madde olarak degerlendirilmi~tir. Bu nedenle kafein kullammmm ozellikle profesyonel

ses sanatyI1annm seslerinde problemlere yol ayabilecegi dii~iiniilmii~ttir. Bu ara~tl11na

ile de beslenme fakt6rii ile ses sorunlan arasmdaki ilinti degerlendirilmi~tir.

Timmennans, De Bodt, Wuyts, Boudewijns, Clement, Peeters ve Van De Heyning

(2002) yaptlklan ara~tl11nada, profesyonel ses kullamcI1anna seslerini ne derece

koruyabildiklerinin tespit edilebilmesi iyin sigara kullamml, beslenme ah~kanhklan ve

ses suistimali ile ilgili sorular iyeren bir anket uygulanml~tlr. Ara~tl11na sonucuna gore,

bu ki~ilerin seslerini korumak iyin yeterli onlem almadlklan, bu nedenle de vokal

egitimin onemi vurgulanml~tlr.

Jackson-Menaldi, Dzul ve Holland (2002) tarafmdan yapllan ara~tl11nada, alerjinin

ses iizerinde azellikle de profesyonel ses kullamcI1anmn sesleri tizerinde olumsuz yande

etki yaratabileceginden soz edilmi~tir. Ara~tlrma sonunda sesin korunmasl ve hijyeni ile

ses egitiminin bu grup iyin faydah olabilecegi belirtilmi~tir.

Benzer bir yah~ma Cohn, Spiegel ve Sataloff (1995) tarafmdan yapI1ml~ ve bu

ara~tlrmada da alerjinin ses kalitesini etkileyebilecegi ve azellikle profesyonel ses

kullamclsl iyin anemli bir problem olu~turabileceginden bahsedilmi~tir. Bol su tiiketimi

ile nefes yollannm nemli tutulmasl ve zararh maddelerin solunmasmm engellenmesi,

problemlerin goriilmesine engel te~kil edebileceginden bahsedilmi~tir.

Murry ve Rosen'm (2000) profesyonel ses kulllamcilan ile ses egitimi hakkmda

yaptlgl ara~tmnada, profesyonel ses kullamcI1an iyin vokal egitim programmm anemi

vurgulanmaktadlr. Bu grubun sese dair anatomi ve fizyoloji bilgisi ile ses saghgl ve

hijyeni hakkmda bilgi sahibi olmasl gerekliligi iizerinde durulur.

Van der Merwe, Van Tonder, Pretorius ve Crous (1996) tarafmdan farkh gruplardan

olu~an profesyonel ses kullamcI1anyla yapllan ara~tl11nada, ara~tl11naya katI1an ki~ilerin

ses probleminin varhgma i~aret edebilecek belirtilerden ne derece haberdar olduklan

tespit edilmeye yah~I1ml~tlr. Ara~tl11na sonucunda, bu ki~ilerin ses hijyeni hakkmda yok

az bilgiye sahip olduklarl, kendilerinin bu konuda ytiksek risk ta~ldlklanmn farkmda

olduklan, fakat seslerini yeterince koruyamadlklarml belirttikleri gariilmii~tiir. 0

nedenle bu ki~ilerde ses problemleri olu~madan seslerini ne ~ekilde koruyabileceklerinin

anlatllacagl anleyici bir egitim programmm verilmesi gerekliliginden bahsedilmi~tir.
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McCoy (2003) da dogru teknik ile ~ark1 soylemek, sesi belirli bir zaman arahgll1da

fazla zorlamadan kullanmak, sesi dinlendirmek, list solunum yolu hastahklan ve soguk

algll1hgll1a bagh problemlerden korunmaya yah~mak, gereksiz ilay kullal1lmll1dan

kayll1mak gibi seste probleme yol ayabilecek bazl onemli faktOrleri dikkate almak

gerekliliginden bahsetmi~tir.

"University of Pittsburg Voice Center'" daki yah~malar slrasll1da Rosen ve Murry

(2003) ses h~jyeni hakkmda beslenme problemi, sigara ve alkol gibi iritan madde

kullal1lml, uyku dlizeni, belirli bir zaman arahgmda sesin gereginden fazla kullal1lml,

havada var olan sese zararh olabilecek maddeler, ilay kullal1lml, hava ve lSI

de.gi~iklikleri, psikolojik ve ruhsal sorunlar, yorgunluk ve stres faktorlerine dikkat

yekmi~tir (http://www.upmc.edulupmcvoice/dos.htm).

Koufman, Wake Forest Universitesi Ses Bozukluklan Merkezi'ne ba~vuran I.Smlf

ses kullamcIlanmn problemlerinin slkhkla soguk algmhgl, list solunum yolu

enfeksiyonlan ile stres ve heyecana bagh oldugunu, bunu izleyen problemlerin de

genellikle refili ve/veya sesi zorlamadan kaynaklandlg1l11 belirtmi~tir. II. ve III. Smlf

profesyonel ses kullamcllanmn da benzer durumlardan ~ikayetyi olabileceklerini ancak

bu grupta ses suistimali ve sesin kotU kullal1lmma bagh problemlere rastlama

ihtimalinin daha yliksek oldugunu da ifade etmi~tir. Bu nedenlerden dolaYI II. ve Ill.

Smlf ses kullamcIlannda 1. Smlf ses kullamcIlanna gore daha slk ses probleminin

gortildligli bunun da ~a~lrtlcl olmadlgll1dan bahsetmi~tir. Wake Forest Ses Bozukluklan

Merkezi'ne ba~vuran n. ve Ill. Smlf ses kullamcIlan yuzdesine bakIldlgmda bu grubun

daha yok ogretmen, papaz, koro direktorli, amatOr ~arklcIlar ile ogrencilerden olu~tugu

belirtilmi~tir. Koufman, sesini profesyonel anlamda kullanmayan IV. Suuf ses

kullal1lcIlannm da benzer ses problemleri ya~adlgml ancak ya~anan problem kronik ve

ciddi bir hal almadan bu grubun genellikle medikal bir tedavi talep etmediklerinden

bahsetmi~tir. IV. Slmf ses kulla11lcI1armda da gortilen ses problemlerinin diger tUm

hastalarda oldugu gibi ki~inin sosyal ve psikolojik durumunu onemli olylide etkiledigi

belirtilmi~tir (http://www.thevoicecenter.orgD.

i~itme ve iIeti~im Bozukluklan Ulusal Enstitlisli'niin sayfasmda yukandaki

faktorlere ek olarak laraksteki yumu~ak doku odemlerinin de ses lizerinde olumsuz

etkiler yaratabileceginden bahsedilmi~tir (http://www.nidcd.nih.govlhealth).
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Altman'll1 da Northwestern Oniversitesi TIp Fakiiltesi Otolarengoloji ve Ba~-Boyun

Cerrahisi Boltimiiniin sayfasll1da, ses hijyeni hakkll1da dikkat edilmesi gereken fakt6rler

olarak hormonal problemler ve alerjiden bahsettigi goriilmii~tiir

(http://wwW.voice.northwestern.edu).

Yapllan tiim literatiir ve internet ara~tIrmalanna ek olarak, profesyonel sesin

korunmasl hakkll1da en bilgili ki~ilerden biri olabilecegi dii~iiniilen ve Koufman'lll

"profesyonel ses kullalllclsl" sll1If1amaSllla gore de 1. Sllllf ses kullalllclsl olarak

degerlendirilen bir opera sanatylsl ile gorii~iilerek kendisinin de bu konudaki fikirleri

allllml~tIr. Kendisi, yapllan ara~tlrmalar sonucunda elde edilen ve yukanda belirtilen

fakt6rlere ek olarak ya~am standartlanllln olumsuzluklan, ozel problemler, yaII~ma

ortamll1daki huzursuzluklar, yah~ma saatlerinin diizensiz olmaSl ve resital esnaslllda

giyilen bazl kostiimler gibi fakt6rlerin de ses iizerinde olumsuz etkiler

yaratabileceginden bahsetmi~tir. Bu nedenle, sese olumsuz yonde etki edebilecegi

dii~iiniilen fakt6rler; beslenme problemleri, belirli bir zaman araIIglllda sesi gereginden

fazla kullanmak, diizensiz uyku, ya~am standartlannlll olumsuzluklan, stres,

psikosomatik sorunlar, hormonal problell1lcr, ozcl problcll11cr, ilay kullan1l11l, list

solunum yolu enfeksiyonlan, yumu~ak doku odell1leri, yah~ma ortall1111daki

huzursuzluklar, alet:ji, kostiimler, sahne tozu, resital esnasll1da sahneye verilen duman,

yah~ma saatlerinin diizensizligi, sigara kullal1lml, alkol kuIIan1l11l , sigarah ortamlarda

bulunmak, hava degi~ikligi, lSI degi~ikligi, ruhsal problemler, yorgunluk ve diger olarak

belirlenmi~tir.

1.4. PROFESYONEL SES KULLANICILARININ SESLERiNi OLUMSUZ

YONDE ETKiLEDiGi DUSUNULEN FAKTORLER

1.4.1. Beslenme Problemleri

Diizensiz beslenme ~ekli, zamanSlZ yemek yeme aII~kanhgl ve buna baglI

goriilebilecek refiii, (mide asidinin kusma ya da ogiirme olmakslzlll geri kayl~l)

profesyonel ses kullalllcI1arllllll seslerini olumsuz yonde etkileyen bir fakt6rdiir (Hegde,

1996, s:454, Boone, 1992, s:73). Yediklerimiz yemek borusu yolu ile midemize ula~lr.

Mide, besinleri mide asidi ve peptit asit ile sindirebilmektedir. Ancak refiii goriildiigii

taktirde mide iyerigi yemek borusuna geri kayar ve buna da gastroozofageal refiii denir
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(GOR). Larengofarengeal refiU (LFR) ise gastroozofageal reflUnUn daha ileri bir

a$amaSI olup mide iyeriginin geri kayl~mm larenkse veya farenkse kadar ula~maSI

anlamma gelir (Yorulmaz, 2002, s:5). Gece gey saatte yemek yedikten klsa bir sUre

soma yatI1dlgmda, yatar pozisyonda yer yckiminin de etkisi ile mide asidi ses telleri

seviyesine kadar ilerler ve bu da ses kalitesinde bozulmalara yol ayar. Bazl yiyecek ve

iyeceklerin de refiU riskini ozellikle arttlrdlgl bilinmektedir. Bunlar yikolata, kahve, kola

ve gazoz gibi asitli iyecekler ile nane ve sodah iyeceklerdir (Oguz ve UstUndag, 1996

s: 118; Colton ve Casper, 1996, s:265). Gastroozofagea1 veya larengofarengea1 refiUnUn

son yI1larda yapI1an ara~tIrmalarda pek yok ses sorununun altmda yatan organik hastahk

oldugu bildirilmi~tir (Ak~it, OZyelik ve ark, 1999, s: 421).

Yenilen yemegin saati kadar miktan da onemlidir. Dengeli ve iyi beslenmek,

fazla kilolardan kaymmak gerekir (Aksoy ve Tekin, 2004, s:1299). Yemeklerden hemen

SOlITa sesi yogun olarak kullanmak, konferans vermek, ~arkl soylemek de dogru

degildir. Dolu bir mide diyafram hareketlerini engeller (Cevan~ir ve GUrel, 1982, s:62;

Omlir, 2001, s:89).

Beslenme a!I~kan!Iklan iyinde tUketilen su miktan da onemli yer tutar.

Hidrasyon, ses saghgmm en onemli unsurlanndan biridir (Boone ve McFarlane, 2000,

s:253; Ak~it, OZyelik ve ark, 1999, s: 421). Ses telleri yaplsl geregi mukoza ile kaph ve

nemlidir. Yeterli miktarda su iyilmedigi taktirde nem miktarmda azalma ve buna bagh

patoloji1er olu~abilir. Bir gUnde tliketilmesi gereken ve yeterli olarak kabul edilen su

miktan bUyUk bir bardak ile 8-12 bardaktlr ( McCoy, 2003, s: 122). Kuru bir glrtiak

nemli bir glrtlagm gosterecegi performansl gosteremeyebilir. Yeterli miktarda SIVI

almdlgmda ise sesin performansl artar, bogazdaki kuruluk hissi ve aCI da kaybolur

(Boone, 1991; s: 24; Aksoy ve Tekin, 2004, s:1299).

1.4.2. Belirli Bir Zaman Arabgmda Sesi Gereginden Fazla Kullanmak

Belirli bir zaman arahgmda sesi gereginden fazla kullanmak, sesi yoran bir

faktOrdfu. A~lfl miktarda sesini yoran ki~ilerde bogaz kurumasl, bogazda aCI ve yanma

~ikayetleri gorUlUr. Bu ~ikayetlerdenyakman bir ki~inin sesini yogun olarak kullanmaya

devam etmesi durumunda kahcI ses problemleri oIu~abilir. Konu~ma esnasmda yanh~

kas kullanlml ve ses arahgl dl~mda bir sesle konu~mak ya da ~arkI soylemek de ses

suistimaline sebep olur. Profesyonel ses kullamCISI belirii bir zaman arahgl iyinde sesini
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zorlanmaya devam ettigi taktirde, ses suistimali sonucunda vokal yorgunluk ve seste

bozulmalar gortiliir (http://www.thevoicecenter.org/). Yorucu ve uzun stireli ses

kullal1lml glrtlakta organik degi~ikliklere de zemin hazlrlar (Aksoy ve Tekin, 2004,

s:1299).

Profesyonel ses kullal1lcl1an seslerini yogun olarak kullandlklan stireleri iyi

belirlemeli, ~arkI soyledikleri veya konu~tuklan zamal1l sl111rlamahdlrlar. Her ki~i iyin

sesin yorulma stiresi farkhhk gostereceginden ki~i kendi limitlerinin farkl11da olmahdlr

(McCoy, 2003, s:122). Uzun stire ara vermeden yah~mak sese zarar vereceginden ses

zaman zaman dinlendirilmelidir (Cevan~ir ve Glirel, 1982, s:63, Boone ve McFarlane,

2000, s:253 ).

1.4.3. Diizensiz Uyku

Dlizenli ve huzurlu bir uyku vlicudun temel ihtiyacldlr. Uyku esnasl11da vticut

dinlenir. Dtizenli ve huzurlu uyku uyumayan ki~iler sabah uyandlklannda kendilerini

yorgun hissederler. Sabah dinlenememi~ bir ~ekilde yataktan kalkan ki~inin gtin

boyunca zinde bir performans gostermesi beklenemez. Ki~inin yorgun oldugunu

sesinden anlamak mlimktindtir. Kendini yorgun ve bitkin hisseden bir ki~i sesini yliksek

performansla kul1anamayacaktlr (Boone, 1991, s:22; McCoy, 2003, s:122).

Uykusuzlugun bir yok ses sanatylSl11l11 peformanSll1l etkiledigi bilinen bir geryektir

(Omur, 2001, s.80; Aksoy ve Tekin, 2004, s:1299).

1.4.4. Ya~am Standartlarmm Olumsuzluklan, Yorgunluk ve Stres

Ki~inin ya~adlgl hayattan memnun olabilmesi iyin azami de bazl standartlann

kar~l1anml~ olmasl gerekmektedir. Bu standartlann kar~l1anamadlgl durumlarda huzurlu

ve mutlu olmak zordur. istenmeyen bir ya~am tarzl da ki~ileri mutsuzluga ve strese

itebilmektedir. Olkemizdeki en btiylik slkl11tI1ardan biri ki~ilerin maddi kazanylannl11

her zaman hayat standartlarl11l kar~l1ayabilecek oranda yeterli olmamaSldlf. Bu

nedenden dolayl ek i~ ya da normalin listtinde bir performansla yah~mak

gerekebilmekte, bu gibi durumlar da ki~ide stres ve yorgunluga yol ayabilmektedir. Tum

bu olumsuzluklar iyinde ses de olumsuz etkilenmektedir (Boone, 1991, s:99-105;

Colton ve Casper, 1996, s:196-197; Damste, 1997, s:5/6/11; Boone ve McFarlane, 2000,

s:210; ).
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1.4.5. Ruhsal ve Ozel Problemler, Psikosomatik Sorunlar

Ses, her tiirlU duyguyu dl~a yansltan bir unsur oldugundan ruhsal ve ozel

problemler ile "zihinsel ve ruhsal faktOrlerin vUcut i~levlerini etkilemesi" durumu ile

aC;lklanan psikosomatik sorunlar, profesyonel ses kullal1lcI1annll1 seslerini olumsuz

yonde etkileyen faktOrlerdir (Boone, 1991, s: 103).

Ancak psik010jik sorunlara bagh ses bozukluklan vakalanna nadir rastlal1lr.

Psikolojik kokenli ses sorunu ya~ayan pek yok hastayl herhangi bir psikolojik ya da

psikiyatrik yardlm almadan sadece ses terapisi ile eski sesine kavu~turrnak mUmkUn

olsa da, bazl ses sorunlannm altll1da ciddi psikiyatrik nedenler de yatabilmektedir. Bu

nedenle, uzman ses terapistinin hastamn ses ile ilgili ya~adlgl sorunlann altmda

yatabilecek psikolojik problemlerin farkma vararak bu tUr hastalan gerektiginde bir

psikiyatra yonlendirmesi, terapinin ba~ansl aylsmdan da yerinde olacaktIr (Colton vc

Casper, 1996, s:278; Damste, 1997, s:5/6/11; http://www.thevoicecenter.org/).

1.4.6. Ust Solunum Yolu Enfeksiyonlan

Ust solunum yolu enfeksiyonlan seste geyici problemlerin gorUlmesine yol ayar.

Ses, boguk ve kISlk ylkar. Konu~urken bogazda agn ve aCI ~ikayetleri olur. Bu durumda

sozel ileti~im kurmak zorla~lf. Ust solunum yolu enfeksiyonuna bagh ses sorunu ilc

ba~edebilmenin en iyi yolu sesi olabildigince dinlendinnek ve bogazdaki kurumayl

onlemek iyin bol SIVI tUketmektir. Ust solunum yolu enfeksiyonuna bagh ses

problemlerinde boguk ve klSlk sesle uzun sUre konu~mak ses tellerine zarar verecektir.

Ses istirahati, enfeksiyonun yerle~tigi ses tellerinin iyile~mesini saglar (Boone, 1991;

s:23; Hegde, 1996, s:456; Colton ve Casper, 1996, s:266).

1.4.7. Yumu~ak Doku Odemleri

Odem, derialtl dokulannda a~m SIVI toplanmasl anlamma gelmektedir

(KocatUrk, 2000, s:270). Bir takIm enfeksiyonlar burun, sinUs, bogaz ve larenks

mukozasmda odem ve inflamatuar (iltihap) olaylara neden olur. Bu bOlgeler sesin

olu~umunda onemli rol oynadlgmdan gori.ilen odem ve iltihaplanma da sesin kalitesini

etkiler. Bu nedenle profesyonel ses kullamcI1an bu bOlgelerde olu~abilecek

enfeksiyonlara kar~l daha tedbirli 01mahdlr. Vokal mekanizmayl rahatslz edecek

mukozal iritasyonlann varhgmm onlenmesi gerekir (Aksoy ve Tekin, 2004, s: 1299).
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1.4.8. Hormonal Problemler

insan sesi honnonal degi~ikliklere yok hassastIr. Honnonal degi~iklikler sonucu

i~levsel, yaplsal ve psikolojik bozukluklar ortaya ylkar ve ses bozulur. Ses ~iddeti azahr,

seste yorgunluk ve bogukluk gozlenir (OmUr, 200 I, s:79-80). Hormonlar, ses Uzerinde

en dramatik etkisini ergenlik donemindeki klzlar ve erkekler Uzerinde gosterir. Bu etki

normal olmakla birlikte sesteki degi~im yok belirgindir. Bunun yanmda, ozelIikle

kadmlar menstUrasyon ve menapoz donemleri ile hamilelikte ses kalitelerinde degi~im

ya~ayabilirler. MenstUrasyon doneminde ses tellerinde olu~an hafif odem ve hareket

slmrhhgl sesin daha klSlk ylkmasma sebebiyet verir. Bu donemin kadmlar lizerindeki

etkileri farkhhk gosterir. Menapoz doneminde ise, ses tellerinin dogal elastikiyetinde

bir parya azalma ve temel frekansta dU~me gorlilUr. Hamilelikte de hormonal dengeler

degi~tiginden ses olumsuz yonde etkilenebilir. Uygulanabilecek pek yok ilay ve tedavi

~ekli olmakla birlikte, ki~iye uygun tedavi planmm mutlak surette konusunda uzman

hekim tarafmdan belirlenmesi gerekir. Aksi taktirde, seste yan etkiler yaratabilecek bir

ilay kullanllTIl, sonrasmda tamiri mUmklin olmayan sorunlar dogurabilir (Boone, 1991;

s:24; Brown, 1996, s: 230; Colton ve Casper,1996, s:283; McCoy, 2003; s:141-142).

1.4.9. ila~larm Geli~igilzel Kullamml

Farkh rahatslzhklar iyin kullamian pek yok ilacm ses lizerinde yan etkileri

oldugu bilinmektedir. Bu yan etkiler daha yok larenks mukozasmda ve fonasyon

esnasmda ortaya ylkar (Colton ve Casper, 1996, s:91). Ornegin, yok miktarda ve

devamh kullamlan aspirin ses telleri lizerindeki damarlarda kliyUk .kanamalara yol

ayabilmektedir. Bu durum, ses perdesinin dU~mesine ve boguk bir ses kalitesine yol

ayar. Antihistaminler ve diabetik ilaylar ise bogazda kuruluga sebep olabilir. Kan

basmcml dli~linneye yarayan hipertansiyon ilaylarmm da kuruluk ~ikayetlerine yol

ayabildigi bilinmektedir. Kalp rahatslzhklan iyin kullamlan bazl ilaylar bogaz

bolgesinde spazm ve ani ses kaybl gibi bazl yan etkiler yaratabilir. Honnonlan

dlizenleyici ilaylann, nefes kontrollinde probleme, ses perde ve kalitesinde degi~ime

sebep olabilecegi bilinme1idir. Bunun yanmda sese olumsuz yonde etki etmeyen ilaylar

da vardlr. Ancak bunlann hangileri oldugu ve ne ~ekilde kullanI1masl gerektigine

uzman hekim karar vennelidir (Boone, 1991, s:24-25; Brown, 1996, s: 231; McCoy,

2003, s:122-123). ilaylann her bir bireyin ya~, cinsiyet, psikolojik durum ve genetik
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yapIS1l1a gore farkh tepkiler verecegi ve buna bagh olarak da ses iizerindeki etkilerinin

de degi~kenlik gosterecegi unutulmamahdir (Colton ve Casper, 1996, s:91).

1.4.10. Alerji

Nefes yollannda etkili olan alerji, ses kISlkhklanna bazen de sesin tamamen

kaybolmas1l1a neden olabilir (Hegde, 1996, s:466). Tedavi a~amas1l1da kullamlabilecek

bazl ila91ann da ses iizerinde yan etkileri olabilir. Alet:ii, ki~inin ses kalitesini etkiliyorsa

ses terapisti hastayl oncelikle alet:ii konusunda ayrmtlh bir tetkik ve tedavinin yapIlmasl

i9in bir hekime yonlendirmelidir (Boone, 1991, s:23; Brown, 1996, s: 231-232; Boone

ve McFarlane, 2000, s: 16). Alerji tamsm1l1 konmasl ve tedavisinin uzun zaman

alabilecegi de bilinmelidir (Colton ve Casper, 1996, s:264).

1.4.11. Resital ve Gosterilcrde Sesi Olumsuz Yonde Etkileyebilecek Faktorler

1.4.11.1. Kostiimler

Resital ve gosteriler esnas1l1da opera sanat9Ilan taraf1l1dan giyilen kostiimler

kimi zaman sese olumsuz yonde etki edebilmektedir. KostiimUn 90k dar olmaSI ya da

kemerinin sikI olmasl rahat solunumu engellediginden kullamlmamahdlr. Giyilen

kostUmUn yapI1dlgi kuma~ da onemlidir. Aglr, ta~lmaSl zor kostiimler sanat91yl

yorabileceginden ki~inin perfOrmanSllll ve sesini de etkileyebilmektedir (Cevan~ir vc

GUrel, 1982, s:61).

1.4.11.2. Sahne Tozu ve Resital Esnasmda Sahneye Verilen Duman

Profesyonel ses sanat9Ilannm 9ah~ma ortamlan ve bu ortamlann ki~ilerin vokal

saghgi a9lsmdan ne derece elveri~li oldugu ile ilgili yeterli derecede bilgi ve ara~tlm1a

yoktur. Opera sahnesindeki zararh maddelerin ~arkIcllann nefes yollan iizerindeki

olumsuz etkisi Richter, Lohle, Knapp, Weikert, Sch16micher-Thier ve Verdolini

tarafmdan (2002) yapIlan bir 9ah~ma ile ara~tmlmI~ ve sanat9Ilarm sahnedeki resital

veya oyunlar esnas1l1da maruz kaldlklan bazl ajanlar belirlenmi~tir. Sahne tozu ve

resital esnasmda sahneye verilen dumanm bu ajanlarl banndlran ve sanat91lann vokal

performanslanm olumsuz yonde etkileyen faktOrler oldugu belirlenmi~, bu maddelerin

sadece profesyonel ses sanat911an i9in degil her bireye zararh olabilecegi ifade

edilmi~tir. Ancak profesyonel ses sanat9Ilannm bu ajanlara tolerasyonunun daha az
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oldugu, bu nedenlc bu konuda onlcyiei tedbirlerin ahnmaSI gcrektigine dikkat

yekilmi~tir. Aym ara~tlrmada, opera sahnesinin kuru ve tozlu ortammm nefes yollanm

olu~turan kanallarda problemlere yol aytIgI, sahne ortammm sleak ya da soguk oimasl

ve solunan havanm nemlilik oramn111 sanaty111111 ses performansma etki edebilceegi

hususuna da deginilmi~tir. Ancak sese zararh olabileeek maddeler ile ses

performans111m birbirine olan etkisi konusunda yeterince ara$tIrma yapIlmadIgI da

belirtilmi~tir.

1.4.12. <;ah~ma Ortammdaki Huzursuzluklar ve <;ah~ma Saatlerinin Diizensizligi

i~, hayatImIzm yok bUyUk bir paryaS111I kaplamaktadlr. i$te, huzurlu ve mutlu

olmak ruhsal saghk aylsmdan onemlidir. Ya~anan huzursuzluk ve mutsuzluklar i~e ve

yah~maya kar$l duyulan istek ve motivasyonu, dolaylslyla da ki~inin psikolojisini

olumsuz yonde etkileycbilir. Bu durumda yalt~mak zorunda olmak ise artl bir stres

unsuru yaratabilmektedir. Gnceden de belirtildigi gibi ses, ki~inin duygulannm en aylk

gostergesi oldugundan ya~anan olumsuzluklarm ki~inin sesine yanslmaSl dogaldlr

(Boone, 1991, s: 100).

<;:ah~ma saatlerinin dUzensizligi de rutin bir hayat olu~turmaya engeldir. Bu

durum yemek ve uyku dUzenini de etkiler. Yemek ve uyku dlizenindeki bozukluklar sese

olumsuz yonde etki eder. Kimi zaman vlicut degi~kenlik gosteren ya~am standartlanna

uyum saglamakta gUylUk yeker ve vUcudun bagl~lkhk sistemi zaytflayabilir. Ses saghgl

ve kalitesi ayls111dan ozellikle profesyonel ses sanatyIlannm ya~am ~ekillerine artl bir

0zen gostererek bu tUr olumsuzluklardan kaymmalan gerekmektedir (Boone, 1991,

s:100; GmUr, 2001, s:89; McCoy, 2003, s:122).

1.4.13. Yabancl Madde Kullamml

1.4.13.1. Sigara Kullamml

TUtUnde 4700 kimyasal madde vardIr ve bunlann 43 tanesi kanserojendir.

Aynca sigara duman111daki toksinler akciger hUcrelerinin DNA'smI bozarlar ve

hUcrelerin bolUnebilme hIzlanm yogaltarak tUmorlerin olu~masma yol ayarlar. Sigara,

akciger kanserinin %85'inden sorumlu oldugu kadar daha pek yok kanser tUrUne yol

aymaktadlr. Sigaranm ses tellerine yaptIgI zararlar pek yok bilimsel ara~tIrmayla

kamtlanmI$tlr. Sigaranm ses telleri mukozasmda tahri$, akciger kapasitesinde azalma
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gibi daha pek yok zararlan Vardlr. Sigaranm sebep oldugu oksuruk bogaz b61gesindeki

iritasyonu da arttmr. Sigara iyen ki~ilerin burun mukozalarmda kahcI degi~iklikler

olu~tugu, bu ki~ilerin orta kulak iltihabl ve sinuzit gibi rahatslzhklara daha yatkm

oldukJan saptannl1~tIr (Brown, 1996, s:230-231; Hegde, 1996, s:454--455; Colton ve

Casper, 1996, s:264; Omur, 2001,s.87, 102; McCoy, 2003, s: 139).

1.4.13.2. Sigarah Ortamlarda Bulunmak

Pasif iyiciler de normal iyicilerle e~deger riskIer ta~lflar. Pasif iyicilikte sigara

dumam daha kuyuk yapta partikuller iyerdiginden akciger dokusunun daha derin

tabakalannda depolamr. Yogun sigara dumanma maruz kalan ki~ide ba~ agnsl, gozlerde

yanma, burun tIkamkhgl, bogazda yanma ve oksuruk gorlilur (Omur, 2001, s: 103).

Kimi zamanlar profesyonel ses kullamcllannm sigara dumanmm yok yogun oldugu

yerlerde yah~ma zorunlulugu dogabilir. Boyle bir ortamda uzun sure bulunmamn sese

ve vokal yaplya zararh olabilecegi bilinmelidir. Sigara dumanmm sese olumsuz

etkilerini azaltmak iyin yevre duzenlemesinin yapI1masl gerekir (Colton ve Casper,

1996, s: 264-265).

t04.13.3. Alkol Kullamml

Alkol kullamml damarlan geni~lettiginden ses teli mukozasmm salgIlanm bozar.

YI11arca ses egitimi alml~ ki~ilerin dahi kaslannm ince motor ayanmn etkilenmesine

neden olabilir. iykinin bir diger zaran da iyerdigi bazl maddelerden kaynaklanmaktadlr.

BaZI iykiler bir taklm uzumlerden ve yulaftan yaplhr. Bu maddeler kimi ki~ilerde

alerjiye neden olabilmekte, burun tlkamkhgl ve akmtlsl gibi ~ikayetlere sebebiyet

verebilmektedir (Hegde, 1996, s:454-455; Omur, 2001, s:88). Uzun sureli ve yuksek

dozlarda alkol kullamml, sigarada oldugu gibi kanser riskini de birlikte ta~lr. Sigara

kullammma ek olarak ki~i aym zamanda alkol de kullamyorsa aglz ve glrtlak kanseri

riski onemli derecede artar (Kundtik, 1996, s:123; Colton ve Casper, 1996, s:178,302).

Alkol, yol aytIgl tum bu sorunlann yam Slra vucuttaki suyu emme ozelligine de sahiptir.

Mukozanm yaplsl nemli oldugundan vucuttaki su kaybl mukozada kurumaya sebep

olur. Sesin saghkh ve kaliteli ylkabilmesi iyin mukozanm nemli kalmasl gerekir. Bu

nedenle tuketilen alkol sesin kalitesinde de sorun ya~anmasma neden olur

(http://www.nidcd.nih.gov/health ).
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1.4.14. Hava ve lSI Degi~iklikleri

C;:evresel faktorlere bagh problemler seste sorunlara yol ayar. Bunlardan ortamm

slcakhgl ve nem oram da sese etki eden onemli unsurlar arasmdadlr. Ncm derecesinin

yiiksek veya havanm yok slcak oldugu kuru ve kimyevi maddeler iyeren yerlerde

bulunmak ses iyin son derece zararhdlr (Cevan~ir ve Giirel, 1982, s:6l). Ancak yevre

diizenlemesi ile bu sorunun iistesinden gelmek miimkiindiir. Havadaki ideal nem oram

%40 ile %50 civannda olmahdlr. Nem oram bu seviyelerin altma dii~tiigiinde bogaz

bolgesinde kuruma ve iritasyon olu~ur. 0 nedenle ortamm nemlendirilmesi ve bol bol

SIVl tiiketilmesi gerekir. Nem oranmm %85'in iistiine ylktlgl durumlarda ise bogaz ve

burun temizleme ihtiyaci artar. Klimalar havadaki nemi almak iyin kullanI1abilir. Ancak

klimalann havadaki nem oramm gereginden fazla kuruttugu da akllda tutulmasl gereken

bir diger unsurdur (Boone, 1991, s: 21; Colton ve Casper, 1996, s:265,302).

1.5. PROFESYONEL SES SANAT<;ILARINDA SES BOZUKLUGUNA NEDEN

OLAN FAKTORLER

Profesyonel ses kullamcI1an hayatlanm seslerini kullanarak kazanmak zorunda

olduklarmdan seslerinde olu~an bir problemin hayatlanm etkileyen ciddi bir probleme

donii~mesine ~a~lrmamak gerekir. Seste herhangi bir problemin goriilmesi genellikle

profesyonel ses kullaniCISll1m ses baklm ve hijyeni ile ses suistimali hakkmda ne derece

bilgili ve bilinyli oldugu ile yakmdan ilgilidir. Koufman'm slmflamasll1a gore "seykin

ses kullamclsl" olarak adlandmlan I.Smlf ses kullamcI1an diger smlf ses kullamcI1anna

gore bu konuda daha ~ansh olarak degerlendirilebilir. Nitekim bu gruptaki ki~iler ses

egitimleri esnasll1da genellikle ses baklm ve hijyeni konusunda bilgilendirilmekte ve

sesi suistimal edebilecek faktOrler konusunda aydll1latllmaktadlrlar. Ancak yine de bu

grup ses kullanlcI1anndan bile pek yogunun yeterince bilgilendirilmedikleri

bilinmektedir. Omiir (2001, s:67-72) profesyonel ses sanatyI1annda ses bozukluguna

neden olabilecek faktOrleri ~u ~ekilde slralamamn faydah olabilecegini belirtmektedir:

1. Yanh~ postiir: Dogru postUr ses tiretimi iyin temel ve kaymllmaz ko~uldur. Sesin

dogru ve dtizgiin bir ~ekilde iiretilebilmesi iyin ki~inin postiiriine dikkat etmesi

gereklidir. y anh~ bir postiir ile ~arkl soylemeye yah~an bir sanatyl kaslanm dogru

~ekilde kullanamayacak ve solunumunu da dogru ~ekilde yapamayacaktlr. Bu



22

durum belli bir slire iyinde ses sorunlanna neden olabilmektedir

(www.thevoicecenter.org, Boone, 1991, s:32-33, Brown, 1996, s:17).

2. Teknigin kusurlu olmasl: Egitimini yanrn blrakan ya da yetersiz egitim alan

sanatyllar ~arkl soylerken dlizeltilmesi zor olan istenrneyen teknikler geli~tirebilirleL

Yanh$ teknik ile ~arkI soylemek, glrtlagll1 gereginden fazla zorlanrnasll1a ve belli bir

slire iyinde ses sorunlanmn goriilmesine neden olacaktlL Ancak sanatyllar genellikle

tekniklerinin kusurlu oldugunu kabul etmek istemezler. Bu durum hem amatOr hem

de uzun Yillardir bu i~i yapmakta olan sanatyllar iyin de geyerli olabilmektedir

(Brown, 1996, s:146; McCoy, 2003; s:121).

3. Diizenli egzersiz ve pratigin yapIlmamasl: Bir atletin ortalama bir ba~an

gosterebilmesi iyin dlizenli olarak egzersiz yapmasl gerekir. Benzer durum

sanatyllar iyin de geyerlidir. Disiplinli bir egitim ve yah~manll1 onemi bazl sanatyIlar

tarafll1dan tam olarak kavranamaml~tIr. Sanatyll1ll1 disiplinli bir ~ekilde yah~mamasl

perfonnans ve ba$anyl etkileyebilmekte, uzun bir dinlenme doneminden soma sese

yiiklenilmesi sonucunda da ses sorunlanmn goriilmesine neden olabilmektedir

(Brown, 1996, s:115).

4. Yanh~ solunum ~ekli He ~arkl soylemek: Profesyonel ses sanatyllan aldlklan

egitim esnasll1da solunum kaslanmn dogru kullal1lmll11 ogrenirler. ~arkI soylerken

bu kaslan dogru kullanmak glrtlaga gereksiz yliklenmeyi onler.

5. Ergenlik doneminde ~arkl soylemek: Bu donemde ses tam olarak

oturmadlgll1dan ~arkI soyleme ve $an dersi alll1masll1ll1 zararh olup olmadlgl

tartI$ma konusudur. Brown (1996, s:67-69), bu donemde $arkl soylernenin sese

zararh 0lmadlgll1a inanrnakla birlikte uzun slireli $arkl soylemenin zarar

getirebileceginden bahsetmi$tir.

6. Kendi sesinden farkll bir ses (ylkarmaya (yah~mak: Bazl sanatyllar begendikleri

ya da ozendikleri sanatyll1ll1 sesini taklit etmeye, kendi seslerini onun sesine

benzeterek $arkI soylemeye yah$lrlar. Ancak onceden de anlatI1dlgl gibi her bireyin

kendine ozgli ses karakteri vardlL Bunu bir $ekilde degi$tinneye zorlamak hatah ve

zararhdlr. Bu durum belli bir slire soma ses sorunlannll1 goriilrnesine neden olabilir.

7. Yetersiz egitim: Profesyonel ses sanatyI1an okulda dogru teknik ile $arkI

soylemeyi ogrenir. Ancak bu egitimin yetersiz ya da yanm kalmasl durumunda ses
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sorunlan ile kar~I1a~ma 01as1hklan artar. Sanat9mm profesyonel hayatta sesi ile ilgili

sorun ya~amamas1 i9in egitimini tamamlam1~ 01mas1 gerekir.

8. Egitim ve ~ah~ma programlarmm yiiklii olmasl: Profesyone1 ses sanat91s1 her

ne kadar sesine olumsuz yonde etki edebilecek faktOr1erden kay1l11p sesini korumaya

yah~sa da eger yliklU bir egitim ve 9ah~ma program1 varsa bu durum sesini yorarak

sorunlarm olu~masma neden olabilir. Yogun 9ah~an bir sanaty1 oncelikle kendini

bedenen yorgun hisseder, bu da performansm1 etkiler. iyi bir performans ile ~ark1

soyleyebilmek fiziksel enerji gerektirir (McCoy, 2003, s: 123).

9. Prova ve ~ah~ma ortammm saghkslz olmasl: Provalann yap1ld1g1 ortamda

akustigin bozuk, havanm SlCak, soguk ya da kuru olmas1, buna ilaveten yah~I1an

ortamda sigara dumam, toz ve gtirtilttinun varhg1 sanatymm sesini olumsuz yonde

etkileyebilir. Aym prova ortammda oldugu gibi konser ortammm da gtirulttilti ve

tozlu 01mas1, salon akustiginin iyi 01mamas1 sanatyl1ar iyin yok zararhd1r. Bu gibi

durumlar seste yorgunluk ve enfeksiyon riskini arttmr. Gtiriilttilti ortamlarda

mikrofon ile ~ark1 soylemek gerekir. Fakat ne yaz1k ki her konser ort31111 istenilen

ideal ortama sahip degildir. 0 nedenle sanatyI131'm bu gibi ortamlarda verdiklcri

konserler sonucunda sesleri olumsuz yonde etkilenecektir (McCoy, 2003, s: 121).

10. Uzun ve sik yolculuk yapmak: Pek yok profesyonel ses sanaty1s1 meslekleri

geregi farkh ~ehirlere giderek buralarda resitaller vermek durumundad1r. Bu

yolculuklar esnasmda sanaty1 hem uyku hem de yeme ah~kanhklannda degi~iklikler

yapmak durumunda kahr. Ortam1 kuru ve gtirtilttilti olan uyaklarda sohbet etmek

sese daha fazla zarar verir (Brown,1996, s:229-230).

11. Sesin dinlendirilme siirecindeki yanh~lar: Sanaty1 yah~mad1g1 donemlerde ya

da konser somaS1 sahne arkasmda sesine olumsuz yonde etki edebilecek durumlarla

kar~l kar~lya kalabilir. Omegin, resital somaS1 sahne arkasmda yap1lan

kutlamalannda ortam genellikle gurtilttilti ve tozludur. Sanaty1 henuz daha yeni

sahneden indiginden yorgun ve stresli olabilir. Tum bu olumsuzluklara ek olarak

ortamda sigara dum3111 da varsa bu durumu daha da kottile~tirebilir.

12. Sese uygun olmayan repertuar: Onceden de be1irtildigi gibi sanaty1lann ses

ozelliklerine uygun sm1flamalar yap1hr. Baz1 zamanlar sanatyl1ar seslerinin

sm1flandmlmasmdan rahats1zhk duyarlar. Omegin, bir bariton tenor olmak
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isteyebilir. Ancak sesi oldugundan ba~ka bir ~ekilde kullanl11ak sese zarar verecektir.

Bunun iyin sanatyl sesini kendi ses ozellikleri dogrultusunda kullanmahdlr.

13. Konu~ma sesinin korunmamasl: insanlar konu~l11ak iyin seslerini kullamrlar.

Ancak toplumdaki pek az ki~i dogru konu~ma teknikleri ve sesi koruma yontemleri

hakkmda bilgi sahibidir. Ses sanatyllan egitimleri suresince ~arkI soylerken sesi

koruma yontemlerini ogrenirler fakat konu~urken seslerine aym ~ekilde ozen

gostenneyebilirler. Bu durum ozellikle giiriiltiiniin fazla oldugu yerlerde goriiliir.

Ses sorunlanmn ya~anmal11aSI iyin sanatyllarm ~arkl soylerken oldugu gibi

konu~urken de sesine aym oranda ozen gostermesi gerekir (McCoy, 2003, s: 121).

14. U~ak yolculuklan: Uyak iyindeki hava kuru ve ortaml da giirliltiili.idlir. Kuru ve

gurultiilii ortal11da konu~mak sesi olumsuz yonde etkiler (Brown, 1996, s:229-230).

15. Lombard etkisinin bilinmemesi: Lombard etkisi gurultulii ortamda sesin

~iddetinin arttmlmasl egilimidir. iyi bir sanatyl bu gibi ortamlann farkma vanr ve

boyle ortamlarda sesini nasl1 denetlemesi gerektigini bilir. Fakat bu etkiden haberdar

olmayan ki~iler ortamdaki gurultuyii bastlrarak sesini kar~l tarafa duyurabilmek iyin

farklllda olllladan baglrarak konu~ur. Gurliltlinlin fazla oldugu kalaballk ya da

otobus, uyak gibi ortal11larda konu~mak sese zararhdlr. Boyle bir ortan1da uzun

siireli konu~l11ak da sese olumsuz yonde etki eder. Bu durum glrtlagm gereginden

fazla zorlanmasma sebep olacagmdan ses sorunlannm olu~masll1a yol ayabilir

(Aksoy ve Tekin, 2004, s: 1299).

16. Sahne korkusu, a~ln heyecan ve anksiyete: Ki~inin iyinde bulundugu

psikolojik durul11 sesini de etkiler. Ki~inin sesinden duygulanm anlamak

miimkiindiir. Bu durum profesyonel ses sanatyllan iyin daha da biiyuk bir onem

ta~lr. <;iinkii sanatyll1m psikolojisi sesine de yanslyacagll1dan bu durum i~ine ve

dolaYlslyla i~te ki ba~arlsma da yanslml~ olacaktlr. Sanatyllann sahne oncesi

anksiyete ya~an1alarl normaldir. Be1irli bir miktar stres ve anksiyete dikkati odaklar

ve optimal perfonnans iyin gereklidir. Ancak a~m diizeyde oldugunda ise zarar

verir. Genelde sanatyllar oz-giiven ve tecriibe ile bu anksiyete1erini kontrol altmda

tutmaYI ba~arlrlar. Bu durum her zaman, her yerde, butiin sanatyllar iyin geyerli

olmayabilir. Boyle durumlarda sanatyllar seslerinin yabuk yoruldugundan,

kalitesinin degi~tiginden ve seslerinin ara ara kIsI1dlgmdan ~ikayetyi olurlar.

Sanatymm sesi ile ilgili ya~adlgl problemlerin temelinde anksiyete yatlyorsa, sesteki
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bozuklugun herhangi organik bir sebebi yoksa, bu durum hekim tarafmdan hastaya

anlatl1mah ve hasta bu konuda ikna edilmelidir. Hastaya, heyecana bagh olu~an ses

sorunlanna yok slk rastla11l1dlgl soylenmeli, ya~adlgl anksiyetenin nom1al oldugu

anlatllmahdlr. Tlbbi ve larengolojik incelemede ses tellerini etkileyen organik

bozukluk bulunmadlgl halde konu~ma terapisi ile yeterli duze1me saglanamadlgl,

hastanm terapide motive olmadlgl, ses bozuklugu ile ikincil kazany saglandlgl,

terapi sIfasmda seste saglanan duzelmelere kar$l olumsuz reaksiyonlar verildigi ve

uygunsuz anksiyete gosterildigi, sahne korkusunu ilay almadan yenemedigi

durumda hasta uzman bir psikiyatra yonlendirilmelidir (Omur ve Okyun, 1996,

s:137; Kumbasar, 2001).

