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GÜRÜLTÜ ve SA⁄LI⁄IMIZ

*‹brahim BALCIO⁄LU, *Aylin Ç‹TKEN
*‹stanbul Üniversitesi Cerrahpafla T›p Fakültesi 

Psikiyatri Anabilim Dal›

ÖZET
“Ses ve iflitme” canl›lara verilen en önem-
li özelliklerden ikisidir. ‹nsanlarda ses ve
iflitme temel ihtiyaçlar ötesinde, yüceltilmifl
baz› görevleri de üstlenmifllerdir. Güzel sesi 
duymak, haz duygular›n› okflayan müzik
melodilerini dinlemek zevk verici, ke-
yiflendirici tablolard›r. Hofla gitmeyen
türde sesler vard›r ki, iflte o zaman
“Gürültü”den söz edilir. Gürültü bugünün
teknoloji ça¤›nda bireysel alan› tehdit eden,
hatta bunu ortadan kald›ran ö¤elerin
bafl›nda gelmektedir. Gürültü, insan›n fizik
ve ruh sa¤l›¤› için stres yap›c› bir etkendir.
Günümüzde hava, çevre ve dolay›s› ile
gürültü kirlili¤i de salg›n hastal›klar gibi
önem kazanmaya bafllad›. Nörotik insan-
lar›n gürültü ve benzeri stresörlerle bafla
ç›kmas›n› üzüntü, anksiyete engeller. Yük-
sek gürültü duyarl›l›¤› olanlar gürültülü
ortamlarda di¤er insanlarla ayn› perfor-
mans› gösteremezler. Fiziksel ve kimyasal
ajanlar›n gürültü ile birlikte sa¤l›k üzerinde
kötülefltirici etkisi mevcuttur. Trafik
gürültüsüne maruz kalma hipotalamo-
hipofizer-adrenal aks› aktive eder. Böylece
bu çocuklarda uzun vadede bronflit tablo-
su kötüleflebilir. Kronik gürültü stresi
miyokard›n yafllanmas›n› h›zland›r›r ve
miyokard enfarktüsü riskini art›r›r.

Hipotalamo-hipofizer-adrenal aks›n uzun
süre aktivasyonuna, özellikle de uzun süre
kortizol art›fl›na ba¤l› etkiler çeflitlidir:
a) Ba¤›fl›kl›k sistemi bask›lan›r
b) ‹nsülin direnci (DM)
c) Kardiyovasküler hastal›k
d) Katabolizma
e) Barsak problemleri
f) Stres dismenoresi
Gürültü kiflide uyku bozukluklar›na da
sebep olur. Gürültüye maruz kalma
fizyolojik semptomlar do¤urur.    
Anahtar sözcükler: Gürültü, sa¤l›k,
psikoloji

SUMMARY
“Sound and hearing” are two of the most
essential characteristics given to the living.
For humans, sound and hearing are more
than just basic needs; they have sublimat-
ed roles. Hearing a beatiful sound, listen-
ing to delightful musical melodies are joy-
ful, pleasing scenes. There are also
unpleasing sounds, which lead us to men-
tion about “Noise”. In todays’ technology
age noise is one of the leading elements
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threating and also destroying personal area.
Noise is a stressor to physical and psy-
chological health of humans. Today, air
and environment pollution and conse-
quently NOISE have gained as much
importance as epidemic diseases. Sadness
and anxiety hinder neurotic people from
coping with noise and similar stressors. In
noisy medium people having high sensi-
tivity to noise can not show the same per-
formance with other people. Physical and
chemical agents along with noise have
deteriorating effects on health. Being
exposed to traffic noise activates hypo-
thalamus-pituitary-adrenal axis and this in
long term leads to precipitation of the dis-
ease in children with bronchitis. Chronic
noise stres aggrevates the aging of the
myocardium  and increases the risk of
myocardial infarction. There are various
effects related with long term activation of
hypothalamus-pituitary-adrenal axis and
especially long term increased cortisole
secretion:
a) Immune system is supressed
b) Insulin resistance (DM)
c) Cardiovascular disease
d) Catabolism
e) Intestinal problems
f) Stres related dysmenorrhea
Noise also causes sleep problems. Being
exposed to noise bears physiologic prob-
lems.
Key words: Noise, health, psychology

