
Ço¤umuz banyo yaparken flark› söylemeyi
çok severiz. Çünkü normal koflullarda pek güzel
olmayabilen sesimiz banyoda bize bir opera sa-
natç›s›n›nkinden farks›z gelir. Bunun nedeni,
banyonun akustik bir ortam oluflu. Genellikle çok
dar olan banyolarda veya duflakabinlerde sesin
normalden çok daha h›zl› k›r›larak bize geri dön-
mesi, kendi sesimizi daha dolgun bir hale getiri-
yor. 

Günümüzden yüzy›llarca öncesinde yap›lan ve
herhangi bir mikrofon sistemine ihtiyaç duyulma-
dan konserlerin verilebildi¤i, tiyatro oyunlar›n›n
oynanabildi¤i binlerce kiflilik amfitiyatrolar da,
yap› ve temel olarak bizim banyolara ve deniz mi-
narelerine benziyor. 

Deniz minareleriyle amfitiyatrolar›n iliflkisine
gelince... Deniz minarelerini bilirsiniz. Bunlar,
dalgalar›n etkisiyle k›y›ya vurmufl yumuflakça ka-
buklar›. ‹ç k›s›mlar›  genellikle hafif k›rm›z›ms›-
kavuniçi renkli, üst yüzeyleri helezon fleklinde
k›vr›ml› oluyor. Bu kabuklar›n en önemli özellik-
leriyse sahip olduklar› akustik yap›. 

Büyük boylu deniz minareleri ço¤unlukla
Marmaris, Bodrum gibi k›y› fleridinde yer alan tu-
ristik merkezlerde süs eflyas› olarak sat›l›yor. An-
cak bu kabuklar›n süs eflyas› olarak sat›lmalar›-
n›n tek nedeni girintili ç›k›nt›l› yüzeyleriyle hele-
zon fleklindeki yap›lar› de¤il. E¤er bir deniz mi-
naresi al›p kula¤›n›za do¤ru tutarsan›z, deniz dal-
galar›n›n o büyüleyici sesini duyabilir ve bu sesin
etkisiyle denizin serinli¤ini hissedebilirsiniz. ‹flte
deniz minaresinden duyulan bu gizemli ses, akus-
tik yap›s›ndan kaynaklan›yor. Mitolojide deniz
tanr›s› olarak bilinen Poseidon da, söylenceye
göre azg›n dalgalara hükmedebilmek için deniz
minaresinden yapt›¤› enstrüman› kullan›yordu. 

Akustik sözcü¤ü, Eski Yunanca’da duymak ve
duyulabilir anlam›na gelen “akoustos” sözcü¤ün-
den türetilmifl. Fizik biliminin en eski dallar›ndan
biri olan ve yaklafl›k 2500 y›l önce Pisagor ile
bafllayan akustik çal›flmalar›, bugün bafll›bafl›na
bir bilimdal› haline gelmifl durumda.

Akustik denilince ço¤u kiflinin akl›na, günü-
müzden birkaç bin y›l önce yap›lm›fl ve baz›lar›
hâlâ ayakta olan amfitiyatrolar geliyor. Peki yüz-
y›llar öncesinde bu tip binalar yap›l›rken nas›l bir
teknik kullan›l›yordu? 

Günümüz biliminsanlar› bu tip yap›lar›n infla
edilmesinin, sadece bilimsel de¤il, sanatsal ba-
k›mdan da büyük önem tafl›d›¤›n› ifade ediyorlar.
Belki de bu nedenle, son y›llarda ülkemizde bu-
lunan ve dünya çap›nda üne sahip Efes, Aspen-
dos gibi antik tiyatrolar›n benzerleri yeniden ya-
p›lam›yor. Bu tip tiyatrolar yap›l›rken iki önemli
nokta göz önünde bulunduruluyordu. Bunlardan
birincisi, yap›n›n sa¤laml›¤›, ikincisiyse yap›n›n
akustik özelli¤iydi. Amfitiyatrolar yar›mdaire flek-
linde ve genellikle bir yamaca yaslanacak flekilde
yap›l›yordu. Bunun nedeni, tiyatronun sa¤lam ve