17. Oz-giiven eksikligi: Genellikle profesyonel ses sanatyl1annm kendilerine

guvenleri yuksektir. Buna kar$m, yah$maya yeni ba~laml$ ya da egitimlerini yanm

blrakml~ ki$ilerde bu Wr oz-guven sorunlan ya~anabilir. Buna bagh olu$an heyecan

ve stres de ki$inin sesine yanslyacaktlr. Bu gibi bir durum nadiren de olsa sesin klsa

bir sureligine hiy ylkmamasl gibi bir sonuy dogurabilmektedir. Sanatyl zaman ve

tecrube ile oz-guveninin azalmasma sebep olan nedenleri bulup problemleri

halledebildigi olyude bu sorunlann ustesinden gelebilir (Brown, 1996, s: 147-148).

18. Sigara kullamml: Sigara dumam mukozaya onemli derecede zarar vermektedir.

Sigara dumam ses kanah boyunca hafif odem ve yaygm iltihaba yol ayar. Bunun

sonucunda sesin kalitesi etkilenir ve ses sorunlan gorUlur (Brown, 1996, s:230;

McCoy, 2003, s: 122).

19. Sigarah ortamlarda bulunmak: Sigara iyilmedigi halde sigarah ortamlarda

bulunmak da seste sorun yaratlr. Sigara dumal1lna maruz kalmak sigara iyicisi

olmak kadar mukozaya zarar verir. Sigara iyicilerinde gorlilen yan etkiler sigarah

ortamda bulunan ki~ilerde de gorUlur (Brown, 1996, s:230).

20. Alkol ve kafein kuIIamml: AlkolUn etkisi ile kaslar geV$er ve sanatymm sesini

kontrol etmesi guyle$ir. iyilen bir tek kokteyl ses lizerindeki olumsuz etkini be$ saat

boyunca devam ettirir. Aynca kahve, yay ve yikolatadaki kafein merkezi sinir

sistemi ve sesi etkiler (Brown, 1996, s:231).

21. ila~ kuIIamml: Bazl sanatyllar sesleri ile ilgili ya$adlklan problemin ortaya

ylkmaSllll ve duyulmasml istemezler. <;unku problemin duyulmasl ile birlikte

i~lerinin tehlikeye girmesinden yekinirler. 0 nedenle kimi sanatyl1ar ya$adlklan ses
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problemini kendi ba~larll1a halletmeye yah~abilir. Ancak boyle dummlarda

bilinysizce kullal1llan ilaylar klsa stirede fayda gosterse bile uzun vadede daha btiytik

somnlara yol ayabilmektedir. Bu sebeple, ttim ilaylar uzman bir hekim gozetiminde

kullal1llmah ve etkileri de gene uzman hekim tarafll1dan gozlenrnelidir (Brown,

1996, s:231; McCoy, 2003, s:122).

22. Uyu~turucu maddelerin kullamml: Uyu$tumcu maddeler ses tellerine

sigaradan daha fazla zarar verirler; bogaz ve hoyun mukozalanl1l tahri$ ederek

damarlarda geni$leme ve btiztilmelere neden olur, duyarhhgl dti~tirtir. Uyu$tumcu

maddeler ses kontrolUnti azaltarak sesin bozulmasll1a yol ayarlar (McCoy,2003,

s:123; Aksoy ve Tekin, 2004, s:1299).

23. Beslenme: Beslenme ah$kanhklarl sanatyllann dikkat etmesi gereken onemli bir

unsurdur. ~i$manhk, solunum ve kann kaslanmn yah$maSll1l zorla$tmr. Bu

dummda $arklcll1ll1 teknigi de bozulur. Stit, dondunna, yikolata, kahve, kumyemi$

gibi bazl yiyecekler ozellikle de gosteriden hemen once yenildiginde salgllarda

koyula$ma meydana getirerek bogazl temizleme ihtiyacl dogumr. Limon suyu

salgllan incelttigi iyin bu gibi durumlarda faydah olabilir. SanatyI1arll1 genel olarak

beslenme ah$kanhklan konusunda bilgili olmasl gerekir. <;tinkti yanh$ beslenme

ah$kanhgl olan sanatyI1ann gece gey saatlerde yemek yedikten klsa hir stire soma

yattlklannda mide asidinin kusma ya da ogtinne 0lmakslzll1 geri kayl$l anlamll1a

gelen refiti problemi ya$amalan kayll1I1mazdlr. Refill, larenks mukOZaSll1l tahri$

edeceginden sese olumsuz yonde etki eder (Ak$it, OZyelik ve ark., 1999, s:421).

24. Viicudun su ihtiyacmm kar~Ilanmamasl: Mukoza, yaplsl geregi nemli ve

kaygandlr. Stirekli olarak nefes ahp verdigimizde bu yapll1ll1 kumma egilimi vardlr.

Ancak slk iyilen su ile mukozaYl nemli tutabiliriz. 1301 su iyme gerekliliginin yam

Slra vticuttaki su miktanl1l azaltan kafeinli iyeceklerden ve alkolden de uzak durmak

gerektigi unutulmamahdu (McCoy, 2003, s:122).

25. Sesin ya~lanmasl: Ya$lanmaya bagh vticutta belli fiziksel degi$imler meydana

gelir. Kann ve diger vticut kaslarll1ll1 tontisti azahr, akcigerler esnekligini kayheder,

toraksll1 geni$leme ozelligi azahr, mukozada atrofi ba$lar, salgI1ann ozellikleri

degi$ir, sinir uylannll1 miktan azahr ve psikonorolojik fonksiyonlar da degi$kenlik

gosterir. Larenks klkudaklan incelerek kemikle$meye ba$lar ve tonuslan azahr

(Omtir ve Okytin, 1996, s: 130). Bu nedenlerden dolaYl y~ll1 ilerlemesi ile ses de
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ya$lanmaya ba$lar. iIerleyen ya$ ile birlikte sesin arahgl azahr, seste dtizensizlikler

ve yorulma gortiltir. Bunlar, ses tellerinde ya$lanmanm etkisi ile birlikte gorUlen

atrofiye baghdlr. Profesyonel ki$i solunum kapasitesinin dii$ttigtinii farkeder ve

daha slk solunum yapmak zorunda kahr (Colton ve Casper, 1996, s.183; Aksoy ve

Tekin, 2004, s:1299). Vokal yapldaki ya$a bagh degi$ikliklerden dolaYl rutin bir

telefon konu$masmda dahi konu$tugumuz ki$inin ya$h oldugunu anlayabiliriz.

Mueller (1997, s:159-168) ara$tlrmasmda, ya$lanmanm sese etkilerini incelemek

amaCl ile deneklerin ses ozelliklerini maksimum fonasyon siiresi, ses kalitesi, vokal

jitter ve shimmer, spektral gtirtiltii, temel frekans aylsmdan incelemi$tir. Bu

ara$tlrma ile ya~lanmanm vokal perde, ses $iddeti ve kalitesi tizerinde etkili oldugu

sonucu bulunmu$tur.

26. Hormonal problemler: Hormonal problemler kadm ses sanatylsl performanS1l11

olumsuz yonde etkileyen en onemli unsurdur. Ergenlik doneminde hormonlann

etkisi ile ses erkekte 1 oktav, kadmda ise Yz oktav dti~er. Erkek yeti~kin sanatyllarda

hipofiz ve tiroid hastahklan olmadlgl taktirde ses bozuklugu gorUlmez. Ancak

kadmlar iyin durum farkhdlr. Kadmlann mcnstUrasyon, hamilelik ve menapoz

donemlerinde honnonal degi$ikliklere bagh olarak seslerinde farkhhklar meydana

gelir. Aynca kullamlan dogum kontrol haplannll1 da ses iizerinde olumsuz etkiler

yaratabilecegine dair ara~tlrmalar da vardlr (Boone, 1991, s:24; Colton ve Casper,

1996, s:283).

27. Mevsim hastahklan: Mevsimlere bagh olarak gorUlen bazl hastahklar

sanatyllann seslerinin etkilenmesine neden olabilir. Bunlar genellikle alerjik

durumlar ya da tist solunum yollarma bagh rahatslzhklardlr. Diger ki~ilerin aksine

solunum yollanndaki yok basit hastahklar bile profesyonel ses tizerinde olumsuz

etkiler yaratabilir (Boone, 1991, s:23; Omtir, 2001, s:72).

28. Genel durum bozuklugu: Profesyonel ses sanatylsmm iyinde bulundugu

psikolojik durum sesi aC;1S1ndan onemlidir. Ki~inin ya$adlgl herhangi bir psikolojik

sorun ilk olarak sese etki edecektir. Ancak egitimli bir sanatyl bu durum ile ba~

edebilir. Fakat uzun stireli psikolojik sorunlarda egitimli ses sanatC;llan dahi gtiyltik

ya~ayabilir. Bu nedenle boyle durumlarda problem ile tek ba~ma sava~mak yerine

profesyonel bir yardlm almmasl daha faydah olacaktlr (Omtir ve Okc;tin, 1996,

s:137).
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29. Yorgunluk: Yorgunluk ki~inin performansml etkileyen bir faktOrdur. Ki~inin

enerjik ve performansmm yuksek olabilmesi iyin dinlenmi~ olmasl gerekir. VucUt

yorgunlugu ya~ayan bir sanatyl resitali esnasmda da yabuk yorulacak vc bu durum

sesini ve performansml etkileyecektir. Bu nedenle profesyonel sei> sanatylsl ses

organlanna yok yOklenmemeli ve gereksiz yere yah~tmnamahdlr. (Brown, 1996,

s:232; McCoy, 2003, s: 122).

30. Uykusuzluk: Uykunun duzenli ve yeterli olmasl sonucunda vucut dinlenir.

Uyku duzenindeki bozukluklar ya da yeterli derecede uyumamak ki~inin rutin

dengelerini bozacak, bu da sese olumsuz yonde etki edecektir (McCoy, 2003,

s: 122).

31. Havamn nem orammn dii~iik ya da yiiksek olmasl: Havadaki nem oram

profesyonel ses sanatylsl aylsmdan onemlidir. Ozellikle ortamm kuru ve nemsiz

olmasl solunan hava ile birlikte mukozanm kurumasma sebebiyet verecektir. (:ok

nemli hava da ki~inin terleyip bunalmasma neden olacagmdan ortam ne yok nemli

ne de yok kuru olmahdlr. PerfOffi1ansm geryekle~tirildigi sahnenin nem oranm111

%40 ile %50 arasmda olmasl gcrekir. Diger taraftan a~m nemin de oJumsuz etkisi

vardlr. Solunum yollan a~m derecede nemlenirse burun ve bogaz a~m mukus ve

salglyla bloke olur. BaZl ilaylar, sigara ve du~uk nem, ust solunum yollannda

kuruma yapar. Ses sanatylsl larenks ve bogazdaki dokulann SlVl dengesinin onemini

bilmek zorundadlr (Boone, 1991, s:24; Colton ve Casper, 1996, s:302).

32. Larenks Dl~l Cerrahiler: Pek yok ki~i iyin tonsillektomi, nazal ameliyatlar gibi

mudahaleler ses uzerinde onemli bir degi~iklik yaratmasa da bu ameliyatlann

profesyonel bir ses sanatylSl iyin yok daha farkh sonuylar dogurabilecegi ve ki~inin

meslek hayatml etkileyebilecegi unutulmamahdlr. Ses sanatylsl, ses yollarl ile ilgili

geyirdigi herhangi bir ameliyat sonrasmda sesini erken donemde kullanmaktan

kaymmahdlr (Omur ve Okyun, 1996, s:137).

1.6. SES BOZUKLUGUNUN GORULDUGU POPULASYON

Sesin kotU kullamml ve ses suistimali vakalarma oldukya slk rastlamr ve ses

sorunu ya~ayan hastalarm yakla~lk olarak %40'1111 da bu grup hasta olu~turur. Seste

sorun akut veya kronik geli~ebilir. Sesin bir kere bile kotU kullamml problemlerin
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gori.ilmesine yol ayabilir. Rock ~arklclsl ya da antranorlerde olabilecegi gibi baglrma ve

zorlamadan dolaYl sesin kotli kullamldlgl durumlarda ses tellerinde ~i~me, kanama gibi

sorunlar gori.ilebilir. Bu gibi problemler geneldc profesyonel ses kullamcI1annll1 ba~ll1a

daha slk gelmekle birlikte herkesin ya~ayabilecegi sorunlar arasll1dadlr

( http://www.thevoicecenter.orgO·

Wake Forest Universitesi Ses Bozukluklarl Merkezi'ne ses ~ikayeti ile ba~vuran

hastalarm dagllumna baklldlgmda Koufman'll1 smlflamasma gore bunlann yakla~lk

olarak %45'ini I. ve II. Smlf, %43'unil III. ve IV. Smlf ses kullamcllannm, geri kalan

%12'lik dilimi de yocuklann olu~turdugu sonucu elde edilmi~tir. Koufman'm

smlflamasll1a gore, ses problemi ya~ayanlar iyinde zaman kaybetmeden doktora ilk

olarak ba~vuran grubun "seykin ses kullamcllan" oldugu gori.ilmil~tlir. Profesyonel ses

sanatyllannm ozellikle de $arktcllann bu grubu olu~turduklarl ama ses problemi

ya~ayan hastalar iyinde de kOyuk bir yilzdeye sahip olduklan dikkati yekmi~tir. Bu grup,

her ne kadar kUyilk bir yuzde olu~tursa da hasta grubu iyinde en onemli yere sahip

olandlr. <::unku bu grupta yer alan hastalarda gori.ilen ses problemi ki~inin meslegindeki

performansllll etkileyecek, ornegin bir opera sanatylSll1m resitalini iptal etmek

zorunlulugu dogurabilecektir. Bu durumda 0 ki~i ile birlikte yah~an tum orkestra

yah~anlarl, konser sponsorlan, dinleyicilerin de etkilenmesi dogaldlr. Bu nedenle,

olu~an bir ses problemi ki$inin finansal ve profesyonel hayatma oldugu kadar mesleki

kariyerine de onemli bir darbe vuracaktlr (http://www.thevoicecenter.org/).

1.7. SEsiN PROFESYONEL OLARAK BOZULMASI VE PROFESYONEL SES

KULLANICILARINDA SIK RASTLANAN HASTALIKLAR

Sesini profesyonel olarak kullanan ki~ilerde ses hastahklarmm ortaya ylkmasmm

ily temel nedeni vardlr. Bunlar ki~ilikle ilgili fakt6rler, sesin kotli kullamml ve kronik

saghk ve medikal sorunlardlr (Tmaz ve AsIan, 1997, s:89). Bu sebeplere bagh olarak

profesyonel ses kullamcllannda en slk gorulen problemler vokal kord nodillleri, polip,

akut ve kronik larenjit, list solunum yolu hastahklan, Reinke odemi, larengofarengeal

reflu, vokal kord hemorajisi, hormonal bozukluklar, anksiyete, yanh$ konu$ma

ah$kanhgl, ya$lanma, lareks dl$l cerrahiler ve ilaylarm geli$igilzel kullanllmasl

saytlabilir.
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1.8. TURKiYE'DE PROFESYONEL SES KULLANICILARININ SESLERINI

OLUMSUZ YONDE ETKiLEDiGi DU~fJNULEN FAKTORLER iLE iLGiLi

YAPILAN ARA~TIRMALAR

TUrkiye'de profesyonel ses kullamcllannm seslerini olumsuz yonde etkileyen

faktarler hakkmdaki gorU~lerini belirleyen herhangi bir ara~tlrmaya rastlanmaml~tlr.

Buna kar~m, profesyonel ses kullanicisl olan veya olmayan ki~ilerdeki ses

bozukluklarnll tespite yonelik yapdml~ farkh ara~tmnalara rastlamak mUmkUndUr. Bu

ara~tlrmalar ozellikle kulak-burun-bogaz kliniklerine ba~vurmu~ hastalarda ses

~ikayetlerine rastlama slkhgl, bu ~ikayetlerin neler oldugu ve altll1da yatan patalojileri

belirlemeye yonelik yapl1ml~ yah~malardlr. Bunun yamslra, kulak-burun-bogaz

kliniklerine ba~vurmanll~ ki~ilerdeki ses sorunlanm tespite yonelik ara~tmnalar da

vardlr. Bu ara~tlrmalann bazllarll1da ara~tlrmaYI yapan ki~iler tarafmdan sesi olumsuz

yonde etkiledigi dil~ilnlilen belirli faktorlerden bahsedilmi~tir. Ancak hiybir ara~tlrmada

ara~tmnaya katdan ki~ilere sesi olumsuz yondc etkiledigi dil~ilnillen faktarlerin neler

olabilccegi sorulmaIm~tlr.

Senocak F., Toprak, Korkut, 6z, Eri~ir, Bilgin ve Senocak D. (l986)'nin Cerrahpa~a

TIp FakUltesi Kulak-Burun-Bogaz Anabilim dalll1da profesyonel olarak sesini kullanan

ki~ilerle yaptlklan ara~tIrmada, bu ki~ilcrin gUnlilk ses degi~imleri, iritan madde

kullamml, stres, psikiyatrik sorunlan, alerjik rahatslzhklan, ses egitimi ve silresi, gUnlilk

prova ve i~leri gibi faktarler goz onUnde bulundurularak klinik yakla~1111ln esaslarl bir

on rapor olarak sunulmu~tur. Bu ara~tlrmada stres, a~m yah~ma, ses egitimi eksikligi ve

buna benzer bir yok ki~isel faktariln ses sorunlanm arttmci ozellige sahip oldugundan,

sigara, alkol, dUzensiz hayat ko~ullan, slk geyirilen Ust solunum yolu enfeksiyonlarmm

da olumsuz etkiler yarattlgmdan bahsedilmi~tir. Bu ara~tmnada profesyonel olarak

sesini kullanarak hayatml kazanan ki~ilerin sesle ilgili problemlerine yakla~lmm bUyUk

sorumluluk gerektirdiginden ve sesi olumsuz yonde etkileyebilecek bir yok faktarU goz

onUne alarak geni~ bir platformda inceleme yapllmasl gerekliligi vurgulanml~tlr. Sesini

profesyonel olarak kullanan ki~ilere klinik yakla~lmda kulak-burun-bogaz muayene

yontemleriyle tamYI koyarak medikal veya cerrahi tedaviye geymenin yeterli ve dogru

olmadlgl, hastahgm olu~umunu hazlrlayan bir yok faktoriln goz onUne ahnmasl,

gerektiginde dil ve konu~ma terapistleri ve psikiyatristlerle i~birligine gidilmesi

gerekliligine de dikkat yekilmi~tir.
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Oglit, Yavuzer, Kalaycl, Celtiklioglu ve Baklr (1999) tarafindan ses

sanatyl1anna foniatrik yakla~lm konulu bir ara~tmna yapllnll~tlr. Bu ara~tIrma

kapsammda 1992-1999 yl1lan arasmda Kulak-Burun-Bogaz Anabilim dalma ba~vurmu~

degi~ik disfoni ya da sesini kullanma gtiyliigti yakmmasl olan ses sanatyllanna tam ve

tedavi yontemleri anlatl1ml~ ve elde edilen sonuylar tartl~l1ml~tIr. Ara~tIrmada

sanatyllarm ba~vurulanndaki yakmmalan degerlendirilmi~ ama bu sorunlann ne gibi

fakWrlerden kaynaklanml~ olabilecegi ara~tlrma konusu kapsaml iyine almmaml~tIr.

Yavuz (1992) tarafmdan yapllan "ses baklml ve ses teknigi" adh ara~tlrmadada

ttittin ve alkoliin profesyonel ses kullamcI1anmn sesleri tizerindeki olumsuz etkisinden

bahsedilmi~tir.

Ak~it, 6zyelik, Saydam, Geny, Peryin ve 6zgirgin (1999) tarafmdan yapl1an

ba~ka bir ara~tlrmada klinige davet edilen profesyonel ses sanatyI1annm

videolarengostroboskopik ve bilgisayar tabanh yok paramatreli akustik

degerlendirilmesi yapllml~, mtizik bran~larl dl~mda olgular ya~, cinsiyet, egitim tabam,

profesyonel meslek ya~aml stireleri, ses hijyeni ve ki~isel ah~kanhklar goz onlinde

bulundurularak gruplamm~ ve tarama amayh degerlendirilmi~tir. Vokal hijyen

konusunda uygulanan ankette olgulann %25'inin dtizenli ses veya nefes egzersizleri

yaptIgI, digerlerinin ise gtinliik kaylt ve sahne yah~malanna egzersiz yapmadan

ba~ladlgl saptanml~tlr. Olgulann %28 'inin dtizenli sigara kullandlgl, % 13 'tintin

hidrasyonunun vokal perfom1ans tizerindeki olumlu etkisini bilerek uyguladlgl,

%9.4'tinde de reflti ~ikayetlerinin oldugu tespit edilmi~tir.

Diger bir ara~tIrma Dogan, Almaz ve Baylanyiyek (2003) tarafmdan meslegi geregi

sesini yogun olarak kullanan ve herhangi bir ses problemi ~ikayeti ile kulak-burun

bogaz klinigine ba~vurmaml~ profesyonel ses kullamcI1arl ile yapllml~ ve bu ki~ilerde

gorlilen ses bozuklugu problemlerine dikkat yekilmi~tir. Ara~tlrmaya katIlan ogretmen,

satl~ elemam, konservatuvar ogrencisi, polis memuru, din gorevlisi ve sekreterlerin

sesleri hem kendileri hem de KBB uzmanl tarafmdan subjektif testIer kullamlarak

degerlendirilmi~ ve aralarmdaki korelasyon incelemni~tir. Ara~tIrmada kullamlan SBS

(Ses Bozukluklan Skalasl), ses bozukluklanna bagh olarak ya~anan fiziksel,

fonksiyonel ve psikolojik problemleri degerlendirmek tizere geli~tirilen ve hastanm

kendi sesini degerlendirmesi iyin kullamlan bir degerlendirme aracldlr. GRBAS (Grade

of severity (Disfoni derecesi), Roughness (Kabahk), Breathiness (Havahhk),
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Asthenicity (Gi.iysUzllik), Strain (Gerginlik)) ise, literatOrde ses bozukluklannm

tedavisinde kullamlan ve sesin alglsal olarak degerlendirilmesine yarayan bir skala

olarak belirtilmi~tir. Ara~tmnamn sonucunda, sekreter ve din gorevlilerinden olu~an

grubun GRBAS'a gore ses bozuklugu derecesihin diger gruplardan anlamh derecede

daha fazla oldugu, SBS'na gore de ileri ve orta derecede ses problemi ya~ayan

bireylerin gene en fazla din gorevlileri oldugu gori.ilmU~tUr. Kontrol grubunda SBS ve

GRBAS'a gore ses bozuklugu saptanma oramnm profesyonel ses kullamcI1anndan elde

edilen degerlerden anlamh derecede dU~Uk oldugu ifade edilmi~tir. Yapllan bu ara~tlrma

ile ses bozuklugu ~ikayeti nedeniyle kulak-burun-bogaz kliniklerine ba~vurmamasma

ragmen profesyonel ses kullamcdannm SBS fonnu ile degerlendirildigi zaman %23

oramnda orta ve %6 oramnda ileri derecede ses problemi ya~adlgl, GRBAS skalasma

gore ise %38 oranmda ses bozuklugunun varhgl saptamll1~tlr. Aym ara~tIrmada,

profesyonel ses kullamcdannda bozulan ses kalitelerini kompanse edebilmek amaclyla

ytiksek sesle konu~ma ve sert glottal kapanmalar izlenmekte olup bu durumun bir klSlr

dongtiye yol ayarak organik larengeal patolojilerin geli~imini kolayla~t1rdlgmm onemi

de vurgulannll~tlr. Ara~tlrmada, tilkemizde meslekleri geregi sesini yogun olarak

kullanan ki~ilerin ya~amakta olduklan ses problemlerine ragmen bu sorunlan yok

ilerlemedikye profesyonel bir yardm1 araYl~l iyine girmedikleri sonucu elde edilmi~tir.

Aynca ciddi ses bozukluklan ortaya C;lkmadan once problemlerin giderilebilmesi ic;in

oncelikle bireylerin kendilerinde bir ses problemi oldugunu farketmelerinin onemi de

vurgulamll1~tlr .

YapI1an ttim ara~tlnnalar l~lgmda ozellikle profesyonel ses kullamcI1an

tarafmdan sese hangi faktOrlerin olumsuz yonde etki edebileceginin bilinmesi

olu~abilecek ses problemlerinin onlemnesi aylsmdan da btiytik onem ta~lmaktadlr.

1.9. AMAC;

Bu ara~tlnnanm genel amaCl, profesyonel ses kullanlcllanmn seslerini olumsuz

yonde etkileyen faktorler hakkmda kendi gorU~lerini saptamaktlr.

Bu gene! amac; dogrultusunda ara~tlnnada ~u sorulara yamt aramnl~tlr:

1. Profesyonel ses kullanlcdarmdan

a) Opera sanatc;I1anmn,

b) San ogrencilerinin,
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c) pazar saticIlanl11n,

d) imamlann

seslerini olumsuz yonde etkileyen faktOrler hakkmdaki gorti~leri nelerdir?

2. Opera sanatyIlan, ~an ogrencileri, pazar satIcIlarI ve imamlann seslerini olumsuz

yonde etkileyen faktOrler hakkmdaki gorti~leri arasmda farkhhk var midIr?

3. Ses egitimi almI~ profesyonel opera sanatyllan ile hentiz ses egitimi almakta olan ~an

ogrencilerinin seslerini olumsuz yonde etkileyen faktOrler hakkmdaki gorti~leri arasmda

farkhhk var midIr?

4. Ses egitimi almamI~ imam ve pazar saticIlanl11n seslerini olumsuz yonde etkileyen

faktOrler hakkmdaki gorti~leri arasmda farkhhk var mIdIr?

5. Ses egitimi almI~ profesyonel opera sanatyllan ve hentiz ses egitimi almakta olan ~an

ogrencileri ile hiy ses egitimi almanll~ imam ve pazar satIcIlannm seslerini olumsuz

yonde etkileyen faktOrler hakkmdaki gorti~leri arasll1da farkhhk var mIdIr?

1.10.0NEM

Profesyonel ses kullal11cIlannll1 seslerini olumsuz yonde etkileyen faktorler

hakkll1daki kendi gorti~Ierini ve farkh meslek gruplanndan olan profesyonel ses

kullal11cIlan arasll1daki gorti~ farkhhklarIl11 belirlemek amacIyIa bu ara~tIrmaya gerek

duyulmu~tur. Daha once de belirtildigi gibi farkh meslek grubundaki ki~ilerin

ya~adIklan benzer ses sorunlan hayatlanl11 farkh oranda etkileyebilmektedir.

Hayatlanl11 seslerini kullanarak kazanmak zorunda olan ki~iler, seslerini kullanmadan

mesleklerini icra eden ki~ilere gore seslerinde olu~an bir problemden yok daha fazla

etkilenmektedir. Bu gibi meslek gruplar111111 ba~111da da seslerinde olu~an en ktiytik bir

problemin yah~ma hayatlar1111 derinden etkileyebilecek olan opera sanatyllan

gelmektedir. Opera sanatyilarI seslerine dikkat etmek, onu her zaman korumak

zorundadir. <::tinkti ses, bu ki~ilerin bir nevi enstrtimaniaridir. Opera sanatyIsI olma

yolunda egitim almakta olan ~an ogrencileri iyin de benzer bir durum soz konusudur.

Okul ba~anlarll1ll1 devamI ve sonrasll1da edinecekleri meslekte ba~anh olmak iyin onlar
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da seslerine dikkat etmek ve herhangi bir problemin olu~masll1a neden olabilecek

olumsuz faktOrlerden kayll1mak zorundadlr. pazar satlcllan ve imamlar da seslerini

kullanarak mesleklerini yapmak zorunda olduklanndan onlann da seslerinde

olu~abilecek bir problem hayatlarull olumsuz yonde etkileyecektir.

Bu ara~tIrmada; opera sanatyl1an ses egitimi alan, ~an ogrencileri ise ses egitimi

almakta olan, pazar satlcllIgl ve imamlIk meslek grubundan olan ki~iler de ses egitimi

almadan mesleklerini icra etmek zorunda olan grubu olu~turmaktadlr. Ara~t1rmaya dahil

edilen her bir grup iyin seslerinde olu~abilecek bir problem mesleklerini icra etme

konusunda problem yaratacaktlr. Opera sanatyllarl, ~an ogrencileri, pazar satIcllan ve

imamlann seslerine olumsuz yonde etki eden faktOrler hakkll1daki goril~lerinin

belirlenmesi, bu meslek grubundan ve seslerini kullanarak mesleklerini icra etmekte

olan diger meslek gruplanndan ki~ilere, seslerini olumsuz yonde etkilenmesi muhtemel

faktOrlerin neler olabilecegi konusunda bir fikir verme aylsll1dan onem ta~lmaktadlr.

Bu ara~tlrma, ses egitimi alarak mesleklerini icra etmekte olan opera sanatC;:llan

ile heniiz opera sanatC;:lsl olmaml~ fakat bu konuda egitim almaya devam etmekte olan

~an ogrencileri arasll1da ne gibi goril~ farkhhklannll1 ortaya C;:lktlgll1111 gorlilmesi

aC;:lsll1dan onem ta~lmaktadlr.

Ara~tlrma, ses egitimi almaml~ her iki ayn meslek grubundan (pazar satIcdan

ve imamlar) ki~ilerin seslerini olumsuz yonde etkiledigini dil~ilndiikleri faktOrlerin ne

~ekilde farkhla~magosterdigini ortaya koymak aC;:lsll1dan onem ta~lmaktadlr.

Ve son olarak bu ara~tIrma ile, ses egitimi alnll~ ya da almakta olan meslek

grubundan ki~iler ( opera sanatC;:IIan ve ~an ogrencileri) ile ses egitimi almaml~ meslek

grubundan ki~ilerin (pazar satlcllarl ve imamlar) seslerini olumsuz yonde etkiledigini

dii~iindilkleri faktOrlerin ne ~ekilde farkhla~ma gosterdigini ortaya koymak aylsll1dan

onem ta~lmaktadlr.

Bu ara~tlrma ile profesyonel sesi olumsuz yonde etkileyebilecek faktorlerin

belirlenmesi sonucunda bu faktOrlerin goz oniinde bulundurulmasl ile seste olu~abilecek

problemlerin onlenebilmesi aC;:lsll1dan bir katkl saglamasl da umulmaktadlf.

Sesin ne ~ekilde korunabilecegi ancak egitimle ogrenilebilir. Sesin korunmasl

konusunda ses hijyeni hakkll1da fikir sahibi olmak gerekir. Yurt dl;anda "ses hijyeni"

hakkll1da yapllml~ pek c;:ok ara~tlrma vardlr. Ancak, profesyonel sesin nelerden olumsuz

yonde etkilenebilecegi hakkll1da herhangi bir ar~tlrmaya rastlanmaml~tlr. Ara~tmna,
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seslerini kullanarak mesleklerini icra etmek zorunda olan meslek grubundan ki~ilerin

gorti~lerinden yola ylkarak belirlenmesi aylsmdan ilk olma ozelligi ta~lmaktadlr.



36

BOLUMII
GEREC VE YONTEM

Bu boltirnde slraslyla ara~tlrmamn deseni, ara~tlrrna grubu, ara~tllmada

kullamlan veri toplama araCl, verilerin <;oziirnlenrnesinde kullamlan istatistiksel yontern

ve teknikler yer alrnaktadlr.

2.1. ARA~TIRMA DESENi

Bu ara~tlrrnada profesyonel ses kullamcI1anmn seslerini olurnsuz yonde

etkileyen faktOrlerin "neler" oldugunu ortaya koyrnak arna<;landlgll1dan, "nedcnsel

kar~Ila~tlrrna"yonterni kullamlarak desenlenrni~tir (Karasar, 1991).

2.2. ARA~TIRMA GRUBU

Bu ara~tlrrnanll1 evrenini, 2003 ylll ile Atatiirk Ki.iltur Merkezi (AKM) opera

sanat<;Ilan, Anadolu ve MirnaI' Sinan Universiteleri Devlet Konservatuan Sahne

Sanatlan Fakiiltesi Opera Ana Sanat DaIJ ogrencileri,Yqilkoy pazar satlcIlan ve

istanbul ilindeki BakIrkoy, Oskiidar ve Omraniye semtleri camilerinin imam ve

mtiezzinleri olu~tunnaktadlr. Ara~tmnada yanslz atama yonterniyle orneklern alll1ma

yoluna gidilmi~tir.

Ataturk Ktiltiir Merkezi (AKM) opera sanat<;I1arll1dan 60 (%37) , Anadolu ve

MirnaI' Sinan Universiteleri Devlet Konservatuan Sahne Sanatlan Faktiltesi Opera Ana

Sanat Dah ogrencilerinden 33 (%20) , Ye~ilkoy pazar satlcI1anndan 35 (%22) , istanbul

ilindeki BakIrkoy, Usktidar ve Omraniye serntleri camilerinin iman1 ve mtiezzinlerinden

34 (%21) olmak tizere ara~tlrmaya 162 profesyonel ses kullamclsl dahil edilmi~tir.
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21%

37%

20%

o AKM opera sanat9,Ian

Anadolu ye Mimar Sinan Oniyersiteleri Deylet Konseryatuan Sahne Sanatlan FakUltesi
Opera Ana Sanat Dah Ollreneileri

o Ye~i1kOy pazar sat,e,lan

o istanbul iii BaklrkOy, OskUdar, Omraniye semtleri eamilerinin imam ye mUezzinleri

Grafik I: Ar~tumaya Dahil EdiJen Gruplann Yiizdeleri

2.3. VERiLEIUN TOPLANMASI

2.3.1. Ol"ii AracmID Geli~tirilmesi

~tmnarun iererik ogesine iJi~kin veri toplama amactyla, ~tmnaci tarafmdan

geli~tirilen "Profesyonel Ses Kullanlcilanrun Seslerini Olumsuz Yonde Etkileyen

Faktorleri Belirleme Anketi" kullanlltru~tJr (Bkz. Ek-l). Ankette bu faktorleri

belirlemek amactyla toplam 25 alt soru maddesi bulunan tek bir soru yer almaktadlr.

Anket a~~daki siireerlerden geeririlerek son halini alrrn~tJr.

Profesyonel sese olumsuz yonde etki edebilecek faktorleri belirlemek amaCt ile

oncelikle konu ile ilgili literatiir ~ttrmasl yapI1I111~tlr. Literatilrde ses hijyeni hakkmda

yapllan ar~tlrmalara ul~llarak bu ara~ltnnalar 1~lgmda sese hangi faktorlerin olumsuz

yonde etki ettigi tespit edilmi~tir. Bu faktorleri belirleyebilmek ierin aynca Northwestern

Oniversitesi Ttp Fakiiltesi, Pittsburgh Oniversitesi, i~itme ve iIeli~im Bozukluklan

Ulusal Enstitiisil, Wake Forest Oniversitesi, San Diego Oniversitesi ve Roosevelt

Oniversitesi'nin ses hastalIklan ve ses hijyeni hakkmda yaytnlamt~ olduklart bilgilere

ula~llml~, bu kliniklerde kullarulan ses degerlendirme formlan degerlendirilmi~ bOylece

ses\ o\umsuz yonde etki\eyen faktorler belirlenmi~tir

(http://www.voice.northwestern.edu. http://www.upmc.edu, http://www.nidcd.nih.gov,

http://www.wfubmc.edu, http://www.sandiegovoice.org,
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http://www.faculty.roosevelt.edu). Bu faktOrler tespit edildikten sonra Koufman'm

slmflamasma gore "se<;kin ses kullamClsl" olarak adlandmlan I. Smlf ses kullamClsl bir

profesyonel opera sanat<;lsl ile bir araya gelinerek literatUrde ula~llan faktOrlere ek

olarak ba~ka hangi faktOrlerin sese olumsuz yonde etki edebilecegi tespit edilmeye

<;ah~lhm~tIr. Opera sanat<;llannm, konservatuar egitimleri sliresince sesin dogru

kullanlml ve korunmasl hakkmda uzun yI11ar egitim almalarmdan ve bu ki~ilerin

seslerinde olu~abilecek minimal bir ses bozuklugununun bile <;ah~maya engel te~kil

edebileceginden dolaYl konu hakkmda en bilgili ve tecrlibeli grup oldugu

dli~lintilmli~tlir.

Profesyonel opera sanat<;lslmn sese olumsuz yonde etki edebilecegine inandlgl

faktOrler ile literatlirden elde edilen faktOrler bir araya getirilerek toplam 25 adet faktOr

belirlenmi~tir. Bu faktOrlerden 24 adcdi kapah, 1 adedi de a<;lk u<;ludur. Bclirlcncn 25

faktor tck bir soru altmda toplanrll1~t1r (Bkz. Ek-1).

2.3.2. Veri Aracmm Ge~erliliginin Smanmasl

GCycrlik bir olyli aracmm ol<;mcyi amayladlgl niteligi, bir ba~ka nitcliklc

kan~t1rmadan dogru olarak ol<;ebilme derccesidir (Gay, 1987; Karasar, 1991). Olc;li

ara<;larl degi~ik amac;larla geli~tirildigindcn ve olc;li aracmm gCycrligi de amaca gorc

dcgerlendirildiginden birden <;ok gcc;erlik <;c~idi vardlr. Bunlar iyerik, yapl, uyum ve

yordama gec;erlikleridir (Gay, 1987).

Anket herhangi bir kurama dayamlarak geli~tirilmediginden "yapl" ge<;erligi,

aym amaca hizmet cden bir ba~ka testle kar~I1a~tmlmayacagmdan "uyum" gec;erligi ve

gelecekteki ba~anYl ol<;mek ama<;lanmadlgmdan "yordama" ge<;erligi dikkate

ahnmaml~tlr. Bu ol<;li araCl i<;in uygun olan "i<;erik" ge<;erligi <;ah~masl yapI1ml~tlr.

i<;erik ge<;erliginin degerlendirilmesi genelde testin uygulanacagl alanm

uzmanlanndan istenir. Aynca ara~tlrmacl da uzman rollinli listlenerek testin kendi

<;ah~masl i<;in ic;erik ge<;erligine sahip olup olmadlgma karar verebilir (Gay, 1987).

• Uzman Gijrii~iine Ba~vurma:

Geli~tirilen ankette yer alan soru madde1erinin kapsam bakImmdan uygunlugu,

anlatlm bakImmdan anla~lhrhgl, gerekli bilgileri toplamaya yeterli olup olmadlglm

degerlendirmek amaclyla Anadolu Dniversitesi Saghk Bilimleri EnstitUsli Dil ve

Konu~ma Terapistligi Yliksek Lisans Bollimli'nde gorevli 2 ogretim elemanmm ve
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profesyonel ses kullamcIlan ile yah~an KBB dahnda profesor bir hekimin gorti~lerine

ba~vurularak bildirilen gorti~ler dogrultusunda anket son halini ahll1~tlf.

• Pilot Uygulama:

Olu~turulan form pilot uygulama olarak Eski~ehir Anadolu Universitesi Devlet

Konservatuan Sahne Sanatlan Faktiltesi Tiyatro Boltimtintin 13 ogrencisine

uygulanml~t1r.

Yukandaki pilot yah~mamn bulgulan dogrultusunda tUm alt sorulann

uygulaylcI1ar tarafmdan anla~I1dlgl ve ttimune %100 oranmda cevap verilebi1digi

goriilmti~tUr.

2.3.3. Veri Aracmm Uygulanmasl

Ara~tlrmada kullamlan, "Profesyonel Ses KullamcIlanmn Seslerinin Olumsuz

Yonde Etkileyen FaktOrleri Belirleme Aracl" ara~tlrmamn orneklemini olu~turan

Atatiirk Ktiltur Merkezi (AKM) opera sanatyIlan, Anadolu ve Mimar Sinan

Universiteleri Devlet Konservatuan Sahne Sanatlan Fakultesi Opera Ana Sanat Dah

ogrencileri,Ye~ilk()y pazar satlcIlan ve istanbul ilindeki BakIrkoy, OskUdar ve

Umraniye semtleri camilerinin imam ve miiezzinlerine ara~tmnaci tarafmdan

uygulanml~tIr.

Ara~tmnaya katIlan deneklerden, belirlenen faktOrlerden kendi seslerini olumsuz

yonde etkiledigini du~uniikleri faktOrleri i~aretlemeleri, ~ayet belirlenen faktOrler

dl~mda ba~ka bir faktor varsa bunu da tek aylk uylu alt madde olan 25. maddeye

yazmalan istenrni~tir. Aracm uygulanmasl iki haftahk stirede tamamlanml~tlr.

2.4. VERiLERiN c;OZUMLENMESi

Bu ara~tlrmada, profesyonel ses kullamcIlanmn seslerini olumsuz yonde

etkileyen faktorlerin neler oldugunu belirlemek amaclyla nedensel kar~lla~tmna

yah~maSl yapllml~ ve ki-kare testi analizi kullamlml~tIr. Ara~tlrmanm butUn istatistiksel

yoztimlemeleri SPSS adh bilgisayar programl kullanllarak geryekle~tirilmi~tir.
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BOLUM III
BULGULAR VE YORUM

Bu boltimde, ara~tmnada ele alman problemin c;ozUmUne yonelik sorularm

ikinci boltimde belirlenen yontem ve teknikler kullal11larak elde edilen bulgulara ve

bunlann yorumlal11nasma yer verilmi~tir. Bulgular ile yorumlann ele ahl11~mda

ara~tmnal11n temel amaCI dogrultusunda yal11t1 aranan sorulann SlraSI izlenmi~tir.

3.1. Profesyonel Ses Kullamcdarmdan Opera Sanatplan, ~an Ogrencileri, Pazar

SatIcdan ve imamlarm Seslerini Olumsuz Yonde Etkileyen Faktorleri Belirleme

Ara~tmna probleminin c;ozUmUne yonelik ilk soruda, profesyonel ses

kullamctlanndan opera sanatydan, ~an ogrencileri, pazar satlcIlan ve imamlarm

seslerini olumsuz yonde etkileyen faktOrler hakkmdaki gorU~lerinin neler oldugu

belirlenmek istenmi~tir. TUm profesyonel ses kullal11cdanmn seslerini olumsuz yonde

etkileyen faktOrler hakkmdaki gorU~lerinin slkhgi Tablo l' de verilmi~tir.

Tablo 1. Profesyonel Ses Kullamcllanndan Opera Sanatyllan, San Ogrencileri, Pazar Satlcllan ve
imamlann Seslerini Olumsuz Vande Etkileyen FaktOrler Hakkll1daki GarU~lerinin Slkhgl

Degi~kenler n - 162 (Veri leu
cevap/u* J00)

1. Yorgunluk 133 82,1
2. Belirli bir zaman arahgmda sesi 127 78,4
gereginden fazla kullanmak
3. Ost solunum yolu enfeksiyonlan 126 77,8
(OSYE)
4. Sigarah ortamlarda bulunmak 106 65,4
5. DUzensiz uyku 102 63
6. Stres 96 59,3
7. Hava degi~ikligi 85 52,5
8. lSI dei}:i~ikligi 79 48,8
9. Y~am standartlarmm 65 40,1
olumsuzluklarl
10. Sigara kullanlml 63 38,9
11. Alkol kullamml 50 30,9
12.c;ah~ma ortammdaki 49 30,2
huzursuzluklar
13. Ruhsal problemler 47 29
14. Alerji 44 27,2
15. BesJenme Problemleri 42 25,9
16.c;ah~ma saatlerinin dUzensizligi 40 24,7
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Tablo I. (Devam) Profesyonel Ses KulJarucLlanndan Opera Sanal~,lan, San ()~rencileri, pazar Sallc,lan
ve imamlann Seslerin; Olumsuz Vande Etkileyen FaklOrier Hakkmdaki GOril~lerinin S,khg,

17. Ozel Droblemler 35 21,6
J8. Sahne lozu 34 21
19. Psikosomatik sorunlar 33 20,4
20. Resital esnasmda sahneye 32 19,8
verilen duman
21. Diger (soguk su) 28 17,3
22. iJa~ kulJamm' 26 16
23. Yumusak doku Odemi 23 14,2
24. Hormonal problemler 20 12,3

25. KoslUmler 16 9,9
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Grafik 2. Profesyonel Ses Kulianlcllanndan Opera SanatCllan. $an OQrencileri. Pazar
Satlcllan ve Imamlann Seslerini Olumsuz YOnde Etkileyen FaktOrlerin DaQlllml

Tablo I ve Grafik 2'de ar~tmnaya kallian profesyonel ses kullarucllarl

tarafmdan sesi olumsuz yonde etkiledigi dti~iintilen en onemli faktoriin "yorgunluk"

(%82.1) oldugu gortilmektedir. Bu fakliirti hemen ardmdan "belirli bir zaman arahgmda

sesi gereginden fazla kullanmak" (%78.4) ve "tist solunum yolu enfeksiyonlarl"

(%77.8) izlemektedir. "Sigarah ortamlarda bulunrnak" (%65.4), "dtizensiz uyku"

(%63), "stres" (%59.3) ve "hava degi~ikligi" (%52.5) faktorleri maSI ile 4.,5.,6. ve 7.
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faktOrler olarak degerlendirilmi~tir. "lSI degi~iklikleri"nin ses lizerinde olumsuz etki

yarattlglm dli~linen profesyonel ses kullamcIlanmn ylizdesi ise %48.8 'dir. Bu faktOrii

hemen ardll1dan %40.1 ile "ya~am standartlarll1ll1 olumsuzluklan" izlemektedir.