GÜRÜLTÜ VE SA⁄LI⁄IMIZ
“Ses ve iflitme” canl›lara verilen en önem-
li özelliklerden ikisidir. ‹nsanlarda ses ve

iflitme, temel ihtiyaçlar ötesinde, yüceltil-
mifl baz› görevleri de üstlenmifltir. Güzel
sesi duymak, haz duygular›n› okflayan
müzik melodilerini dinlemek zevk verici,
keyiflendirici tablolard›r. Bunlar sesin olum-
lu, hofla giden yanlar›d›r. Bir de hofla git-
meyen türde sesler vard›r ki, iflte o zaman
“Gürültü”den söz edilir (1).
Fizik nitelikleri insan›n baflkalar› ve çevre
ile iliflkilerini bozdu¤unda veya o ses ile
ortaya ç›kan akustik enerji kiflide gereksiz
stres oluflturup gerçek fizyolojik y›k›ma
neden oldu¤unda, ses “Gürültü” olur (2).
Gürültü bugünün teknoloji ça¤›nda birey-
sel alan› tehdit eden, hatta bunu ortadan
kald›ran unsurlar›n bafl›nda gelmektedir.
Bu sebeple de, gürültü nahofl hisler
uyand›r›c› bir stres faktörü olarak ele
al›nmal›d›r. Demek ki, gürültü insan›n
gerek fizik ve gerek ruh sa¤l›¤› için stres
yap›c› bir faktördür (3, 4).
Affeksiyon, orientasyon, idrak, haf›za, zeka,
düflünce ve korunma melekeleri gibi
psikolojik yetilerin birlikte, düzenli, ahenk-
li bir flekilde çal›flmalar› ile insan sa¤l›kl›
bir ruh yap›s›na sahip olur.
Gürültü ruhsal dengemizi alt üst etmekte-
dir. Gürültü beyin biyokimyas›n› etkile-
mekte; mediatör maddelerin beynin omuri-
lik s›v›s›ndaki ve beyin dokusundaki mik-
tarlar›n› ve metabolizmalar›n› de¤ifltire-
bilmektedir. 
Günümüzde hava, çevre ve dolay›s› ile
gürültü kirlili¤i de salg›n hastal›klar gibi
önem kazanmaya bafllam›flt›r. 
‹nsan sa¤l›¤› da gürültüden etkilenir hale
gelmifltir. Gürültü gibi baz› uyaranlar insan
beynine etki eder. Esasen insan beyni bir
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tak›m uyaranlarla geliflir. Ancak, bu
uyar›lar›n insanda “haz duygusu” meydana
getirecek cinsten tenbihler olmas› gerekir.
Güzel bir dünya yerine, çirkinliklerle dolu
bir dünyay› seyretmek; kufl c›v›lt›lar›ndan
tatl› musiki na¤melerine kadar gönlümüze
hofl gelen sesler yerine, kulaklar›m›z› tahrifl
eden gürültüler içinde yaflamaya mecbur
olmak, sadece sinirlerimizi bozmakla
kalmaz; meydana getirece¤i çeflitli kiflilik
kusurlar› sonucunda insan› içinde yaflad›¤›
topluma düflman edebilir. Nice sald›rgan-
l›klar gürültüye reaksiyon olarak ortaya
ç›km›flt›r (5). 
Gürültülü ortamda mental iflleyifl s›ras›nda
nörotizm, d›fl ortama ilgililik ve subjektif
gürültü duyarl›l›¤›n›n rolü konusunda çeflitli
çal›flmalar yap›lm›flt›r. Nörotik insanlarda
“uyar›labilirlilik” artar; bu düzey stresle
daha da çok artar. Nörotik insanlar›n,
gürültü ve benzeri stresörlerle bafla
ç›kmas›n› üzüntü, anksiyete engeller. 
‹çe dönük insanlar mental etkinlik s›ras›nda
çok yüksek gürültü duyarl›l›¤› gösterirler.
D›fla dönükler ise s›k›c› bir ifl yaparken k›sa
süreli gürültü periyotlar› arzu ederler.
Yüksek gürültü  duyarl›l›¤› olan kifliler
gürültülü ortamlarda di¤er insanlarla ayn›
performans› gösteremezler. Tersine bu
kifliler çok zorlan›rlar; psikosomatik,
nörotik ve di¤er türde zorluklara yaka-
lan›rlar. Gürültüden rahats›zl›k ve subjek-
tif gürültü duyarl›l›¤› aras›ndaki pozitif iliflki
çok güçlü olabilir. Sebat eden, d›fla dönük
özellikli ve rölatif olarak düflük subjektif
gürültü duyarl›l›¤› olan kifliler mental per-
formans s›ras›nda gürültüye daha iyi uyum
sa¤larlar (6). 