dan en üst düzeye ulaflabilmesi için, tiyatronun
bak›s›, yüksekli¤i, basamaklar›n›n yüksekli¤i ve
geniflli¤i, kullan›lan malzemenin çeflidi de çok
önemliydi. Örne¤in, bu tiyatrolar hakim rüzgar-
lar›n esifl yönüne do¤ru yap›l›rd›. Çünkü rüzgar
sahnenin arkas›ndaki kap›dan geçerek, sahneye
ulafl›r ve buradaki sesi alarak yukar›ya do¤ru ta-
fl›rd›. O yüzden sahnenin arkas›nda her zaman
bir kap› bulunurdu. Sesin yans›mas›n› sa¤lamak
için de tiyatronun yap›m›nda mermer, granit gi-
bi çok sert tafllar kullan›l›yordu. Ahflap gibi yu-
muflak malzemelerse sesi emdikleri için, sesin
yans›mas›n› ve yay›lmas›n› engelliyor, bu neden-
le de bu tip yap›larda ahflap kullan›lmaktan ka-
ç›n›l›yordu. Sesin daha iyi yans›mas› ve ortada
toplanmas› için yan duvarlar kal›n yap›l›rken, ar-
ka duvarlar da içbükey olaracak flekilde infla edi-
liyordu. Böylece kayna¤› sahnede olan ses, her
bir basamaktan yans›yarak yükseliyor ve herkes
taraf›ndan duyulabiliyordu. Bu tip yap›larda  ta-
van olmamas›n›n nedeniyse, yükselen sesin tava-
na çarp›p sahneye geri dönmesini ve sonuçta
oluflacak gürültüyü engellemekti. E¤er bu tiyat-
rolar günümüzdeki gibi daire fleklinde olmay›p
merdiven fleklinde ve düz bir enlemde yap›lm›fl
olsayd›, sahneden gelen ses sadece tiyatronun
belli bir k›sm›nda iyi flekilde duyulabilecekti. An-
cak günümüzde sahip oldu¤umuz hoparlörler,
mikrofonlar ve amfiler arac›l›¤›yla her türlü or-
tamda istenilen ses düzeyi elde edilebiliyor. Yine
de elektronik ses sistemlerini daha verimli kulla-
nabilmek için bu bilgilere de sahip olmam›z ve
bunlar› yapacak oldu¤umuz tiyatrolara, konfe-
rans salonlar›na uygulamam›z gerekiyor.

depremlere karfl› dayan›kl› olmas›yd›. ‹kinci nok-
taysa, tiyatronun akustik özellikleriydi. Bu ba¤-
lamda amfitiyatrolar›n do¤ada çok özel bir akus-
tik yap›ya sahip olan deniz minarelerine benzetil-
mesi de bir rastlant› de¤il. O dönemde insanlar
günlük yaflam için gerekli yap›lar›n tasarlanma-
s›nda, do¤ay› çok kapsaml› bir biçimde gözleye-
rek elde ettikleri bilgileri kullan›yorlard›. Sonuç
olarak da yap›lan ifller hem daha dayan›kl› hem
de daha baflar›l› oluyordu. 

Amfitiyatrolara dönece olursak, bu yap›lar
zay›f bir sesin bile rahat duyulabilmesi için yap›l-
m›fl alanlard›. O dönemde tiyatrolar, insanlar›n
bir araya gelerek konuflma yapmalar›, tiyatro
oyunlar› oynamalar› ve devlet meselelerini ko-
nuflmalar› için infla edilmifl toplant› merkezleriy-
di. Amfitiyatrolar›n basamak basamak yap›lmas›-
n›n da iki nedeni bulunuyordu. Bunlardan ilki,
birim alana daha fazla insan›n s›¤abilmesi; ikin-
cisiyse, en alt kademede konuflan kiflinin sesinin
en üst noktadan bile duyulabilmesini sa¤lamak-
t›. O y›llarda elektrikli amplifikatörler ve hopar-
lörler olmad›¤› için ses dalgalar›n›n çok iyi bi-
çimde yay›lmas› gerekiyordu. Bunun için Eski
Yunanl›lar bu aç›k hava tiyatrolar›nda yüzlerine
deri veya tahtadan yap›lm›fl maskeler geçiriyor
ve sesin daha küçük bir delikten ç›karak dalga-
lar›n›n daha uzak mesafelere yay›lmas›n› sa¤l›-
yorlard›. Ses dalgalar›n›n yükselmesini sa¤lamak
için de, yap›lan her basama¤›n boyu ve geniflli-
¤inin, sesi en iyi flekilde yans›tabilecek ve en az
düzeydede k›racak flekilde olmas› gerekiyordu.
Tüm bu bilgilerin ifllenebilmesi için de çok ay-
r›ntl› hesaplar yap›l›yordu. Çünkü sesin en afla¤›-
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