"Sigara" ve "alkol kullamml" SlraSI ile %38.9 ve %30.9 oranlan ile sesi olumsuz yonde

etkiledigi dli~linliltilen 10. ve 11. slradaki faktOrlerdir. "<;ah~ma ortamll1daki

huzursuzluklar", %30.2 ile 12. suada yer almaktadlr. "Ruhsal problemler" %29, "alerji"

ise %27.2 ile ara$tnmaya katllan profesyonel ses kullanlctlan tarafll1dan sesi olumsuz

yonde etkiledigi dli$linlilen 13. ve 14. faktOrlerdir. Bu faktOrleri %25.9 ile "beslemne

problemleri" 15. slrada izlemektedir. Beslenme problemlerinin hemen ardll1dan SlraSl ile

"yah$ma saatlerinin dlizensizligi" (%24.7), "ozel problemler" (%21.6), "sahne tozu"

(%21), "psikosomatik sorunlar" (%20.4), "resital esnasll1da sahneye verilen duman"

(%19.8) faktOrleri izlemektedir. "Diger" olarak belirlenen faktOre profesyonel ses

kullamcIlanmn %17.3'li tarafll1dan "soguk su" cevabmll1 yazIldlgl goriilmli$tlir.

"Diger" faktOrli bu yiizde ile 21. slrada yer almaktadlr. "ilay kullamml" (%16),

"yumu$ak doku odemi" (%14.2), "honnonal problemler" (%12.3) ve "kostlimler"

(%9.9) faktOrleri, ara~tIrmaya kattlan profcsyonel ses kullamcIlan tarafmdan sese

olumsuz yonde etkisinin olabilecegi dli$linlilen faktOrler olarak son dort SlraYI

01u$turmaktadlr.

3.2. Opera Sanatplan, San Ogrencileri, Pazar SatIcIlan Ve imamlarm Seslerini

Olumsuz Yonde Etkileyen Faktorler Hakkmdaki Gorii~leriArasmdaki Farkhhk

Ara$tmna probleminin ikinci sorusunda profesyonel ses kullamcI1arll1dan opera

sanatyllan, ~an ogrencileri, pazar satIcIlan ve imamlarm seslerini olumsuz yonde

etkileyen faktOrler hakkll1daki gorii$ farkhhklan belirlenmek istenmi$tir.

Farkh gruplann (opera sanatyllan, $an ogrencileri, pazar satIcllarl ve imamlar)

verdikleri cevaplar Tablo 2'de gosterilmi$tir.
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Tablo 2. Opera Sanatc;t1an, San Ogrencileri. Pazar Satlctlan ve imamlann Seslerini Olumsuz Yonde
Etkileyen Faktorler Hakkmdaki GorU~ Farkhhklan

Degi~kenler Opera sanatc;t1an San ogrencileri Pazar satlcllan imamlar

n 60 % (verilen n-33 % (verilen n-35 % (veri1en n-34 % (veri len
cevap In"[ 00) cevap In " 100) cevap/n"1 00) cevap/n"1 00)

1. Beslenme problemleri 15 25 15 45.5 2 5.7 10 29.4

2. Sesi fazla kullanmak 32 53.3 31 94 30 85.7 34 100

3. Dlizensiz uyku 35 58.3 32 97 12 34.3 23 67.6

4.Ya~am stand. olums. 16 26.7 17 51.5 25 71.4 7 20.6

5. Stres 39 65 23 69.7 20 57.1 14 41.2

6.Psikosomatik sorunlar 8 13.3 15 45.5 8 22.9 2 5.9

7. Hormonal problemler II 18.3 9 27.3 0 0 0 0

8. Ozel problemler 15 25 15 45.5 3 8.6 2 5.9

9. ilac; kullamm 8 13.3 16 48.5 0 0 2 5.9

10.OSYE 42 70 20 60.6 30 85.7 34 100

11. Yumu~ak doku 11 18.3 12 36.4 0 0 0 0

odemleri
-_.-

12. <;ah~ma ortammdaki 17 28.3 19 57.6 13 37.1 0 0

huzursuzluklar

13. Ale,:ji 18 30 14 42.4 5 14.3 7 20.6

14. KostUmler 7 11.7 9 27.3 0 0 0 0

15. Sahne Tozu 19 31.7 15 45.5 0 0 0 0

16. Resital esnasmda 21 35 11 33.3 0 0 0 0

sahneye verilen duman

17. <;ah~ma saatlerinin 16 26.7 15 45.5 9 25.7 0 0

dlizensizligi

18. Sigara kullamml 20 33.3 14 42.4 26 74.3 3 8.8

19. Alkol kullamml 8 13.3 19 57.6 23 65.7 0 0

20. Sigarah ortamlarda 30 50 24 72.7 30 85.7 22 64.7

bulunmak

21. Hava degi~ikligi 20 33.3 19 57.6 28 80 18 52.9

22. Ruhsal problemler 22 36.7 20 60.6 4 11.4 1 2.9

23. Yorgunluk 46 76.7 26 78.8 31 88.6 30 88.2

24. lSI degi~ikljkleri 25 41.7 12 36.4 28 80 14 41.2

25. Diger (soguk su) 0 0 0 0 17 48.6 11 32.4
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Grafik 3, Profesyonel Ses Kullanlcllarlndan Opera Sanal~llarl, $an Ogrencileri, Pazar Sallcllarl ve
Imamlarln Seslerini Olumsuz YOnde Elkileyen FaklOrler Hakklndaki GOrO~leri Araslndaki Farkllllgin

Dagilim I
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Tablo 2 ile gosterilen opera sanatytlan, ~an ogrencileri, pazar satIcIlan ve

imamlann seslerini olumsuz yonde etkileyen faktOrler hakkmdaki gorli~ farkhhklannm

gruplar araSl dagtllml Grafik 3'de verilmi~tir.

Tablo 2 ve Grafik 3'de gortildligli lizere opera sanatyllarl, ~an ogrencileri, pazar

satlctlan ve imamlann seslerini olumsuz yonde etkiledigini dli~lindlikleri faktOrlere

vedikleri cevaplara baklldlgmda verilen cevaplarm gruplar arasmda farkhhk gosterdigi

gortilmektedir. Her bir grubun seslerinin hangi faktOrlerden ne oranlarda etkilendigini

dli~lindliklerini gorebilmek iyin daha aynntlh bilgi Grafik 7-8-9 ve 10 da verilmi~tir

(Bkz. Ek-3). Opera sanatytlarmm sesi olumsuz yonde etkileyen faktOr olarak 1. slrada

%76.7 ile "yorgunluk", ~aI1 ogrencilerinin %97 ile "dlizensiz uyku", pazar satIcIlarmm

%88.6 ile "yorgunluk", imamlann ise %100 ile "list solunum yolu enfeksiyonlan" ve

"belirli bir zaman arahgmda sesi gereginden fazla kullanmak" faktOrlerini belirttikleri

gortilmektedir. Opera sanatytlan ve pazar satIcllan iyin 1. slrada yer alan "yorgunluk"

faktOrli, imamlar iyin %88.2 ile 2., ~an ogrencileri iyin ise %78.8 ile 3. slfada yer

almaktadlr. Buna kar~m, ~an ogrencilcri iyin 1. slrada yer alan "dlizensiz uyku" fak((Srli,

opera sanatyllarl iyin %58.3 ile 4., pazar satlcllan iyin %34.3 ile 10., imamlar iyin ise

%67.6 ile 3. slrada yer aldlgl gorlilmektedir. imamlar iyin sesi olumsuz yonde etkileyen

faktOrler olarak 1. SlfaYl payla~an "list solunum yolu enfeksiyonlan" ve "belirli bir

zaman arahgmda sesi gereginden fazla kullanmak", opera sanatyIlan, ~an ogrencileri ve

pazar satlcIlan tarafmdan farkh ylizdelerle farkh slfalarda yer almaktadlr. Omegin "list

solunum yolu enfeksiyonlan" faktOrli, opera sanatytlan iyin %70 ile 2., pazar satlcllan

iyin %85.7 ile yine 2., ~an ogrencileri iyin ise %60.6 ile 6. slfada yer almaktadlr.

imamlar iyin 1. slraYl payla~an "belirli bir zaman arahgmda sesi gereginden fazla

kullanmak" faktOrli, opera sanatyIlan iyin %53.3 ile 5., ~an ogrencileri iyin %94 ile 2.,

pazar satlcllan iyin ise %85.7 ile yine 2. slrada yer almaktadlr. Aym tabloda "stres"

faktOrlinlin opera sanatyllan iyin sesi olumsuz yonde etkileyen faktOr olarak %65 ile 3.,

~an ogrencileri iyin %69.7 ile 5., pazar satIcllarl iyin %57.1 ile 7., imamlar iyin ise

%41.2 ile 6. slfada oldugu gOrlilmektedir. "Sigarall ortamlarda bulunmak" opera

sanatyIlarma gore %50 ile sesi olumsuz yonde etkileyen 6. faktOr olarak gortilmektedir.

Buna kar~m bu faktOr ~an ogrencileri tarafmdan %72.7 ile 4., imamlar tarafmdan ise

%64.7 ile yine 4., pazar satlcllarl tarafmdan %85.7 ile 2. slrada kar~lmlza Ylkmaktadlr.
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Bu durumda, pazar satlcI1annm "sigarah ortamlarda bulunmak" faktOrlinli diger

gruplara (~an ogrencileri, opera sanatyIlan ve imamlar) kIyasla ses lizerinde daha

olumsuz etkiler yarattlgmi dli~lindligli gorlilmektedir. "lSI degi~iklikleri" opera

sanatyI1an iyin %41.7 ile 7., ~an ogrencileri iyin %36.4 ile 12., pazar satlcilan iyin %80

ile 3., imamlar iyin ise %41.2 ile 6. slrada yer almaktadir. Pazar satlcilanl1ln ara~tlrmaya

dahil edilen diger profesyonel ses kullanicilarl arasmda "lSI degi~iklikleri" faktOrline

meslekleri geregi daha fazla maruz kaldIklan dli~linlildliglinde, bu grup iyin bu

faktOrlinlin 3. suada yer almasl pek de $a~lrtici degildir. "Ruhsal problemler"opera

sanatyI1an iyin %36.7 ile 8. sirada, ~an ogrencileri ic;in %60.6 ile 6., pazar satlcI1an iyin

%11.4 ile 14., imamlar iyin ise %2.9 ile 12. slrada yer almaktadir. Bu durumda ruhsal

problemlerin en fazla sesi etkiledigi grubun ~an ogrencileri oldugu gorlilmektedir.

"Hava degi~ikligi" % 33.3 ile opera sanatyllan iyin sesi olumsuz yonde etkileyen bir

faktOr olarak 10. slrada kar~m11za Ylkmaktadir. ~an ogrencileri ic;in ise bu faktOr %57.6

ile 7., pazar satlcI1an iyin %80 ile 3., imamlar ic;in de %52.9 ile 5. faktOr olarak

gorlilmektedir. "lSI degi~iklikleri"ne benzer olarak "hava degi~iklikleri" de en fazla

pazar satlcI1annm seslerini olumsuz yonde ctkileyen faktOr olarak degcrlendirilebilir.

iritan maddelerden "sigara kullamml" opera sanatyI1annm %33.3 'li, imamlann da

%8.8'i tarafmdan sesi olumsuz yonde etkileyen bir faktOr olarak 10. sualarda, benzer

olarak ~an ogrencileri tarafl11dan da %42.4 ile 11. suada belirtilmi~tir.Buna kaqm pazar

satIcI1arl ic;in bu faktor %74.3 ile 4. slrada yer almaktadu. Diger bir iritan madde olan

"alkol kullal1lml" opera sanatc;Ilan tarafmdan %13.3 ile 17., ~an ogrencileri tarafmdan

%57.6 ile 7., pazar satlcllan tarafmdan %65.7 ile 6. ve imamlar tarafmdan da %0 olarak

son slrada yer almaktadlr. Bu sonuylardan anla~I1acagl lizere, pazar satlcI1annm sigara

ve alkol kullal1lml ah~kanhgmdan seslerin en olumsuz yonde etkilendigini dli~linen

grup olarak kar~Imlza Ylkmaktadlr. "Alerji" %30 ile opera sanatyI1annm seslerini

olumsuz yonde etkileyen 12., benzer olarak %42.4 ile ~an ogrencileri iyin 11., ve

imamlar iyin de %20.6 ile 9. faktOr olarak kar~lmlza Ylkrnaktadu. pazar satlcIlarl iyin

"alerji" faktOrli %14.3 ile 13. slrada yer almaktadlr. Bu durumda "alerji" faktOrlinden en

az etkilenen grubun pazar saticilarl oldugu gOrlilmektedir. "<;::ah~ma ortammdaki

huzursuzluklar" opera sanatyIlarl iyin %28.3 ile 13., ~an ogrencileri iyin %57.6 ile 7.,

pazar satlcllarl iyin %37.1 ile 9. ve imamlar iyin de %0 ile son slrada yer almaktadlr. Bu

durumda imamlarm "yah~ma ortammdaki huzursuzluklar" gibi bir faktOrden hiybir
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~ekilde etkilenmedikleri ortaya Ylkmaktadlr. "<;ah~ma saatlerinin dilzensizligi" opera

sanatyI1anmn %26.7'si tarafmdan sesi olumsuz yande etkileyen bir fakt6r olarak 14.,

~an agrencilerinin %45.5 tarafmdan 10., pazar satIcllannm %25.7 tarafmdan 11. slrada

yer almaktadlr. Buna kar~m bu faktar imamlar tarafmdan %0 ile gene son su'ada yer

almaktadlr. imamlar meslekleri geregi yah~ma saatlerinde herhangi bir dilzensizlik

ya~an1adlklanndan seslerinin de bu fakt6rden olumsuz yande etkilenmedigini

dil~ilndilkleri garillmektedir. "Ya~am standartlarmm olumsuzluklan" opera sanatyI1an

iyin %26.7 ile 14., ~an agrencileri iyin %51.5 ile 8., pazar satIcllan iyin %71.4 ile 5.,

imamlar iyin de %20.6 ile 9. slrada yer almaktadlf. Bu durumda ya~am standartlannm

olumsuzluklanmn sese en olumsuz yande yansldlgl grubun pazar satlcllan oldugunu

garilyoruz. "Beslenme problemleri" %25 ile opera sanatyI1an iyin 15., ~an agrencilcri

iyin %45.5 ile 10., pazar satIcI1an iyin %5.7 ile 16., imamlar iyin isc %29.4 ilc 8. slrada

yer almaktadlr. Beslenme problemlerinin ses uzerinde en olumsuz etki yarattIgl grubun

imamlar oldugu dikkati yekmektedir. "Ozel problemler" opera sanatyllan iyin %25 ile

15., ~an ogrencileri i<;-in %45.5 ile 10., pazar satlcllan iyill %8.61le 15., ve imamlar iyin

de %5.9 ile 11. slrada yer almaktadlr. Bu durumda, ~an agrencilerinin seslcrinin "azel

problemler" fakt6rilnden en olumsuz yande etkilenen grup oldugu saylenebilir.

"HOffilOnal problemler" fakt6rilniin sesi olumsuz yande etkilemesi yiizdesi ara~tIrmaya

katIlan dart grupta da oldukya dii~iiktilr. Hormonal problemlerden en fazla etkilcnen

gruplar %18.3 ile ve 16. slrada etkilendiklerini dii~iinen opera sanatyllan ve %27.3 ile

14. slrada etkilendiklerini dii~iinen ~an agrencileridir. Pazar satlcI1an ve imamlar %0 ile

seslerinin hormonal problemlerden hiybir ~ekilde olumsuz yande etkilenmedigini

dii~iinmektedirler. "Psikosomatik sorunlar" opera sanatyI1armm %13.3 'ii tarafmdan sesi

olumsuz yande etkiledigi dil~iiniilen ve 17. slrada yer alan bir fakt6rdur. San agrencileri

%45.5 ile 10., pazar satlcllan %22.9 ile 12., imamlar da %5.9 ile 11. slrada bu fakt6rden

olumsuz yande etkilendiklerini belirtmi~lerdir. Bu durumda psikosomatik sorunlardan

en fazla etkilenen grubun ~an agrencileri olduklan garillmektedir. "ilay kullamml"

opera sanatyllan tarafmdan %13.3 ile 17., ~an agrencileri tarafmdan %48.5 ile 9.,

imamlar tarafmdan ise %5.9 ile 11. slrada yer almaktadlr. Buna kar~m, pazar satlcI1an

%0 ile ilay kullammmm sesleri ilzerinde oIumsuz bir etki yaratmadlgml

dii~iinmektedirler . "ResitaI esnasmda sahneye verilen duman", "sahne tozu", "yumu~ak

doku ademleri" ve "kostiimler" fakt6rIerinin sadece opera sanatyllarl ve ~an agrencileri
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tarafmdan sese olumsuz yonde etki edebilecek fakt6r1er olarak degerlendirildigi

gortilmil~tlir. Bunlardan "resital esnasmda sahneye verilen duman" opera sanatyllan

tarafmdan %35 ile sesi olumsuz yonde etkileyen bir fakt6r olarak 9" ~an ogrencileri

tarafmdan ise %33.3 ile 13, slrada; "sahne tozu" fakt6rti opera sanatyI1an tarafmdan

%3 L7 ile 1L, ~an ogrencileri tarafmdan ise %45.5 ile 10. slrada; "yumu~ak doku

odemleri" opera sanatyllan tarafmdan %18.3 ile 16., ~an ogrencileri tarafmdan ise

%36.4 ile 12. slrada; ve "kostlimler" faktorli de opera sanatyI1arl tarafmdan %11.7 ile

18., ~an agrencileri tarafmdan ise % 27.3 ile 14. strada yer almaktadlr. Bu durumda

"resital esnasmda sahneye verilen duman" ve "sahne tozu" fakt6rlerinden daha yok

opera sanatyI1annm; "yumu~ak doku ademleri" ve "kostlimler" fakt6rlerinden ise daha

yok ~an agrencilerinin seslerinin olumsuz yande etkilendigini saylemek mlimkilndilr.

Genel olarak opera sanatyI1an, ~an ogrencileri, pazar satIcllan ve imamlann seslerini

olumsuz yonde etkileyen fakt6rleri belirlemede farkh dil~ilncelere sahip olduklan

garlilmektedir. Ancak Tablo 2'de dikkat yeken bir ba~ka unsur da "diger" fakt6rline

veri len cevaplardtr. Opera sanatyI1an ile ~an agrencileri sese olumsuz bir yande etki

cdebilecegini dil~ilndlikleri herhangi bir ek fakt6rden bahsetmezken pazar satlcllan ve

imamlann "diger" bir fakt6r olarak "soguk su"yu belirtmeleri dikkat yekicidir. Pazar

satlcI1an "soguk su" fakt6rtinil %48.6 ile 8., 'imamlar ise %32.4 ile 7. slrada sese

olumsuz yonde etki eden fakt6r olarak belirtmi~lerdir.

Profesyonel ses kullamcllanndan opera sanatyI1arl, ~an ogrencileri, pazar

satlcI1an ve imamlann seslerini olumsuz yonde etkileyen faktorler hakkmdaki goril~leri

arasmdaki farkhhga ili~kin ki-kare testi analiz sonuylan X2(72,N=162)=330,352,

p=O.OOO oldugundan verilen gorti~ler baklmmdan opera sanatyllan, ~an ogrencileri,

pazar satIcllan ve imamlann seslerini olumsuz yonde etkileyen fakt6rler hakkmdaki

gorli~leri arasmdaki farkhhk anlamhdlr.
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3.3. Ses Egitimi Alml~ Profesyonel Opera Sanat~I1arI ile Heniiz Ses Egitimi

Almakta Olan ~an Ogrencilerinin Seslerine Olumsuz Viinde Etki Eden Faktiirler

Hakkmdaki Giirii~leri AraslOdaki Farkhhk
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Ses egitimi almJ~ profesyonel opera sanat\,llan ile heniiz ses egitimi almakta

olan ~an ogrencileri araslDdaki goril~ farkJtlIgull degerJendirebilmek i\'in ses iizerinde

olumsuz yonde etki yaratttgt dU~UnUlen faktorlerin ne ~ekilde farkhhk gosterdiginin

kar~JI~tmlmasl yaptlacakttr.
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Grafik 4. Ses EQitimi Alml~ Profesyonel Opera Sanat\,llari He HenOz Ses EQitimi Almakta Olan ~an

OQrencilerinin Seslerini Olumsuz YOnde Etkileyen FaktOrler Hakklndaki GOrO~leri Araslndaki
FarklillQIn DaQlliml

Opera sanat\'llan seslerini olumsuz yonde etkiledigini dU~UndUkleri en onemli faktorU

%76.7 ile "yorgunluk" olarak belirtrni~lerdir. Buna kar~lD ~an ogrencileri i\'in 1. strada

%97 ile "diizensiz uyku" faktorU yer almaktadlr. San ogrencileri i\'in "yorgunluk"

faktoril %78.8 ile 3. strada, opera sanat\'llarl t\,lD lse dilzensiz uyku %58.3 ile 4.

stradadtr. Opera sanat\'llart i\'in 2. strada %70 ile "Ust solunum yolu enfeksiyonlarl"

faktiiril yer almaktadlr. Bu faktor ~an ogrencileri i\'in %60.6 ile 6. strada gelmektedir.

San ogrencilerinin seslerini olumsuz yonde etkiledigini dU~UndUkleri 2. faktiir olarak



50

%94 ile "belirli bir zaman arahglllda sesi gereginden fazla kullanmak" oldugunu

belirttikleri gortilmektedir. Bu faktOr opera sanatyIlan iyin %53.3 ile 5. sIrada

gelmektedir. Opera sanatyIlan iyin 3. slrada %65 ile yer alan "stres" faktOrti, ~an

ogrencileri iyin sese olumsuz yonde etki eden bir faktOr olarak %69.7 ile 5. slradadlr.

Opera sanatyllan iyin %50 ile 6. slrada gortilen "sigarah ortamlarda bulunmak", ~an

ogrencileri iyin de %72.7 ile 4. sIrada gelmektedir. Opera sanatyIlan iyin %41.7 ile 7.

slrada gelmekte olan "lSI degi~iklikleri" ~an ogrencileri iyin %36.4 ile 12. slrada yer

almaktadlr. Buna kar~lll ~an ogrencileri iyin 7. slrada %57.6 ile "hava degi~iklikleri"

faktOrti gelmektedir. Opera sanatyllan "hava degi~iklikleri" faktOriintin ses tizerinde

yarattIgl olumsuz etkileri kendi dti~tincelerine gore %33.3 ile 10. slrada

degerlendirmi~lerdir. Opera sanatyIlan iyin %36.7 ile 8. slrada gelmekte olan "ruhsal

problemler" faktOrti, ~an ogrencileri i<;in benzer bir ytizde olan %60.6 ile 6. slrada yer

almaktadlr. iritan maddelerin kullal1lmllla bagh sesin ne ~ekilde etkilendigini gormek

iyin "sigara ve alkol kullanlml"na bagh yapIlan degerlendirmelerde de opera sanatyIlan

ve ~an ogrencilerinin verdikleri cevaplar "sigara kullal1lml" iyin paralellik gostermekle

birlikte "alkol kullamml"nda fark gostermektedir. Opera sanat<;danl1ln "sigara

kullanulll"nlll ses iizerinde yarattIgl olumsuz etkileri degerlendirdiklerinde bu faktOrti

%33.3 ile 10. suaya koyduklan, ~an ogrencilerinin de "sigara kullannm"m %42.4 ile

benzer bir Slra olarak II.slraya koyduklan gortilmektedir. Buna kar~lll "alkol kullamml"

opera sanat<;Ilan iyin % 13.3 ile 17. slrada gelmekte iken ~an ogrenci1eri iyin bu faktor

%57.6 ile 7. slrada yer almaktadlr. San ogrencileri iyin "alkol kullanulll" ile aym

derecede ses tizerinde olumsuz etki yarattIgl dti~tintilen "<;ah~ma ortamllldaki

huzursuzluklar" da %57.6 ile gene 7. slrada yer almaktadlr. Buna kar~lll opera

sanatyIlan iyin "<;ah~ma ortamll1daki huzursuzluklar" faktOrti %28.3 ile 13. slrada

gelmektedir. "Ya~am standartlarll1ll1 olumsuzluklarl" ~an ogrencileri i<;in %51.5 ile 8.,

opera sanatyllarl i<;in ise %26.7 ile 14. slrada gelmektedir. Opera sanatyIlan "ilay

kullanlml" faktOrtintin ses tizerinde yaratabilecegi etkileri %13.3 ile 17. slraya koyarken

~an ogrencileri bu faktOrti %48.5 ile 9. Slraya koyduklarl gortilmektedir. "Alerji" faktOrti

opera sanatyIlarl ve ~an ogrencileri i<;in benzer slralarda yer almaktadlr. Opera

sanatyIlan iyin "alerji" faktOrti %30 ile 12., ~an ogrencileri iyin de %42.4 ile 11. slrada

gelmektedir. "<::ah~ma saatlerinin dtizensizligi" opera sanatyIlan iyin %26.7 ile 14.

slrada gortiltirken ~an ogrencileri iyin de %45.5 ile 10. slrada gelmektedir. Opera
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sanatytlan iyin sesi olumsuz yonde etkileyen bir faktOr olarak %25 ile 15. slrada yer

alan "beslenme problemleri", ~an ogrencileri iyin %45.5 ile yine 10. slrada yer

almaktadlr. ~an ogrencileri iyin %45.5 ile 10. slraYl payla~an diger iiy faktOrii de

"psikosomatik sorunlar", "ozel problemler" ve "sahne tozu" olu~ttirmaktadlr. Bu

faktOrlerden "psikosomatik sorunlar" opera sanatyl1an iyin %13.3 ile 17., "ozel

problemier" %25 lie 15. \Ie "sahne tozu" da %31.7 ile 11. slraYl olu~turmaktadlr. Opera

sanatyIlan iyin %18.3 ile 16. slraYl payla~an "hormonal problemler" ve "yumu~ak doku

odemleri", ~an ogrencileri iyin SlraSl ile %27.3 ile 14. ve %36.4 ile 12. slrada

bulunmaktadlr. "Resital esnasmda sahneye verilen duman" faktOriiniin ses iizerinde

yarattlgI olumsuz etkileri opera sanatyllarmm oldukya yliksek bir yiizde ile %35 ile 9.

slraya koyarken ~an ogrencilerinin de benzer bir yiizde ve Slra ile bu faktOrii %33.3 ile

13. slraya koyduklan goriilmektedir. "Kostiimler"in ses iizerinde yarattlgI olumsuz

etkilere bakl1dlgmda opera sanat<;l1anmn bu faktOrii %11.7 ile 18. slrada ~an

ogrencilerinin de %27.3 ile 14. slrada degerlendirdikleri goriilmii~tiir. Ara~tlrmada

"diger" olarak belirtilen haneye opera sanat<;l1an ve ~an ogrencilerinin herhangi bir

faktOr eklemedigi goriilmii~tiir.

Ses egitimi alml~ profesyonel opera sanat<;I1arl ile heniiz ses egitimi almakta

olan ~an ogrencilerinin, seslerini olumsuz yonde etkileyen faktorler hakkmdaki

gorii~leri arasmdaki farkhhga ili~kin ki-kare testi analiz sonuylan

X2(23,N=162)=330,352, p=O.11 oldugundan, ses egitimi alml~ profesyonel opera

sanat<;l1an ile heniiz ses egitimi almakta olan ~an ogrencilerinin seslerini olumsuz yonde

etkileyen faktOrler hakkmdaki goru~leri arasmda farkhhgm anlamh olmadIgl, her iki

grubun da aym gorii~leri payla~tlklan goriilmii~tiir.

3.4. Ses Egitimi Almaml~ imam ve Pazar SatIcdarmm Seslerine Olumsuz Yonde

Etki Eden Faktorler Hakkmdaki Gorii~leri Arasmdaki Farkhhk

Ses egitimi almamI~ imam ile pazar satlcl1arI arasmdaki goru~ farkhhgIl11

degerlendirebilmek iyin ses iizerinde olumsuz yonde etki yarattlgI dii~iiniilen faktOrlerin

ne ~ekilde farklIhk gosterdiginin kar~l1a~tmlmasl yapllacaktlr.
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Grafik 5, Ses EQilimi Almaml~ Imam ve Pazar Sallcllannm Seslerini Olumsuz
YOnde Elkileyen FaklOrler Hakkmdaki GOrO~leri Arasmdaki FarkllllQm DaQlllml

pazar saltcilan ses iizerinde olumsuz elki yaratltgtnt dli~lindlikJeri en onemli

faktor olarak %88.6 ile "yorgunluk", buna kar~t ise imarnlar ilk strada %100 ile "list

solunum yolu enfeksiyonlart" ve "belirli bir zaman araltgmda sesi gereginden fazla

kullanmak" oldugunu belirtmi~lerdiL imamlar iyin "yorgunJuk" faktOrO %88.2 ile 2.

strada gelmekte iken, benzer ~ekilde pazar sattctlart iyin de "Ost solunum yolu

enfeksiyonlart" %85.7 i1e 2. Slfada gelmekledir. pazar sattcllan iyin 2. strayt payla~an

diger iki faktor ise "belirli bir zaman arahgmda sesi gereginden fazla kullanmak" ve

"sigaraJt ortarnlarda bulunmak" ttL imarnlar iyin de "belirli bir zaman araltgJnda sesi

gereginden fazla kullarunak" faktOrli %100 ile "list solunum yolu enfeksiyonlart"yla

birlikle I. strayt olu~tunnaktadlr. Buna kar~m "sigaralt ortamlarda bulunmak" imarnlar

iyin %64.7 ile 4. stradadtL imamlarm dli~ilncelerine gore %67.6 ile 3. strada bulunan

"dlizensiz uyku" faktoril, pazar sattctlan iyin farkJt olarak %34.3 ile 10. stradadlL pazar

sattctlan iyin sesi olumsuz yonde etkileyen faktorler olarak "hava degi~ikligi" ve tSI

degi~ikligi" %80 ile 3. StraYl payl~makta iken, buna kar~m imamlar iyin "hava

degi~ikJigi" %52.9 ile 5. strada; 1St degi~ikligi ise %41.2 ile 6. strada gelmektediL
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imamlar ie;in 6. SlraYI payla~an diger bir faktOr ise "stres"tir. Bu faktOr pazar satlcllan

ie;in %57.1 ile 7. slrada gelmektedir. pazar satlcI1anl1ln sesini %74.3 ile 4. slrada

olumsuz yonde etkileyen bir ba~ka faktOr ise "sigara kullal1lml"dlr. Buna kar~lI1

imamlar iyin "sigara kullanllllI" %8.8 ile 10. slrada gelmektedir. Pazar satIcI1an ie;in

%71.4 ile 5. SlraYI olu~turan "ya~am standartlarll1l11 olumsuzluklarl", imamlar ie;in

%20.6 ile 9. slradadlr. imamlar ie;in 9. SlfaYI payla~an diger bir faktor de "alerji"dir. Bu

faktOr pazar satlcllan ie;in %14.3 ile 13. slrada gorlilmektedir. "Diger" olarak belirtilen

faktOr pazar satlcllan tarafll1dan "soguk su" olarak belirtilmi~ ve %48.6 ile 8. slrada

degerlendirilmi~tir. imamlarll1 da pazar satlcI1arll1l11 dli~lincelerine paralel olarak "diger"

faktorline "soguk su" yazdlklarl ve bunu %32.4 ile 7. slfada sesi olumsuz yonde

etkileyen bir faktOr olarak dli~lindtikleri gorlihnli~tlir. imamlar ie;in 8. slrada gelen sesi

olumsuz yonde etkiledigini dli~lindlikleri faktOr %29.4 ile "beslenme problemleri" dir.

Pazar satIcI1an imamlardan farkh olarak bu faktorli %5.7 ile 16. slrada

degerlendirmi~lerdir. "Psikosomatik sorunlar", "ozel problemler" ve "ilae; kullanllllI"

faktOrleri imamlar tarafll1dan %5.9 ile 11. slrada sesi olumsuz yonde etkileyen faktOrler

olarak dli~linlildligli gorlilmektedir. pazar satlcI1an "psikosomatik sorunlar" faktOrlinli,

%22.9 ile 12.slrada, "ozel problemler" faktorlinli %8.6 ile 15. slrada ve "ilae; kullanllllI"

faktOrUnU de %0 ile son slrada ses olumsuz yonde etki edcn fakWrIcr oIarak

dli~Undliklerini belirtmi~lerdir. pazar satIcllarl tarafll1dan"ruhsal problemler" faktOrli

%11.4 ile 14., imamlar tarafll1dan da %2.9 ile 12. slrada gelmektedir. Pazar satlcI1an

ie;in %65.7 ile 6. slrada gelen "alkol kul1amml", %37.1 ile 9. slrada gelen "e;ah~ma

ortamll1daki huzursuzluklar" ve %25.7 ile 11. slfada gelen "e;ah~ma saatlerinin

dlizensizligi" gene imamlar ie;in farkh olarak %0 ile son slradadlf. Fakat hem imamlar

hem de pazar satlcllarll1l11 sese hie; bir ~ekilde olumsuz yonde etki etmedigini

dli~lindtikleri bazl faktOrler de vardlr. Bunlar %0 ile "hoffilonal problemler", "yumu~ak

doku odemleri", "kostlimler", "sahne tozu" ve "resital esnasll1da sahneye verilen

duman" faktOrleridir.

Ses egitimi almaml~ Imam ve pazar satlcllanl1ln seslerini olumsuz yonde

etkileyen faktOrler hakkll1daki gorli~leri arasll1daki farkhhga ili~kin ki-kare testi analiz

sonuylarl X2(l5,N=162)=46,306, p=O.OOO oldugundan, verilen gorli~ler bakllllIndan ses

egitimi almaml~ imam ve pazar satIcllanmn gorli~leri arasll1daki farkhhk anlamhdlr.
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3.5. Ses Egitimi Alml~ Profesyonel Opera Sanate;tlan ve Heniiz Ses Egitimi

Almakta Olan San Ogrencileri ile Hie; Ses Egitimi Almaml~ imam ve Pazar

SatIctlarmm Seslerine Olumsuz Yonde Etki Eden Faktorler Hakkmdaki Gorii~leri

Arasmdaki Farkhhk

Tablo 3. Ses Egitimi Alml~ ve Almaml~ Profesyonel Ses KulIanlcIlarmm Seslerine Olumsuz Yonde Etki
Eden FaktOrler Hakkmdaki Goril~leri Arasmdaki Farkhhk

Opera + ~an Pazar + imamlar

SanatylJan ogrencileri satlcIlan

Degi~kenler n=93 n=69

n % (veri len n % (verilen
cevap/n* I00) cevap/n* I00)

I. Beslenme problemleri 30 32.3 12 17.4

2. Sesi fazla kullanmak 63 67.7 64 92.8

3. Dilzensiz uyku 67 72 35 50.7

4.Ya~am stand. alums. 33 35.5 32 46.4

5. Stres 62 66.7 34 49.3
1-----.------------------------ ---t--:-----~-------------10--- -------
6. Psikosomatik sorunlar 23 24.7 14.5

7. Hormonal problemler 20 21.5 0 0

8. Ozel problemler 30 32.3 5 7.2

9. i lay kullamm 24 25.8 2 2.9

10.OSYE 62 66.7 64 92.8

II. Yumu~akdoku odemleri 23 24.7 0 0

12. <;:ah~ma ortammdaki huzursuzluklar 36 38.7 13 18.8

13. Alerji 32 34.4 12 17.4

14. KostUmler 16 17.2 0 0

15. Sahne Tozu 34 36.6 0 0

16. Resital esnasmda sahneye verilen duman 32 34.4 0 0

17. <;:ah~ma saatlerinin dilzensizligi 31 33.3 9 13

18. Sigara kullamml 34 36.6 29 42

19. Alkol kullamml 27 29 23 33.3

20. Sigarah ortamlarda bulunmak 54 58 52 75.4

21. Hava degi~ikligi 39 61.9 46 66.7

22. Ruhsal problemler 42 45.2 5 7.2

23. Yorgunluk 72 77.4 61 88.4

24. lSI degi~iklikleri 37 39.8 42 60.9

25. Diger (soguk su) 0 0 28 40.6
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Grafik 6. Ses Egitimi Alml§ Profesyonel Opera Sana!. ve HenOz Ses Egitimi Almakta Olan
1;lan Ogrencileri ile Hi~ Ses Egitimi Almaml§ Imam ve Pazar Satlcllannm Seslerine Olumsuz

VOnde Etki Eden FaktOrler Hakkmdaki GOrO§leri Arasmdaki Farkllligm Dagillmi

Ses egitimi alml§ profesyonel opera sanat~llan ve henliz ses egitimi almakta olan

§an ogrencileri ile hi~ ses egitimi almaml§ imam ve pazar saltcllarlll1ll seslerine olumsuz

yonde etki eden faktorler hakkmdaki gorii§leri kar§lla§tlnldlgmda, ses egitimi alml§

profesyonel opera sanatyllarl ve henliz ses egitimi almakta olan §an ogrencileri

tarafmdan "yorgunluk" faktoriinlin %77.4 ile sese en olumsuz yonde etki ettigi

dli§liniilen faktor oldugu goriilmektedir. Buna kar§m, hiy ses egitimi almaml§ imam ve

pazar saltcllarl iyin "yorgunluk" faktorU %88.4 ile 2. strada yer almaktadtr. Hiy ses

egitimi almaml§ pazar sattCilarl ve imamlar iyin ses Uzerinde en olumsuz etki eden

faktiirler %92.8 ile "belirli bir zaman arahgmda sesi gereginden fazla kullanmak" ve

"list solunum yolu enfeksiyonlarl"dlr. Bu faktiirlerden "belirli bir zaman arahgmda sesi

gereginden fazla kul1anmak", ses egitimi alml§ opera sanatyllarl ve ses egitimi almakta

olan §an ogrencileri tarafmdan %67.7 ile 3., "list solunum yolu enfeksiyonlarl" ve

"SITes" faktorleri ise %66.7 ile 4. olumsuz faktiirler olarak belirtilmi§tir. "Stres" faktiirli

hiy ses egitimi almamt§ pazar sattCilarl ve imamlar iyin %49.3 ile 7. slradadtr. Ses
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egitimi alnl1~ opera sanatyllan ve ses egitimi almakta olan ~an ogrencileri "dlizensiz

uyku" fakt6rlinli %72 ile "yorgunluk" fakt6rlinden soma sesi 2. slrada olumsuz yonde

etkiledigini dli~lindlikleri fakt6r olarak belirmi~ler, buna kar~l11 hiy ses egitimi almaml~

pazar satlcIlan ve imamlar ise bu fakt6rli %50.7ile 6. slrada degerlendirmi~lerdir. Ses

egitimi almaml~ pazar satlcIlan ve imamlar "sigarah ortamlarda bulunmak" fakt6rlinli

%75.4 ile 3., "hava degi~iklikleri" fakt6rlinli %66.7 ile 4. ve "lSI degi~iklikleri"

fakt6rlinli de %60.9 ile sesi olumsuz yonde etkileyen 5. faktor olarak

degerlendirmi~lerdir. "Sigarah ortamlarda bulunmak" opera sanatyllan ve ~an

ogrencileri tarafl11dan %58 ile 6., "hava degi~iklikleri" %61.9 ile 5. ve "lSI

degi~iklikleri" de %39.8 ile sesi 8. slrada sese olumsuz yonde etkileyen faktor olarak

belirtilmi~tir. Ses egitimi alnl1~ opera sanatyllan ve ses egitimi almakta olan ~an

ogrencileri "ruhsal problemler" fakt6rlinli %45.2 ile sesi 7. slrada, ses egitimi almaml~

pazar satlcIlarl ve imamlar ise bu fakt6rli %7.2 ile sesi 16. slrada olumsuz yonde

etkileyen bir fakt6r olarak degerlendirmi~lerdir. Ses egitimi alml~ opera sanatyllan ve

ses egitimi almakta olan ~an ogrencileri tarafl11dan %38.7 ile sesi 9. slrada olumsuz

yonde etkiledigi dli~lintilen bir diger fakt6r de "yah~ma ortaml11daki huzursuzluklar"dlr.

Bu fakt6r ses egitimi almaml~ pazar satlcIlarl ve imamlar tarafl11dan da %18.8 ile 12.

slrada bir etken olarak beliliilmi~tir. Ses egitimi alml~ opera sanatydan ve ses egitimi

almakta olan ~an ogreneileri %36.6 ile 10. slrada "sigara kullamml" ve "sahne tozu"

fakt6r1erinin etkili oldugunu dli~lindlikleri, ses egitimi almaml~ pazar satlcIlan ve

imamlann bu degerlendirmeye paralel olarak "sigara kullamml" fakt6rli daha yliksek bir

ylizde olan %42 ile 9. slrada degerlendirdikleri gorli1mli~tlir. Bu sonuca gore, ses

egitimi almaml~ pazar satlcIlan ve imamlarl11 "sigara kullanlml"ndan, ses egitimi alml~

opera sanatyllarl ve ses egitimi almakta olan ~an ogrencilerine klyasla daha fazla

etkilendiklerini belirtmeleri ilgi yekicidir. Bu durumda, ses egitimi almaml~ pazar

satlcIlan ve imamlann sigara kullamml11a bagh olarak bu fakt6rden daha yok

etkilendikleri ancak ses egitimi alml~ olan opera sanatyllan ile ses egitimi almakta olan

~an ogrencilerinin sigara kullanmamalarl11a bagh olarak bu fakt6rden daha az etkilenmi~

olabilecekleri ihtimali akla gelmektedir. Ancak bu fikrin dogrulanabilmesi iyin daha

ileri ara~tlrmalara gerek vardu. "Ya~am standartlannl11 olumsuzluklan" hem ses egitimi

alml~ opera sanatyllarl ve ses egitimi almakta olan ~an ogrencileri hem de ses egitimi

almaml~ pazar satlcI1arl ve imamlar tarafl11dan SlraSl ile %35.5 ve %46.4 ile 11. ve 8.
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slrada sesi olumsuz yonde etkiledigini dii~iindiikleri faktOrdiir. "Alet:i i" ve "beslenme

problemleri" ses egitimi almaml~ pazar satlcllan ve imamlann seslerini %17.4 ile 13.

slrada olumsuz yonde etkilerken, ses egitimi alml~ opera sanatyllan ve ses egitimi

almakta olan ~an ogrencilerinin seslerini "alerji" faktOrii %34.4 ile 12. slrada, "beslenme

problemleri" ise %32.3 ile 14. slrada etkilemektedir. Ses egitimi alml~ opera sanatyl1an

ve ses egitimi almakta olan ~an ogrencileri "beslenme problemleri" faktOrii ile birlikte

"ozel problemler" faktOriiniin de aym yiizde ile 14. slrada, buna kar~ll1 ses egitimi

almaml~ pazar satlcllan ve imamlar ise bu faktOrii %7.2 ile 16. slrada sese olumsuz

yonde etki eden bir faktOr olarak degerlendirmi~lerdir. Ses egitimi almmm~ pazar

satlcl1arl ve imamlm' "alkol kullanum" faktOriinii %33.3 ile 11., "psikosomatik sorunlar"

faktoriinii %14.5 ile 14. "yah~ma saatlerinin diizensizligi" faktoriinii %13 ile 15., "ilay

kullamml" faktoriinii %2.9 ile 17. slrada; ses egitimi alml~ opera sanatyl1an ve ses

egitimi almakta olan ~an ogrencileri ise bu faktOrleri SlraSl ile %29 ile 15., %24.7 ile

17., %33.3 ile 13. ve %25.8 ile de 16. slrada sese olumsuz yonde etki ettigini

dii~iindiiklerini bildirmi~lerdir. Buna kar~ll1 "diger" olarak bo~ blrakl1an faktOre ses

egitimi almarm~ pazar satlcl1an ve imamlar "soguk su" yazarken, ses cgitimi allm~

opera sanatyl1an ve ses egitimi almakta olan ~an ogrencilerinin bu faktOrii bo~

blraktlklarl dikkati yekmi~tir. Scs egitimi almaml~ pazar satIcl1an vc imamlarll1 "soguk

su" faktOriinii %40.6 ile 10. slrada sese olumsuz yonde etki eden bir faktOr olarak

degerlendirdikleri goriilmii~tiir. Ses egitimi almaml~ pazar satIcl1arl ve imamlar

tarafll1dan sese hiybir ~ekilde olumsuz etki etmedigi dii~iiniilen "hom1onal problemler"

ve "yumu~ak doku odemleri" faktOrleri, ses egitimi alml~ opera sanatyllarl ve ses

egitimi almakta olan ~an ogrencileri tarafll1dan SiraSl ile %21.5 ile 18. ve %24.7 ile 17.

slfada sese olumsuz yonde etki eden faktorler olarak degerlendirilmi~tir. "Kostiimler",

"sahne tozu" ve "resital esnasll1da sahneye verilen duman" faktOrleri ses egitimi alml~

opera sanatyllan ve ses egitimi almakta olan ~an ogrencileri tarafll1dan SlraSl ile %17.2

ile 19., %36.6 ile 10. ve %34.4 ile 12. slrada sesi olumsuz yonde etkileyen faktorler

olarak dii~iiniiliirken, bu faktorler ses egitimi almaml~ pazar satlcllan ve imamlar

tarafmdan %0 ile son slrada degerlendirilmi~tir.

Ses egitimi alml~ profesyonel opera sanatyllan ve heniiz ses egitimi almakta olan

~an ogrencileri ile hiy ses egitimi almaml~ imam ve pazar satlcllarll1m seslerini olumsuz

yonde etkileyen faktOrler hakkmdaki gorii~leri arasmdaki farkhhga ili~kin ki-kare testi
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analiz sonuc;lan X2(24,N=162)=216,374, p=O.OOO oldugundan, verilen gorli~lcr

bakIm1l1dan ses egitimi alml~ profesyonel opera sanatvI1an ve henliz ses egitimi almakta

olan ~an ogrencileri ile hie; ses egitimi almaml~ imam ve pazar satlcllanmn seslerini

olumsuz yonde etkileyen faktOrler hakk1l1daki gorli~lcri aras1l1daki farkhhk anlamhdlf.
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BOLiJM IV
TARTISMA VE ONERiLER

4.1. TARTI~MA

Bu ara~tlflna ile profesyonel ses kullamcI1anndan opera sanatyI1an, ~an ogrencileri,

pazar satlcI1an ve imamlann seslerini olumsuz yonde etkileyen fakt6rler hakkmdaki

goru~leri belirlenmi~tir.

Ara~tIm1aya dahil edilen profesyonel ses kullanlcI1an (opera sanatyllan, ;lan

ogrencileri, pazar satIcI1an ve imamlar) tarafmdan sesi olumsuz yonde etkiledigi

du~untilen en onemli fakt6run "yorgunluk" oldugu belirtilmi~tir. "Yorgunluk"

faktOrunun her bir grup iyin sesi olumsuz yonde etkileyen faktOrler arasmda ilk uy

faktOrden biri olarak degerlendirilmi~ olmasl da dikkati yeken onemli bir unsurdur. Bu

bulguya paralel olarak Jonsdottir, Boyle ve ark. 'nm (2002) beden ogretmenleri ile

yaptlgl ara~tIrmada bedensel yorgunluk, devamh hareket halinde iken konu~mak

zorunda olma durumlanna bagh olarak bedcn ogrctmcnlerinin daha slk ses prob1cmlcri

ya~adlklanndan ve ses problemleri ile kar~lla~ma risklerinin de daha fazla oldugundan

bahsetmi~lerdir. Bu sonuylar l~lgmda, Jonsdottir, Boyle ve ark.'nm (2002) ara~tlrma

bulgulan ile bizim yaptIg1l11lZ ara~tllma bulgulan paralellik gostermektedir. Bu nedenle,

ara~tlm1a bulgulanna paralel olarak profesyonel ses kullamcI1armm seslerinde sorun

ya~amamasl iyin yorgunluk faktOrtine ozellikle dikkat etmeleri gerektigi soylenebilir.

Profesyonel sesi olumsuz yonde etkiledigi du~untilen faktOrlerden biri de hormonal

degi~ikliklerdir. Ozellikle mensturasyon ve menapoz donemlerinde kadmlann bir taklm

hormonal degi~iklikler ya~adlklan ve bu degi~ikliklerebagh olarak da ses ozelliklerinde

faikhla~malann goruldugu bilinmektedir. Bunlardan Chae, Choi G. ve ark. (2001)

yaptIklarl ara~tlrmada hormonal degi~ikliklerin ses uzerinde etkili olabilecegini ifade

etmi~lerdir. Buna paralel olarak, bizim ara~tlrmamlza katI1an opera sanatyI1armm

%18.3 'u, ~an ogrencilerinin ise %27.3 'u hormonal problemlerinin sesleri uzerinde

olumsuz etki yarattlgml belirtmi~lerdir. Profesyonel ses kullanlcI1armdan pazar satIcI1an

ve imamlar hormonal degi~ikliklerin sesleri uzerinde olumsuz bir etki yaratmadlgml
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dti~linmektedirler.pazar satlcI1an ve imamlann bu faktOrti i~aretlememi~ olmasl pek de

~a~Htlcl degildir. <;:tinkti bu grubun ses hijyeni hakkmda yeterince bilgi sahibi olmamasl

ve her iki mesleginde genellikle erkekler tarafmdan yaplllyor olmasl bu noktada onemli

unsurlar olarak degerlendirilmelidir. Ancak bu konuda emin olabilmek ic;in daha ileri

ara~tlrmalara gerek vardlr. Buna kar~m opera sanate;I1an ve ~an ogrencilerinin daha

ytiksek ihtimalle kadm poptilasyonu da ie;erebilecegi dti~tintildtigtinde bu iki grubun

verdikleri cevaplann degerlendirilmesinin daha uygun olacagl dti~tintilmti~tlir. 0

nedenle literatlirde yer aldlgl gibi bizim ara~tlrmamlzdada hormonal degi~ikliklerin ses

tizerinde etkili oldugunu soylemek mtimklindtir. Anketin geli~tirilmesi ve sesi olumsuz

yonde etkileyen faktOrlerin belirlenmesi a~amasmda gorti~lerine ba~vurulan opera

sanate;lslmn, meslekta~lanmn mensttirasyon ve menapoz donemlerine bagll olu~an

hormonal degi~ikliklerin ses tizerinde yaratabilecegi olumsuz etkileri i~aretlemekten

btiytik olaslllkla kae;mabileceklerini belirtmi~ olmasl da bu noktada onemli bir bilgi

olarak degerlendirilmelidir. <;:tinkti hOlmonal degi~ikliklere bagll seste gortilen olumsuz

etkilerin ae;lke;a belirtilmesi, opera sanate;I1an tarafmdan i~ ve meslek hayatlanna darbe

vurabilecek bir faktOr olabilmektedir. Bu nedenle, opera sanate;I1an ve ~an

ogrencilerinin "honnonal degi~iklikler" faktortinti sese olumsuz yonde etki edebilecek

bir faktOr olarak i~aretlememi~ olabilecekleri ihtimalini de goz onlinde bulundurmak

gerekir.

Profesyonel sesi olumsuz yonde etkiledigi dti~tintilen faktOrlerden olan "beslenme

problemleri" ve "psikosomatik sorunlar" hakkmda yapI1ml~ farkh ara~tmnalar vardlr.

Bunlardan bir tanesi Tepe, Deutsch ve ark. (2002) tarafmdan yapI1ml~tlr. Gene;

~arklcI1ar ile yapI1an bu ara~tmnada "beslenme problemleri" ve "psikosomatik

sorunlar"m ses tizerinde olumsuz etkiler yarattlgmdan bahsedilmi~tir. Tepe, Deutsch ve

ark. 'mn ara~tlrma bulgularl ile bizim ara~tlrma bulgulanm kar~I1a~tlrabilmek ie;in iki

ara~tlrmamn deneklerinin benzer gruplardan olu~masma dikkat edilmi~, bu nedenle gene;

~arklcl1ara denk olabilecegi dti~tintilen ~an ogrencilerinin fikirleri degerlendinneye

ahnml~tlr. Bu ara~tlnnaya katI1an ~an ogrencilerinin yansma yakmmm (%45.5)

"beslenme problemleri" ve "psikosomatik sorunlan" sesi olumsuz yonde etkiledigini

dti~tindtikleri faktorler olarak degerlendirdikleri gortilmti~ttir. Bu sebeple Tepe, Deutsch

ve ark. 'mn ara~tlnna bulgulan ile bizim ara~tlnna bulgularmm paralellik gosterdigini

soylemek mtimktindtir.
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Profesyonel sesi olumsuz yonde etkiledigi dli;;lintilen "stres", "list solunum yolu

hastahklan" ve "alerji" faktOrIeri ile ilgili yapilan l(ah;;malardan Spiegel, Sataloff ve

ark. 'nm (1997) ileride profesyonel ses sanatl(lsi olmak il(in egitim alan ergenler ile

yaptlklan ara;;tlrmada, bu faktOrlerin sesl olumsuz yonde etkilediginden

bahsetmi;;lerdir. Bizim ara;;tlrmamlzda da ileride profesyonel ses sanatl(ISl olmak il(in

egitim alan ergenlere denk olarak ;;an ogrencileri buiunmaktadir. ~an ogrencilerinin sesi

olumsuz yonde etkiledigini dli;;lindlikleri faktOrIere verdikleri cevaplar goz online

almdlgmda ara;;tlrma anketinde be1irIenen 25 faktOr arasmdan "stres" faktOrlinli %69.7

ile 5., "list solunum yolu enfeksiyonu"nu %60.0 ile 6. ve "alelji"yi de %42.4 ile 11.

faktOr olarak be1irIedikleri gorlilmli;;tlir. Bu al(ldan, bizim ara;;tlrma bulgulanmlzda da

Spiegel, Sataloff ve ark.nm ara;;tlrmasma benzer olarak "stres", "list solunum yolu

hastahklan" ve "alerji" faktOrIerinin sesi olumsuz yonde etkileyen faktOrler olarak

degerlendirildigi gortilmektedir.

Profesyonel sesi olumsuz yonde etkiledigi dli;;lintilen faktOrIer ile ilgili yapl1ml;; bir

ba;;ka ara;;tlrma da "sigara kullamml" ve gene "beslenme ah;;kanhklan" ile ilgilidir.

Timmermans, De Bodt ve ark. (2002) gelecegin ses sanatl(llan ile yaptlklan

ara;;tlrmada, bu ki;;ilerin seslerini ne oranda koruyabildiklerini tespit edebilmek

amaclyla bir anket uygulaml;;lar ve sese olumsuz yonde etki edebilecek faktOrler olarak

"sigara kullamml" ve "beslenme ah;;kanllklan"na dikkat I(ekmi;;lerdir. Bizim

ara;;tmnamlza katllan gelecegin ses sanatl(l1an olmak il(in egitim almakta olan ;;an

ogrencilerinin seslerini olumsuz yonde etkileyen faktOrlere dair vedikleri cevaplar

analiz edildiginde, Timmermans, De Bodt ve ark. 'mn ara;;tlrma bulgulanna paralel

olarak "sigara kullal1lml" ve "beslenme problemleri" faktorIerinin snaSI ile sesi olumsuz

yonde etkileyen faktOrIer olarak %42.4 ile 11. ve %45.5 ile 10. slrada yer aldlgl

gortilmektedir. Bu sonul(lar degerIendirildiginde bu ara;;tlrmaya katllan ;;an

ogrencilerinin yans1l1a yakm1l11l1 hem "sigara kullal1lml"l1l hem de "beslenme

problemleri"ni sesl olumsuz yonde etkileyen faktOrIer olarak dli;;lindlikleri

gortilmektedir.

Bizim ara;;tIrmamIzda profesyonel sesi olumsuz yonde etkiledigi dli;;lintilen

faktOrIer olarak belirIenen "sigara kullanlml", "sigarah ortamlarda bulunmak",

"beslenme problemleri", "list solunum yolu enfeksiyonlan", "stres", "heyecan",

"gereksiz ilal( kullal1lml", "sesi zorIamak", "laraksteki yumu;;ak doku odemleri", "'opera
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sahnesine verilen duman", "sahne ortammll1 slcak ya da soguk olmasl" ve "solunan

havanll1 nemlilik oram" faktOrleri, SatalofT (1981), Akhtar, Wood ve ark. (1999),

Bernhard, Lahle ve ark. (2002), McCoy (2003), ve Koufman

(http://www.thevoicecenter.org/) tarafll1dan yapllml~ olan farkh ara~tml1alarda

profesyonel ses sanatylslmn ses performansll1a olumsuz yande etki edebilecek hususlar

olarak degerlendirilmi~tir. Bizim ara~tlrmaI11lzda da profesyonel ses sanatylsl olarak

opera sanatyI1an bulunmaktadlr. Ara~tIrmamlZll1 bulgulan, opera sanatyI1annll1 tlim bu

faktOrler iyinde en fazla %70 ile "list solunum yolu enfeksiyonlan"ndan etkilendigini,

bunu %65 ile "stres" faktOrlinlin izledigini gastenl1i~tir. "Belirli bir zaman arahgll1da

sesi gereginden fazla kullanmak" ara~tlrmaya katIlan opera sanatyI1annll1 %53.3 'li

tarafll1dan olumsuz bir faktOr olarak degerlendirilmi~tir. KatIhmcllann %50'si "sigarah

ortaml", %41.7'si slcak-soguk "lSI degi~imi", %33.3'li "sigara kullamml", %25'i

"beslenme problemleri", %35'i "resital esnasll1da sahneye verilen duman", %18.3'li

"yumu~ak doku ademleri", %13.3'li de "ilay kullamml" faktOrlerini sesleri lizerinde

olumsuz etki yaratan faktOrler olarak dli~linmektedirler. Tlim bu bulgular l~lgll1da,

ara~tmnamlza katI1an opera sanatyI1annll1 da Sataloff (1981), Akhtar, Wood ve ark.

(1999), Richter, Lahle ve ark. (2002), McCoy (2003) ve Koufman

(http://www.thevoicecenter.org)'ll1 farkh ara~tlrmalarla elde ettikleri bulgulara paralel

olarak; "sigara kullamml", "sigarah ortamlarda bulunmak", "beslenme problemleri",

"list solunum yolu enfeksiyonlan", "stres", "heyecan", "gereksiz ilay kullamml", "sesi

zorlamak", "laraksteki yumu~ak doku ademleri", "opera sahnesine verilen duman",

"sahne ortamll1m slcak ya dasoguk olmasl" ve "solunan havamn nemlilik oram"

faktOrlerinin ses performansll1a olumsuz yande etki edebilecegi hususunda benzer

fikirlere sahip olduklan sonucu elde edilmi~tir.

Koufman (http://www.thevoicecenter.org/) ses bozukluklarl ~ikayeti ile kliniklere

ba~vuran profesyonel ses kullamcllan ile yaptlgl ara~tlrmada, I. Slmf ses

kullamcI1annm en slk "list solunum yolu enfeksiyonlarl" ve "stres"e bagh

problemlerden yakmdlklanm, bunu da "refili" ve/veya "sesi zorlamak"tan kaynaklanan

problemlerin izledigini belirtmi~tir. Bizim ara~tIrma bulgularll1a baklldlgmda I. slmf ses

kullancI1armdan opera sanatyI1an ve ~an agrencilerinin seslerini olumsuz yande

etkiledigini dli~i.indlikleri faktOrler olarak en yok "sesi zorlamak" faktOrlinden %67.7 ile

etkilendikleri, bu faktOrli %66.7 ile "list solunum yolu enfeksiyonlan" ve "stres"



63

faktOrleri, "beslemne problemleri"ne bagh olarak degerlendirilen refiil probleminin ise

%32.2 oral1lnda etkili oldugunu dil~ilndilkleri gOrillmektedir. Koufman ayl1l

ara~tlrmada II. ve III. S1l11f ses kullal1lcl1annll1 benzer ~ikayetlere sahip olmakla birlikte

bu problemlere ses suistimali ve sesin kotU kullal1lmll1ll1 da e~lik ettigini eklemi~tir.

Bizim ara~tlrmamlzda da II. Sll1lf ses kullal1lcl1an olan pazar satlcl1an ve imamlann

benzer dil~ilncelerle "ilst solunum yolu enfeksiyonlan", "sesi zorlamak" "stres" ve

"beslenme problemleri" faktOrlerinden SlraSI ile %92.8, %92.8, %49.3 ve %17.4

oranll1da olumsuz yonde etkiledigini dil~ilndilkleri gorillmektedir. Bu bulgular l~lgll1da

bizim ara~tlrma sonuylan ile Koufman (http://www.thevoicecenter.org/)'ll1 ara~tlrma

sonuylannll1 slralamalan aYl1l olmasa bile paralellik gosterdigini soylemek milmkilndilr.

Profesyonel sesl olumsuz yonde yonde etkiledigi dil~ilni.ilen "hava"-"lSI

degi~iklikleri", "alkol kullal1lml", "uyku dilzeni" ve "sigarah ortamlarda bulunmak"

faktOrlerinin Zeine ve Waltar (2002) tarafll1dan I. S1l11f ses kullal1lClSl olarak kabul

edilen aktOrler ile yapllan ara~tlrmada bahsedildigi gori.ilmektedir. Bizim ara~tmnamlza

katllan I.S1l11f ses kullal1lClSl olarak opera sanatyl1an bulumnaktadlf. Bu ara~tmna

bulgulan goz onilne ahndlgll1da opera sanatyl1annll1 %58.3 ile "dilzensiz uyku"

faktOrilnil sesi en olumsuz yonde etkileyen faktOr olarak belirttikleri gori.ilmektedir.

AYl1l grubun %50'si "sigarah ortamlarda bulunma", %41.7'si "lSI degi~iklikleri",

%33.3'il "hava degi~iklikleri" ve sadece %13.3'il de "alkol kullal1lml" faktOrlerinden

olumsuz yonde etkilendiklerini belirttikleri goriilmil~tilr. Her ne kadar farkh faktOrlere

verilen yUzdeler farkh oranlarda olsa da bizim ara~tlrmamlza kattlan I. Sll1lf ses

kullal1lClSI olan opera sanatyllarl tarafll1dan da "hava-lsl degi~iklikleri", "alkol

kullanlml", "uyku dilzeni" ve "sigarah ortamlarda bulumnak" faktOrlerinin sesi olumsuz

yonde etkilendigi dil~ilni.ilen faktOrler oldugu sonucu elde edilmi~tir. Bu ayldan bu

ara~tlrma bulgulan ile Zeine ve Waltar'll1 (2002) ara~tmna bulgulan paralellik

gostermektedir.

Profesyonel sesi olumsuz yonde yonde etkiledigi dil~ilnillen faktOrler ile ilgili bir

ba~ka ara~tlrma da Yiu (2002) tarafll1dan yapllml~tlr. Yiu, profesyonel ses

kullal1lcl1arll1dan ogretmenler ile yaptlgl ara~tlrmada, ara~tlrmaya katllan ki~ilerin ses

hijyeni hakkll1da ve sese zararlI olabilecek "beslemne problemleri", "belirli bir zaman

aralIgll1da sesi gereginden fazla kullanmak", "alkol ve sigara kullal1lml" gibi

faktOrlerden haberdar olmadlklanl1ln altll1l 9izmi~tir. Broaddus-Lawrence, Treole ve
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ark. (2000) da profesyonel ses kuIIamcI1anndan ses egitimi almaml~ ~arklcI1ara veriIen

ses hijyeni egitimi esnasll1da "alkol ve sigara kullamml" ile "sigarah ortamlarda

bulunma"mn ses Uzerinde yaratabilecegi olumsuz etkilerden bahsetmi~lerdir.

Yukandaki her iki ara~tlrmada ses konusunda egitim almaml~ profesyonel ses

kullamcllan ile yapllml~tlr. Bizim ara~tlrmamlzda da ses kunusunda egitim almaml~

profesyonel ses kullamcI1an olarak pazar satlcllan ve imamlar bulunmaktadlr. pazar

satlcllan ve imamlarll1 seslerine olumsuz yonde etki ettigini dU~UndUkleri faktorlerin

analizi bir arada yapI1dlgll1da "belirli bir zaman arahgll1da sesi gereginden fazla

kullanma" faktOrUnUn %92.8 ile 1. slrada, "sigarah ortamlarda bulumna" faktOrUnUn

%75.4 ile 3. slrada, "sigara kullamml" faktOrUnUn %42 ile 9. slrada, "alkol kullamml"

faktOrUnUn %33.3 ile 11. slrada, "beslenme problemleri" faktOrUnUn de %17.4 ile 13.

slrada oldugu gorUlmU~tUr. Bizim ara~tIrma bulgularlmlz ile Yiu ve Broaddus

Lawrence, Treole ve ark. 'mn ara~tlrma bulgulan kar~I1a~tmldlgll1da, bizim

ara~tImlamlza katIlan ses egitimi almaml~ profesyonel ses kullamcI1arll1dan pazar

satlcllan ve imamlann farkh yUzdelerle de olsa sese olumsuz yonde etki edebilecek

"beslenme problemleri", "belirli bir zaman arahgll1da sesi gereginden fazla kullanmak",

"alkol" ve "sigara kullanll1ll" ile "sigarah ortamlarda bulunmak" faktOrlerinin seslerini

olumsuz yonde etkiledigini dU~UndUkleri gortilmektedir. Ancak bizim ara~tIrmamlza

katI1an pazar satlcI1an ve imamlann ses hijyeni aylsll1dan sese zararh oldugunu

dU~Undilkleri bu faktOrlerden ne oranda kayll1dlklannm belirlenmesi ancak bu konuda

yapI1acak daha ileri ara~tIrmalarla ortaya ylkacaktIr.

Profesyonel sesi olumsuz yonde yonde etkiledigi dU~UnUlen faktOrler ile ilgili diger

bir ara~tlrma, Jackson-Menaldi, Dzul ve ark. (2002) tarafmdan yapI1ml~ ve bu ara~tlrma

ile "alerji" faktOrUnUn, Cohn, Spiegel ve ark. (1995)'mn ara~tIrmasmda da "alerji"

faktOrilne ek olarak "zararh maddelerin solunmasl" faktOrUnUn ozellikle profesyonel ses

kullamclsmm sesi Uzerinde yaratabilecegi olumsuz etkilerinden bahsedilmi~tir. Senocak

F., Toprak ve ark. (1986) da "iritan madde kullamml", "stres", "psikiyatrik sorunlar",

"alerjik rahatslzhklar", "yorgunluk", "sigara", "alkol", "dUzensiz hayat ko~ullan", "slk

geyirilen Ust solunum yolu enfeksiyonlan" faktOrlerinin ; Yavuz (1992), "ses bakIml ve

ses teknigi" adh ara~tlrmasll1da "tUtUn" ve "alkol"Un ses sorunlarml arttmcl ozellige

sahip oldugundan bahsetmi~lerdir. Jackson-Menaldi, Dzul ve ark., Cohn, Spiegel ve

ark., Senocak F., Toprak ve ark. bu ara~tlrmalanm profesyonel ses kulamcllarl ile
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yapnl1~lar ve ara~tlrmaya katIlan profesyonel ses kullamcIlanm da herhangi bir

ozelligine gore aYlrmaml~lardlr. Bu ara~tIrmalann bulgulan ile bizim ara~tIrmamlZll1

bulgulanm kar~Ila~tlrabilmek ic;in bu nedenle Tablo l'de gosterilen tUm profesyonel ses

kullamcIlannll1 (opera sanatc;Ilan, ~an ogrencileri, pazar satIcllan ve imamlar) seslerini

olumsuz yonde etkileyen fakt6rlere verdikleri cevaplann bir arada analiz edildigi

bulgular goz online alll1ml~tlr. Bu bulgular 1~lgll1da Jackson-Menaldi, Dzul ve ark.'nll1

yapnl1~ olduklan ara~tlrmalarda ozellikle profesyonel ses kullamClSlnll1 sesi lizerinde

yaratabilecegi olumsuz etkiler olarak "alerji" ve "zararh maddelerin solunmasl"

fakt6rlerinden bahsettikleri gortilmli~tlir. Bu ara~tlflna bulgulan ile bizim

ara~tIm1amlZll1 bulgulan kar~Ila~tlflldlgll1da, bizim ara~tIrmamlza katIlan profesyonel

ses kullamCllan tarafll1dan "alerji" faktorlintin 14., "zararh maddelerin solunmasl"

fakt6rline denk olarak "sigarah ortamalarda bulumna" fakt6rlinlin 4., "sahne tozu"

fakt6rlinlin 18., "resital esnasll1da sahneye verilen duman" fakt6rlinlin 20. fakt6rler

olarak belirtildigi gortilmli~ttir. $enocak F., Toprak ve ark. 'nll1 yaptIklan ara~tlrmada

ses sorunlanm arttmci bir fakt6r olarak bahsettikleri "yorgunluk" fakt6rlinlin, bizim

ara~tlflnamlza katIlan profesyonel ses kullamcIlarl tarafll1dan sesi olumsuz yonde

etkileyen en onemli fakt6r; "list solunum yolu enfeksiyonlan" 3. fakt6r; "stres" 6.

fakt6r; iritan maddeler olan "sigara kullamml" 10., "alkol kullanlml" ise 11. fakt6rler;

"alerji" 14. fakt6r; dtizensiz hayat ko~ullannll1 dogurabilecegi "beslemne problemleri"

15., "c;ah~ma saatlerinin dlizensizligi" 16. fakt6rler; psikiyatrik sorunlara bagh

olabilecek "psikosomatik sorunlar" da 19. fakt6r olarak sesi olumsuz yonde etkiledigi

dli~lintilen fakt6rler olarak belirtildigi gortilmli~tlir. Bu bulgular 1~lgll1da Jackson

Menaldi, Dzul ve ark.; $enocak F., Toprak ve ark.'nll1 yaptlklan ara~tlrma bulgulannda

yer alan fakt6rler ile bizim yaptlglmlz ara~tlrmanll1 bulgulan, ses tizerinde olumsuz

yonde etki yarattIgl dli~lintilen fakt6rlerin profesyonel ses kullamcIlannll1 sesi lizerinde

farkh oranlarda da olsa olumsuz yonde etkiler yarattlg1l11 ortaya koymu~tur.

Profesyonel sesi olumsuz yonde etkileyen fakt6rleri belirlemede kullamlabilecek

Ak~it, bzc;elik ve ark. (1999) tarafll1dan yapllan diger bir ara~tIrmada, profesyonel ses

sanatC;llarll1a vokal hijyen konusunda bir anket uygulamnl~ ve ankette olgulann

%28' inin dtizenli sigara kullandlgl, %13'lintin hidrasyonunun vokal performans

uzerindeki olumlu etkisini bilerek uyguladlgl, %9.4'linde de refili ~ikayetlerinin oldugu

tespit edilmi~tir. Bizim ara~tIrmamlZll1 bulgulan degerlendirildiginde, profesyonel ses
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kullamcI1anmn %65.4'ti "sigarah ortamlarda bulunmak" faktOrtinti 4., %38.9'u "sigara

kullanmum" faktOrtinti 10., %25.9'u da "beslenme problemleri" faktOrtinti 15. faktOr

olarak sesi olumsuz yonde etkileyen faktOr olarak dti~tindtikleri gortilmti~ttir. Ancak

bizim ara~tmnamlzda ses tizerinde hangi faktOrlerin olumsuz yonde etki yarattlgl

soruldugundan ankete katI1an ki~ilerden kaymm bu faktOrlerden kaymdlgl ara~tmnanm

kapsaml dl~mda blrakllml~tlr.

Ses bozukluklanm degerlendirmeye yonelik Dogan, Almaz ve ark. (2003)

tarafmdan profesyonel ses kullamcl1anndan ogretmen, satl~ elemam, konservatuvar

ogrencisi, polis memuru, din gorevlisi ve sekreterler ile yapllan bir ara~tmnada en fazla

din gorevlileri ve sekreterde ses bozuklugu derecesinin yliksek oldugu sonucu elde

edilmi~tir. Bu ara~tmna ile protesyonel ses kullamcllannda slkhkla ses problemlerinin

gorlildtigti sonucu elde edilmi~tir. Van der Merwe, Van Tonder ve ark. (1996)

tarafmdan farkh gruplardan olu~an profesyonel ses kullamcIlan ile yapI1an bir diger

ara~tlrmada, bu ki~ilerin ses probleminin varhgma i~aret edebilecek belirtilerden ne

derece haberdar olduklan tespit edilmeye yah~I1ml~, ara~tlrma sonucunda ara~tlrmaya

katllan ki~ilerin kendilerinin ytiksek risk ta~ldlklannm farkmda olduklan halde ses

hijyeni hakkmda yok az bilgiye sahip olduklan, fakat seslerini yeterince

koruyamadlklanm bildirdikleri gortilmti~ttir. Ara~tlrma sonucunda, bu ki~ilerde ses

problemleri olu~madan seslerini ne ~ekilde koruyabileceklerinin anlatIlacagl onleyici bir

egitim programmm verilmesinin gerekliliginden de bahsedilmi~tir. Benzer olarak Murry

ve Rosen (2000)'m yapml~ olduklan ara~tIrma sonucunda da profesyonel ses

kullamcl1an iyin vokal egitim programmm onemi, sese dair anatomi ve fizyoloji bilgisi

ile ses saghgl ve hijyeni hakkmda bilgi sahibi olmalan gerekliligi tizerinde durduklan

gorlilmektedir. Bizim ara~tmnamlz profesyonel ses kullanlcllarmm sesine olumsuz

yonde etki eden faktOrleri belirlemeye yonelik bir ara~tlrma oldugundan, profesyonel

ses kullanlcI1annda sese dair kimi problemlerin hentiz olu~madan onlenebilmesi

aylsmdan da onemlidir. Bu sebeple bizim ara~tlm1a bulgulanmlz, Dogan, Almaz ve ark.

(2003), Van der Merwe, Van Tonder ve ark. (1996) ile Murry ve Rosen (2000)

tarafmdan yapllan ara~tlrmalar sonucunda varI1an profesyonel ses kullanlcllanna vokal

hijyen egitimi gerekliligine hizmet eden bir ara~tlrma olarak degerlendirilebilir.

Sesi olumsuz yonde etkileyen faktOrlere dikkat edilmedigi taktirde ses

bozukluklarmm gortilme ihtimali arttlgmdan bu faktOrlerin neler oldugunun lyl
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degerlendirilmesi gerekmektedir. Bu nedenle bizim ara~tlrma bulgulam11lza gore

ara~tIrmaya dahil edilen hem opera sanatyllan hem de ~an ogrencileri tarafmdan

slralamasl farkh dahi olsa ilk 6 slraYI olu~turan "yorgunluk", "list solunum yolu

enfeksiyonlan", "stres", "dtizensiz uyku", "belirli bir zaman arahgmda sesi gereginden

fazla kullanmak" ve "sigarah ortamlarda bulunmak" faktOrlerinin; pazar satlcIlan ve

imamlar tarafmdan da sIralamasI farkh dahi olsa ilk 2 sIrayI olu~turan "yorgunluk", "tist

solunum yolu enfeksiyonlarl" ve "belirli bir zaman arahgmda sesi gereginden fazla

kullanmak" faktOrlerinin aYlll olmasl dikkat yekicidir. Sesi olumsuz yonde etkiledigi

dti~tintilen faktOrlerden pazar satIcI1annm belirttikleri ilk 4 faktOr ile imamlann ilk 6

faktOrtintin ("dtizensiz uyku" faktOrti hariy) sIralamalar farkh bile olsa aYlll faktOrlerden

olu~tugu da goze yarpmaktadlr. Bu faktOrler "yorgunluk", "tist solunum yolu

enfeksiyonlarI", "belirli bir zaman arahgmda sesi gereginden fazla kullanmak", "sigarah

ortamlar", hava degi~ikligi", "lSI degi~ikligi" ve "sigm'a kullalllml" dlr. Hem pazar

satlcIlan hem de imamlar tarafmdan "diger" faktOrtine "soguk su" yazI1mI~ oimasl da bu

iki grubu opera sanatyilan ve ~an ogrencilerinden aymnaktadu. imamlann alkol

kullanmamalan, yah~ma saatlerinin dlizenli ve yah~ma ortmnlanllln huzurlu oldugunu

dti~tinmeleri, bu faktorler ayIsmdan pazar satIcilan ile aralannda gorli~ farkI olu~masll1a

neden olmu~tur. Pazar satIcIlan ve imamlar tarafmdan sesi olumsuz yonde etkiledigi

dti~lintilen faktOrler kar~I1a~tmldIgmda benzer sIralan olu~turan "yorgunluk", "tist

solunum yolu enfeksiyonlan", "belirli bir zaman arahgmda sesi gereginden fazla

kullanmak", "sigarah ortamlar", hava degi~ikligi", "lSI degi~ikligi" ve "sigara

kullalllmI" faktOrlerine dikkat edildigi taktirde seste gortilebilecek bazI problemlerin

olu~masmm onlenebilecegini soylemek mtimktindtir. Opera sanatyilan ve ~an

ogrencilerinin de ara~tmnada kendileri tarafmdan belirlenmi~ olan sIralamasI farkh

dahi olsa ilk 6 sIrayI olu~turan "yorgunluk", "tist solunum yolu enfeksiyonlan", "stres",

"dtizensiz uyku", "belirli bir zamm1 arahgmda sesi gereginden fazla kullanmak" ve

"sigarah ortamlarda bulunmak" faktOrlerine dikkat etmeleri durumunda baZI ses

problemlerinin olu~madan onlenmesinde fayda saglanabilecegi dti~tintilmti~ttir.

Literattirde sesi olumsuz yonde etkileyen faktOrler ile ilgili yapilan ara~tlrmalara

bakIldIgmda "soguk su" faktOrtinden bahsedilmedigi, bizim ara~tInnamlzda da bu

duruma paralel olarak opera sanatyilan ile ~an ogrencilerinin bu faktOrli sesi olumsuz

yonde etkileyen bir faktOr olarak ekleme geregi duymadlklan gortilmti~ttir. Ancak pazar
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satlcllan ve imamlann bu faktOrii slraslyla %48.6 ve %32.4 ile oldukya yiiksek

saytlabilecek bir yiizde ile sesi olumsuz yonde etkiledigini dii~UndUkleri bir faktOr

olarak belirtmi~ olmalan dikkat yekicidir. Opera sanatytlan ve ~an ogrencileri vokal

hijyen konusunda' egitimli fakat pazar satlcllan ve imamlarm bu konuda egitimsiz

olduklarl da goz onUne almdlgmda, "soguk su" faktOriiniin kiiltiirel bir etkisi olabilecegi

ihtimalini akla getirmektedir. Ancak bu konuda emin olabilmek iyin daha ileri

ara~tlrmalara gerek vardlr. Ses egitimi alml~ profesyonel opera sanatyI1an ve heniiz ses

egitimi almakta olan ~an ogrencileri ile hiy ses egitimi almaml~ imam ve pazar

satlctlanmn seslerini olumsuz yonde etkileyen faktOrler hakkmdaki gorii~lerinin

belirlenmesinde iki grubun farkh yiizdelerle farkh faktOrlerden etkilendiklerini

belirtmeleri dikkat yekicidir.

y aptIan ara~tIrmalarla farkh mcslekleri yapan profesyonel ses kullamctlanmn sesi

olumsuz yonde etkileyen faktOrlerden degi~ik oranlarda etkilendikleri ortaya Ylkml~tIr.

Ancak ara~tlrmaya kattIan opera sanatytIan ile ~an ogrencilerinin sesini olumsuz yonde

etkileyen faktOrler hakkmdaki gorii~leri arasmda fark olmadlgl, buna kar~m imam ve

pazar satlcI1annm gorii~leri arasmda fark oldugu bulunmu~tur. Opera sanatyI1an ve ~an

ogrencilerinin ses hakkmda egitimli fakat imam ve pazar satlctlanl11n bu konuda

egitimsiz olmalarmdan dolaYI egitim faktOriiniin iki grup arasmda gorU~ farkhhgl

yaratabilecegi ihtimali dii~iiniilmii~tUr. Ancak bu yorumun yapllabilmesi iyin daha ileri

ara~tIrmalara gerek vardlr.

Bu bulgular l~lgmda ses hijyeni konusunda egitimin biiyUk onem ta~ldlglm

belirtmek gerekir. Bu sebeple, ses kullal11ml ve hijyeni konusunda egitim alan

profesyonel ses kullal11Cllan ile ses hakkmda hiybir egitim almadan mesleklerini icra

etmek zorunda olan ki~ilerin ses iizerinde olumsuz yonde etkiler yaratan faktOrlerden

farkh oranlarda etkilenmeleri yok da ~a~lrtici olmamahdlr. 6rnegin, bizim

ara~tlrmamlza dahil edilen opera sanatytlan, ~an egitimleri esnasmda sesi olumsuz

yonde etkileyebilecek faktOrler hakkmda bilgilendirilen ve yah~tlklan Yillar boyunca da

kendi seslerinin daha yok nelere kar~l hassas oldugunu tecriibe etme ~ansma sahip olan

grubu olu~turmaktadlr. Ayl11 ~ekilde ~an ogrencileri de okul egitimleri siiresince sesi

koruma yollarml ogrenerek bu konuda bilgilendirilen diger gruptur. Ancak, pazar

satIcllan ve imamlar gibi meslek gruplanndan olan ki~iler ses hijyeni ve sesi koruma

hakkmda herhangi bir egitim almadan mesleklerini icra etmek durumundadlrlar. Bu
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nedenle pazar satlcllan ve imamlar gibi ses hijyeni hakk1l1da hiybir egitim almadan

mesleklerini yapmak durumunda olan ki~ilerin, bu konuda egitim alml~ olan opera

sanatyI1an ve ~an ogrencilerine gore daha btiylik risk a1t1l1da olduklanl1l soylemek

mtimktindtir. Ttim bu dti~tincelerin 1~lg1l1da, bizim ara~tIrmamlza dahil edilen opera

sanatyI1an, ~an ogrencileri, pazar satIcllan ve imamlann seslerini olumsuz yonde

etkileyen faktOrler hakk1l1daki gorti~leri aras1l1da farkhhk bulunmasl da ~a~lrtIcI

degildir.

Bu dti~tincelere paralel olarak, bizim ara~tmnamlzda opera sanatyI1an ve ~an

ogrencilerinin gorti~leri aras1l1da fark bulunmamasl, ses egitimleri boyunca her iki

grubWl da bu konuda egitim alml~ olmalanndan kaynaklanabilecegi fikrini

dogurmaktadlr.

Ara~tlrmamlza katI1an pazar satlcI1an ve imamlar, ses egitimi almadan mesleklerini

icra etmek durumunda olan meslek grubundan ki~ilerdir. Ancak, imamlar mesleklerini

yapabilmek iyin en az lise egitimi almak ya da tiniversitelerin ilahiyat faktiltesi

boltimtinti bitirmek durumundadlr. Buna kar~1l1 pazar satIcIsI olabilmek iyin herhangi

bir egitim alma zorunlulugu yoktur. Bu faktorler goz ontinde bulunduruldugunda,

imamlar her ne kadar ses hijyeni ve sesi olumsuz yonde etkileyen faktOrlerden korunma

konusunda egitim almaml~ olsalar da gene de pazar satIcI1anna oranla egitim

seviyelerinin daha ytiksek oldugu tahmin edilmektedir. Egitim seviyelerinin daha

ytiksek oldugu dti~tini.ilen imamlar ile egitim seviyelerinin daha dti~tik oldugu

dti~tintilen pazar satIcllan aras1l1da sesi olumsuz yonde etkileyebilecek faktOrlerden sesi

koruma baklm1l1dan biliny farkhhklann1l1 olabilecegi dti~tini.ilmti~ti.ir. Ancak egitim

seviyesi ile sesi olumsuz yonde etkileyebilecek faktOrlerin farkmda olmak ve sesi bu

faktOrlerden koruma daVral1l~1 aras1l1da bir baglantl kurulup kurulamayacagmll1 tespiti

iyin bu ara~tIrmaYI takiben ileri ara~tIrmalann yapllmasl gerekmektedir.
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4.2. DNERiLER

4.2.1. ileri Ara~tlrmalaraYonelik Dneriler

1. Ara~trrinadan elde edilen bulgulann genellenebilirligini arttmnak amaCI ile aYlll

ara~trnna ba~ka deneklerle, ba~ka ortam1arda ve ba~ka uygu1amacI1ar tarafmdan

yinelenebilir.

2. Ara~trm1aya katrlan profesyonel ses kullalllcI1annm egitim duzey1erine gore sesi

olumsuz yonde etkiledigini dli~undlikleri faktOrlere verdik1eri cevaplarm ne

~ekilde farkhhk gosterdigini ortaya koyacak benzer bir ara~trnna yapllabi1ir.

3. Ara~tmnaya katI1an profesyonel ses kullalllcI1an arasmda ya~, cinsiyet ve

deneyim gibi degi~kenlerin sesi olumsuz yonde etkiledigi dli~untilen faktOrlere

verilen cevaplan ne ~ekilde etkiledigini gosteren paralel bir ara~trrma yapI1abilir.

4. Sesi olumsuz yonde etkiledigi dli~linlilen faktOrlerden profesyone1 ses

kullalllcI1armm ne oranlarda kaymdlklan, buna gore ses sorun1armm gorli1me

slkhkhgmda azalma olup olmadlgl ara~tmlabilir.

4.2.2. Uygulamaya Yonelik Dneriler

1. Sesini profesyone1 olarak kullanan ki~ilerin sesi olumsuz yonde etkileyebilecek

faktOrlerin neler oldugu ve bu faktOrlerden ne ~eki1de korunabilecek1eri

hakkmda bilgi sahibi olma1an gerekir. Bu nedenle kamuoyunun bu konuda

bilgilendirilmesi, ozellikle ses hijyeni hakkmda hiybir egitim almadan

meslek1erini icra etmek zorunda olan pek yok meslek grubundan olan ki~iler iyin

buylik onem ta~lmaktadlr. Bu noktada bu gorev dil ve konu~ma terapistlerine

du~mektedir. <;unku di1 ve konu~ma terapistlerinin ozellik1e profesyonel ses

kullalllcl1anna verecek1eri ses bakIm ve hijyenine yonelik egitim sonucunda, bu

ki~ilerde zaman iyinde olu~abilecek sese dair kimi prob1em1erin onlenmesi

mlimkun olabilecektir.

2. Ses bakIm ve hijyeni konusunda kamuoyunu bilgilendirmek onemlidir. Bu

amayla, daha yok ki~iye aYlll anda u1a~abi1mek iyin yazI11 ve gorse1 medyanm

kullalllimasl oldukya etkili ve pratik bir yo1 olacaktlf. Te1evizyon, radyo, gazete

ve dergilerde ylkan haberler yo1u ile ha1km bu konuda bi1inylendirilmesi

saglanabilir. Dil ve konu~ma terapistligi a1alll ve bu uzmanhgm bir ko1u olan ses
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terapistligi ozellikle lilkemizde yeni geli~mekte olan bir dal oldugundan yazdI ve

gorse1medyamn bu ama«la kullamlmasl aynca onem ta~lmaktadlr.

3. Yazlh ve gorsel medyamn yam Slra daha kli<;:lik gruplan daha aynntlh

bilgilendim1ek de soz konusu olmahdlr. Bu gruplar, sese baghproblemlerinin

gorlilme ylizdesinin daha fazla oldugu profesyonel ses kullamcl1anndan

olu~turulabilir. Bu egitimler dil ve konu~ma terapistleri tarafmdan belediyelerin

dlizenledigi halk seminerlerinde ya da okullarda ogretmenlere yonelik

hazlrlanacak egitim seminerleri ile verilebilir. Bu yolla, hi«bir ses egitimi

almadan mesleklerini icra etmek durumunda olan profesyonel ses kullamcl1anna

da ula~mak mlimklin olabilecektir.
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EKI
ANKET

Bu anket profesyonel ses kullamcI1armm seslerini olumsuz yonde etkiledigini
dii~iindiikleri faktOrleri belirlemek amayh hazlrlamm~tlr. Anket 25 ~lkkI bulunan tek bir
sorudan olu~maktadlr. Ankete isminizi yazmanlza gerek yoktur. Liitfen a~aglda

belirtilen faktorlerden sesinizi olumsuz yonde etkiledigini dii~iindiiklerinizin yanma
yarpl koyarak belirtiniz. KatIhmmlz iyin ~imdiden te~ekktir ederim.

1) Beslenme problemleri ( )

3) Dtizensiz uyku ( )

5) Stres ( )

7) Honnonal problemler ( )

9) ilay kullanlml ( )

2) Belirli bir zaman arahgmda sesi
gereginden fazla kullanmak ( )

4)Ya~am standartlannm olumsuzluklan ( )

6) Psikosomatik sorunlar ( )

8) Ozel problemler ( )

10) Ust solunum yolu enfeksiyonlan ( )

11) Yumu~ak doku odemleri ( ) 12) <;:ah~ma ortammdaki huzursuzluklar ( )

13) Alerji ( )

15) Sahne tozu ( )

17) <;:ah~ma saatlerinin
dtizensizligi ( )

19) Alkol kullamml ( )

21) Hava degi~ikligi ( )

23) Yorgunluk ( )

14) Kosttimler ( )

16) Resital esnasmda sahneye verilen duman ( )

18) Sigara kullanlml ( )

20) Sigarah ortamlarda bulunmak ( )

22) Ruhsal problemler ( )

24) lSI degi~iklikleri( )

25) Diger (belirtiniz) ( )
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EK2
iSTATisTiK i~LEMLER

1. Profesyonel ses kulla11lcdarmdan opera sanate;darmm, ~an ogrencilerinin, pazar

satlcIlaf1lun ve imamlann seslerini olumsuz yonde etkileyen fakWrler hakkmdaki

gorU~leri arasmdaki farkhhgm ki-kare testi analizi sonue;lan

Chi-Sq = = 330,352
OF = 72, P-Value =0,000

Hesaplanan p-Value=O.OOO < 0.05 oldugundan verilen gorU~ler baklmmdan farkhhk

Vardlf.

2. Ses egitimi alml~ profesyonel opera sanate;darl ile henUz ses egitimi almakta olan ~an

ogrencilerinin seslerini olumsuz yonde etkileyen fakWrler hakkmdaki gorU~leri

arasmdaki farkhhgm ki-kare testi analiz sonue;lan

Chi-Sq =
OF = 23, P-Value = 0,110

Hesaplanan deger 0.11 >0.05 oldugundan birbirinden bagm1slZdlf. Ay11l gorii~leri

payla~maktadlrlar.

3. Ses egitimi almaml~ imam ve pazar satIcllannm seslerini olumsuz yonde etkileyen

fakWrler hakkmdaki gorU~leri arasmdaki farkhhgm ki-kare testi analiz sonue;lan

Chi-Sq = = 46,306
OF = 15, P-Value = 0,000

Hesaplanan p-Value=O.OOO < 0.05 oldugundan verilen gorU~ler baklmmdan farkhhk

Vardlf.

4. Ses egitimi alml~ profesyonel opera sanate;Ilan ve henUz ses egitimi almakta olan ~an

ogrencil~ri ile hie; ses egitimi almaml~ imam ve pazar satlcIlannm seslerini olumsuz

yonde etkileyen fakWrler hakkmdaki gorU~leri arasmdaki farkhhgm ki-kare testi analiz

sonue;lan

Chi-Sq= =216,374
DF = 24, P-Value = 0,000

Hesaplanan p-Value=O.OOO < 0.05 oldugundan verilen gorU~ler baklmmdan farkhhk

vardlr.
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