Ses tenbihi, hem de musiki gibi ritmik ten-
bihler, rahim içi hayatta annemizin kalbinin
at›fllar›n› dinlemekle bafllar. Daha sonraki
dönemde de kendi kalbimizin seslerini din-
leriz. O halde “sesin” fark›na vard›¤›m›z ilk
ö¤esi “ritim”dir. Ses çevremizdeki havan›n
ritmik titreflimleri ile ortaya ç›kar. Bu
titreflimlerin frekans›, sesin incelik ve
kal›nl›¤›n›, perdesini, tonunu meydana
getirir. Bir sesin bunun gibi belirleyici
birçok eleman› mevcuttur. Bütün bunlar
merkezi sinir sistemimize ulaflt›klar›nda,
zevk duygusu yerine, s›k›nt›ya ve huzur-
suzlu¤a sebep olurlarsa onun ad›na
“Gürültü” denir. Bu tariften de anlafl›laca¤›
gibi, bugün musiki san›lan birçok ses de
asl›nda birer “Gürültü” örne¤idir (7).
Müzik festivalinde dinleyicilerin maruz
kald›klar› ses onlarda kulak ç›nlamas›
yapar. ‹nsanlar›n en çok sese maruz
kald›klar› yerlerdeki 100 dB’lik ses limiti
hem halk sa¤l›¤› hem de sanatç›lar›n, orga-
nizatörlerin ve halk›n beklentileri aras›nda
uyum sa¤lar. Bununla beraber halk›n tek
bir akflamda maruz kald›¤› ortalama ses
düzeyi düflünüldü¤ünde etkinliklere uzun
süre kat›lanlar›n kulak t›kac› kullanmalar›
önerilir (8).   
Günümüzde insan, teknolojik geliflmeye
paralel olarak, jet uçaklar›, yer alt› trenleri
ve pop müzik konserleri gibi çok yüksek
düzeyde arka plan gürültülerine al›flmak
zorundad›r. Bu tür gürültülerden fliddetleri
80 ile 120 desibel aras›nda olanlar normal
konuflmay› imkans›z k›lmaktad›r. Kentlerde
tafl›tlar, makineler gürültünün artmas›na
sebep olmaktad›r (1).
Fiziksel ve kimyasal ajanlar›n gürültü ile
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birlikte sa¤l›k üzerinde kötülefltirici etkileri
mevcuttur. Hava kirlili¤i, metale maruz
kalma ve gürültü kardiyovasküler sistem
üzerinde etkilidir. Di¤er yandan, gürültü
ve metale maruz kalma, asfiksi yapan mad-
deler, çözücüler iflitme bozukluklar›na yol
açabilirler (9).  
Düflük frekansl› gürültü ve stres çocuklar-
da da zararl› etkiye sebep olabilir. Kronik
trafik gürültüsü ve egzos gazlar›na maruz
kalan çocuklarda bronflit görülebilir ve
sabah tükürük kortizol konsantrasyonu
artar. Trafik gürültüsüne maruz kalma
hipotalamo-hipofizer-adrenal aks› aktive
eder. Böylece bu çocuklarda uzun vadede
bronflit tablosu kötüleflebilir (10).
Ses kohlear kan ak›m›nda, intrakohlear
oksijen düzeyinde ve kohlear damarlar›n
morfolojisinde de¤iflikli¤e yol açar. Kan
ak›m›n›n ve oksijenasyonun azalmas›
kohlea gibi yüksek enerji ihtiyac› olan bir
organ sisteminde önemlidir. Sese ba¤l›
iflitme kayb›nda reaktif oksijen türleri
(serbest radikaller ve okside edici iyonlar)
bulunmufltur ve dolay›s› ile yüksek sese
maruziyette iskemi/reperfüzyon tipi hasar›n
olufltu¤una dair kan›t vard›r (11).  
Gürültünün stres reaksiyonu oluflturma
potansiyeli vard›r. Kronik gürültü stresi
miyokard›n yafllanmas›n› h›zland›r›r ve
miyokard infarktüsü riskini art›r›r. ‹lgili fiz-
yopatolojik mekanizmalar ani gürültüye
maruz kalma ile katekolaminlerin veya
kortizolün akut art›fl›n› ve endokrin reak-
siyonlarla intraselüler Ca+2/Mg+2 ak›fl›
aras›ndaki iliflkiyi içerir. Suboptimal mag-
nezyum içerikli beslenen canl›larda kronik
gürültüye maruz kalma ba¤ dokusu ve

