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SORUNLAR ve ÇÖZÜMLERSORUNLAR ve ÇÖZÜMLER

 TTüürk Makam rk Makam mmüüziziğğinde inde İİcracra--TeoriTeori uyuuyuşşmazlmazlığıığı:: HHazazıırdaki rdaki 
kuram ve alternatifleri icraykuram ve alternatifleri icrayıı tam olarak kartam olarak karşışılayamlayamııyoryor..

 KanunKanun’’da da şşizofrenik vaziyet:izofrenik vaziyet: 5353 kommakomma deniyor, deniyor, 7272--tton Eon Eşşit it 
TaksimatTaksimat’’aa ggööre re imal ediliyorimal ediliyor!!

 BaBaşştata Kanun, