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GİRİŞ 

 

Dinleme Örnekleriyle Müzikte Ölçüler adlı çalışmamız, müziğin temel yapılarını 

genel olarak tanıtmayı amaçladığımız serinin bir parçasını oluşturmaktadır. Bu seri, aralıklar, 

akorlar, diziler–modlar–makamlar-çeşniler ve temel ölçülerin dinleme örnekleriyle tanıtıldığı 

4 kitaptan oluşmaktadır. 

Bu çalışmada müzikte ölçü, ölçü çeşitleri ve ölçülerde dikkate alınacak temel hareket 

noktaları, süre, tempo (hız), vurma/sayma gibi müzikte ölçülere ilişkin genel bilgiler 

olabildiğince özlü bir biçimde aktarılmaya çalışılmıştır. Her ana başlığın altındaki ilgili 

terimler kısaca ve özlü olarak tartışılmıştır. 

Çalışmanın son bölümünde temel ölçülerin vurgu kombinasyonlarının ve 

permütasyonlarının gösterildiği “vurgularla sayma biçimleri tablolarına” yer verilmiştir. Bu 

tablolardaki vurgu kombinasyonlarının ve permütasyonlarının seslendirilmiş biçimleri, 

kitabın ekindeki CD‟nin içeriğini oluşturmaktadır. Böylelikle okuyucular tabloların 

seslendirilmiş biçimlerini CD‟den dinleyerek ölçü ve ritm çalışması yapabilirler.   

 

* * * 
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Müzikte Ölçüler 

 

Ölçme 
Ölçme, bir niteliği nicelikle ifade etmektir. Ölçüm, ölçme işlemi sonunda elde edilen 

“sayı ve sembollerdir”. Ölçme süreç, ölçüm sonuçtur.  

 

Müzikte Ölçme 
Müzikte ölçme, bir müzik eserindeki seslerin birbirlerinden ölçen özne tarafından 

vurgularla eş süreli niceliklere ayrılması ve bu birimlerin sayı ve sembollerle ifade 

edilmesidir.  

Müzikte ölçme, bir müzik yapıtının, seslendirilmesinde kolaylık sağlaması amacıyla, 

göreli eşit uzunluklara bölünmesidir. Kısacası müzikte ölçüler, bir müzik eserini eş 

uzunluktaki birimlere ayırarak vurma ve sayma kolaylığı sağlarlar.  

 Ölçüler her şeyden önce seslerin göreli sürelerine bağlıdırlar. Bu nedenle ilk 

tartışılması gereken kavramlar müzikte süre ve tempodur.   

 

Süre 
Süre, müziğin temel öğelerinden biri olan ritmin en önemli ögesidir. Dahası, bir müzik 

yapıtının olası ölçüleri, seslerin göreli sürelerine bağlıdır. 

Müzik işaret sisteminde müzikal seslerin süre değerlerini temsil eden grafik simgelere 

nota denir. Seslerin süre değerlerini temsil eden notalar, matematiksel oranlarla kendi 

aralarında bölünürler. Müzik eserlerinin seslendirilmesi için zorunlu olan, seslerin ve onları 

temsil eden notaların oranlı bölünmesi, vurma/sayma kolaylığı sağlayarak müzikte ölçmeyi 

mümkün kılar.  

Müzik eserinde sesler kadar o eserin bütünü içindeki sessizlik de anlamlıdır. Her bir 

notanın süre değeri oranında esleri (sessizlikleri) temsil eden grafik simgelere ise susku denir. 

Aşağıdaki tabloda nota/susku değerleri arasındaki ilişkiler özetlenmiştir:  
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Nota/Susku Değerleri Arasındaki Nicel İlişkiler 

1 birlik nota/susku = 2 ikilik nota/susku 

                  

 

= 4 dörtlük nota/susku 

= 8 sekizlik nota/susku 

= 16 onaltılık nota/susku 

= 32 otuzikilik nota/susku 

= 64 altmışdörtlük nota/susku 

= 128 yüzyirmisekizlik nota/susku 

1 ikilik nota/susku  = 1/2 birlik nota/susku 

      

= 2 dörtlük nota/susku 

= 4 sekizlik nota/susku 

= 8 onaltılık nota/susku 

= 16 otuzikilik nota/susku 

= 32 altmışdörtlük nota/susku 

= 64 yüzyirmisekizlik nota/susku 

1 dörtlük nota/susku  = 1/4 birlik nota/susku 

       

= 1/2 ikilik nota/susku 

= 2 sekizlik nota/susku 

= 4 onaltılık nota/susku 

= 8 otuzikilik nota/susku 

= 16 altmışdörtlük nota/susku 

= 32 yüzyirmisekizlik nota/susku 

1 sekizlik nota/susku  = 1/8 birlik nota/susku 

       

= 1/4 ikilik nota/susku 

= 1/2 dörtlük nota/susku 

= 2 onaltılık nota/susku 

= 4 otuzikilik nota/susku 

= 8 altmışdörtlük nota/susku 

= 16 yüzyirmisekizlik nota/susku 

1 onaltılık nota/susku  = 1/16 birlik nota/susku 

      

= 1/8 ikilik nota/susku 

= 1/4 dörtlük nota/susku 

= 1/2 sekizlik nota/susku 

= 2 otuzikilik nota/susku 

= 4 altmışdörtlük nota/susku 

= 8 yüzyirmisekizlik nota/susku 

1 otuzikilik nota/susku  = 1/32 birlik nota/susku 

      