kalsiyumda artma ile birlikte magnezyum
ve miyokardda azalmaya yol açar. Bu
de¤ifliklikler noradrenalin ve normal
yafllanma ile uyumludur (12).   
Gürültünün yol açt›¤› kortizol art›fl›n›n
sa¤l›¤›m›z üzerindeki etkilerini biliyoruz.
‹flitme sistemi uyurken bile çal›flmaktad›r.
Gürültü sinyallerimizin h›zl› ve ani artan
uyar›lar› amigdala yolu ile subkortikal
olarak hipotalamik-hipofizer-adrenal aksa
ba¤l›d›r. Dolay›s› ile gürültü özellikle
uyuyan insanlarda vagotropik gece-sabah
faz›nda de¤iflik stres hormonlar›n›n (ör.
CRH, ACTH) sal›nmas›na sebep olur. Bu
etkiler gürültünün uyanma efli¤inin alt›nda
oluflur ve genellikle mental denetimin
d›fl›ndad›r. ‹nsanlar uyuduklar› s›rada uçak
veya trafik gürültüsüne maruz kald›klar›nda
kortizol düzeyinde art›fl tespit edilmifltir.  
Hipotalamik-hipofizer-adrenal aks›n uzun
süre aktivasyonuna özellikle de uzun süre
kortizol art›fl›na ba¤l› etkiler çeflitlidir (13):
a) Ba¤›fl›kl›k sistemi bask›lan›r (eozinopeni)
b) ‹nsülin direnci (DM)
c) Kardiyo-vasküler hastal›k (hipertansi-
yon-ateroskleroz)
d) Katabolizma (osteoporoz)
e) Barsak problemleri (stres ülserleri)
f) Stres dismenoresi 

Sesin insan davran›fl› üzerindeki etkilerini
araflt›rmaya yönelen deneysel çal›flmalar
bafll›ca 5 grupta toplan›r (14).
1. Genel olarak sesin davran›fl üzerindeki
etkisi
2. Sese iliflkin de¤iflmeler karfl›s›nda
fizyolojik tepkiler (audio-motor ya da duyu
kanallar›ndan)
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3. Sese ba¤l› de¤iflmeler karfl›s›nda psikolo-
jik tepkiler (frekans ve fliddet de¤iflmeleri
karfl›s›nda)
4. Sese ba¤l› haberleflme problemleri
(konuflma maskeleme, ses kayna¤›n›n
konumu ile ilgili sorunlar)
5. Sese ba¤l› olarak ifl performans› (zihni
ifller, sese ba¤l› flartlar ve arka plan müzi¤i).

Ses insan›n varl›¤›na da yoklu¤una da en
hassas oldu¤u uyaranlardan biridir.
Araflt›rmalar göstermifltir ki, sa¤›rl›k kör-
lükten daha ac› verici ve sinir sistemini
bozan bir duyu kayb›d›r. Bunu göz kapak-
lar› sayesinde zaman zaman görme
duyusundan uzaklaflmam›za ra¤men,
kulaklarda böyle bir kapak olmad›¤› için
iflitme duyusunun kayb›na ait bir tecrübe-
mizin mevcut olmamas›na ba¤l›yorlar.
Stres sebebi olarak, gürültünün spesifik
tesiri kulakta kal›c› veya geçici sa¤›rl›k ise,
di¤er etkileri de yukar›da say›lan ve ruh
sa¤l›¤›m›z›n bozulmas› ile kendini gösteren
genel belirtilerdir. Gürültünün sebep
oldu¤u kal›c› veya geçici sa¤›rl›k kiflide
flüphecili¤e, sald›rganl›¤a, içe kapan›kl›¤a
sebep olur (15).    
Okul ça¤› çocuklar› gürültüye maruz
kal›rlarsa geçici eflik kaymas›, gürültünün
yol açt›¤› kulak ç›nlamas› ve spontan kulak
ç›nlamas› gibi iflitme ile ilgili subjektif
semptomlar görülebilir. Subjektif iflitme
kayb›na duyarl›l›k metabolik sendromla
benzer risk faktörleri ile ortaya ç›kar. Bu
duyarl›l›k metabolik sendromun bir di¤er
yönüdür (16).  
Hava araçlar›n›n, uçaklar›n gürültüsüne
maruz kalma çocuklarda kognitif perfor-