= 1/16 ikilik nota/susku 

= 1/8 dörtlük nota/susku 

= 1/4 sekizlik nota/susku 



 
 

10 

= 1/2 onaltılık nota/susku 

= 2 altmışdörtlük nota/susku 

= 4 yüzyirmisekizlik nota/susku 

1 altmışdörtlük nota/susku  = 1/64 birlik nota/susku 

      

= 1/32 ikilik nota/susku 

= 1/16 dörtlük nota/susku 

= 1/8 sekizlik nota/susku 

= 1/4 onaltılık nota/susku 

= 1/2 otuzikilik nota/susku 

= 2 yüzyirmisekizlik nota/susku 

 

Sağ yanlarına eklendikleri notaların süre değerlerini yarısı kadar artıran işaretlere 

noktalı işaretler denir.  

Örnekler: 

 

Bir dörtlük nota değerinin sağına nokta konulursa o notanın yarısı kadar süresi 

artar ve dörtlük nota üç sekizlik değerde olur. 

 

 

Bir ikilik nota değerinin sağına nokta konulursa o notanın yarısı kadar süresi 

artar ve ikilik nota üç dörtlük değerde olur.   

 

 

Tempo (Hız) 
Bir müzik eserinin hızla ilgili öğesi tempo olarak adlandırılır. Süre gibi tempo da, 

herhangi bir müzik yapıtının ölçüsünün belirlenmesinde işlevseldir. 

Herhangi bir müzik eserinin hızının (temposunun) saptanmasında ve ölçülmesinde 

metronom kullanılır. 

            Metronom: Dakika başına vuruş sayısının (vuruş sayısı / 60sn) 

mekanik veya elektronik olarak ayarlanabildiği araçtır.  

           Tempo işareti ilgili nota değerinin dakikada kaç defa 

vurulacağını gösterir. 

 

Örneğin  = 80 işaretini gördüğümüzde bir dörtlük notanın, bir dakikada 80 defa 

vurulacağını veya sayılacağı bilgisini öğreniriz. Müzikal pratiklerde somut durumlara bağlı 

olarak tempo kısıtlarının dışına çıkılabilmektedir. 
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Tempo terimleri müzik eserinin hızla ilgili sayısal belirtecinin yanında nasıl 

seslendirileceğine ilişkin sözel terimlerdir. Aşağıdaki tabloda bazı tempo terimleri ve 

bunların metronom karşılıkları sunulmaktadır: 

 

 

Metronom  Tempo Terimi Anlamı 

40–60  Largo Çok Yavaş 

66–76 Adagio Yavaş 

76–108 Andante Orta Yavaş 

108–120 Moderato Orta Çabuk 

120–168 Allegro Çabuk 

 

Ölçü Notasyonu 
 

 

 

Birbirine paralel eşit aralıklarla beş yatay çizgiden oluşan porteyi dikey olarak ayıran 

çizgilere ölçü çizgisi adı verilir.  

Müzik işaret sisteminde, ilgili anahtarın sağ yanında kesir ya da sembolle gösterilen ve 

ölçü bilgisini içeren işaretlere ise ölçü işaretleri denilmektedir:  

Ölçü işaretleri, bir müzik eserinin ölçüsünde temel alınan vurma/sayma birimlerinin 

süre değerlerini ve bu birimlerin ölçüdeki toplam sayısı ile ilgili bilgiyi aktarmaya yararlar. 

Ölçü işaretleri, dolaylı olarak, ölçü içindeki ve ölçüler arasındaki olası vurgular hakkında da 

bilgi taşırlar. 
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Nota anahtarlarından sonra gelen ölçü işaretlerinde payda yer alan sayı, ölçüdeki 

toplam eş süreli vurma/sayma niceliğini, paydada yer alan sayı ise ilgili ölçüde temel alınan 

vurma/sayma biriminin süre değerini (nota değerini) göstermektedir. Ġki dörtlük ölçü 

üzerinden örneklersek: 

 

 

 

 

 

 

Bir müzik eserinin seslendirilmesi ya da okunmasını kolaylaştırmak amacıyla eser, 

öncelikle eş süreli alt birimlere bölünür. Bu ilk bölmede ölçü notasyonunun payındaki değere 

ulaşılır. Ölçü notasyonunun payındaki değer, parçanın ilk bölünmesinde ulaşılan eşit süreli 

bölümlerin herbiri içindeki yine eşit süreli vurma/sayma sayısını gösterir. Örneğin 5/8, 5/16, 

5/32 ölçülerinin herbirinde toplam 5 eş süreli vurma/sayma birimi vardır.  

Parçanın ilk bölümlenmesiyle elde edilen eş süreli birimler kendi içlerinde ikişer 

elemanlı ve/veya üçer elemanlı alt gruplara ayrılmaktadır. Ġkişer elemanlı veya üçer elemanlı 

grupların her bir elemanı en küçük birimdir ki bunlar ölçü notasyonundaki payda değeri yani 

nota süre değerleridir. Örneğin 5/8, 5/16, 5/32 ölçülerindeki 8‟lik, 16‟lık, 32‟lik nota 

değerleri gibi… 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
        2: ölçü içindeki eş süreli vurma/sayma birimlerinin toplam niceliği 

        4: her eş süreli birimin süre değeri (nota değeri) 
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