mansta bozulmaya sebep olur. Okul çocuk-
lar›nda okuyup anlamada, yak›n ve uzak
haf›zada ve dikkati sürdürebilmede prob-
lem yaflan›r (17).     
E¤er bir uyar›c› sinir sistemimiz için
rahats›zl›k kayna¤› oluflturuyorsa, ondan
uzaklaflmaya çal›fl›r›z. Bu mümkün olma-
d›¤› takdirde, o uyar›c›n›n sinir sistemimize
girifl kap›lar›n› elimizden geldi¤ince
örteriz. Bunun en tipik örne¤i rock and roll
denen müzik ile meflgul olan müzisyen-
lerin bir saat bu ifli yapt›ktan sonra, 15-20
desibel seviyesinde iflitme kayb› göster-
meleridir. Bu sonuç, organizman›n bir çeflit
savunma tepkisi olarak ortaya ç›kar. E¤er
uzun süre böyle bir uyar›c›ya maruz
kal›n›rsa içe dönüklük, s›k›nt› ve sald›r-
ganl›k gibi kiflilik kusurlar› gözlenir.
Rahats›zl›k duygusu ve sinirlenme
gürültüye karfl› verilen tepkilerin en yayg›n
ve en karmafl›k olan›d›r. Gürültü ve yük-
sek ses dikkati da¤›t›r, kiflinin moralini
bozar. Bu yüzden savafllarda yüksek ses
karfl› taraf› korkutmak ve moralini bozmak
için kullan›lm›flt›r (18).   
Gürültü kiflide uyku bozukluklar›na da
sebep olur. Uyku s›ras›nda kifliyi uyan-
d›racak desibele varmayan ama uyar›
niteli¤ini tafl›yan sesler, kiflide sempatik
tonus art›fl›na neden olarak kan damar-
lar›nda daralma, kalp at›fllar›nda h›zlanma,
kas tonusunda de¤ifliklik yaparlar. Bunlar
da o kiflinin derin uyku dönemine engel
olur. Gürültüden etkilenmenin süreklili¤i
halinde uykusuzluk, sinirlilik, yorgunluk
gibi hafif ruhi de¤iflikliklerin yan› s›ra
hezeyanl› ve hatta paranoid durumlar gibi
ileri derecede ruhsal bozukluklara da
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rastlanm›flt›r (19).    
Genel olarak insanlar›n sürekli trafik
gürültüsüne maruz kalmalar› de¤iflik
rahats›zl›klar do¤urarak sa¤l›k ö¤elerini
azalt›r. Bununla beraber sosyoekonomik
durum, yafl ve cinsiyet gibi sesle ilgisi
olmayan faktörler hesaba kat›ld›¤›nda bu
sonuca varmak daha kar›fl›k bir hal al›r.
Genifl bak›ld›¤›nda gece olan trafik
gürültüsü uykuya dalmay› zorlaflt›r›r ve
uyku kalitesini düflürür. Bununla beraber
bu tablo gürültünün fiziksel ölçümlerine
ba¤l›d›r. Gece trafik gürültüsüne maruz
kalma ertesi günkü performans ve kardi-
yovasküler reaktivite gibi psikolojik ve
fizyolojik fonksiyonlar› da etkiler (20).   
Yüksek trafik gürültüsüne maruz kalanlar›n
hayat flartlar›n› gelifltirmek için binalar›n bir
yan›n›n “sessiz bir tarafta” olmas› tavsiye
edilir. Ancak, sessizlik vantilatör ve klima
gibi sistemlerle bozulabilir. Bu tür tesisat-
tan do¤an sesler alçak frekansl›d›r (20-200
Hz) ve büyük rahats›zl›k ve uyku bozuk-
lu¤una sebep olabilir (21).   
Sesin ruhsal aç›dan gürültü niteli¤ini almas›
s›ras›nda alg› mekanizmas› ifle kar›fl›r. O
sesin kifli için tafl›d›¤› anlam da sesin
de¤erlendirilmesinde belli ölçüde rol
oynar. E¤er o ses, kiflinin hofluna giden bir
olay› simgeliyorsa, belki de daha alçak olan
ama onun hofluna gitmeyen bir olaya ait
olan sesten daha az rahats›z edici nitelik
kazanm›flt›r. Kiflinin ç›karlar› da sesin
gürültü olarak alg›lanmas›nda etkili olabilir.
Gürültünün fizyolojik etkilerinin sadece
gürültünün de¤il, insanlar›n gürültü
hakk›ndaki düflüncelerinin de sonucu
olabilece¤i konusunda görüfller mevcuttur.

Yap›lan bir araflt›rmada, havaalan›n›n
yak›nlar›nda yaflayan insanlarda eflit gürültü
düzeyli bölgelerde fizyolojik etkiler sorul-
mufltur. Elde edilen bilgiler fizyolojik reak-
siyondaki de¤iflikliklerle tutarl› olarak
deneklerin bildirdi¤i fizyolojik/sa¤l›k
etkilerinin farkl›l›k gösterdi¤i tespit edil-
mifltir. Sonuçlar gösteriyor ki, gürültüye
maruz kalma fizyolojik semptomlar
do¤urmaktad›r. Ancak gelecek gürültü
düzeyi ile ilgili beklenti de gürültünün fizy-
olojik etkisine katk›da bulundu¤u
hipoteziyle uyumludur. Bu etki gürültü
reaksiyonu ile ilgili psikososyal faktörlere
ba¤l› olabilir (22).    
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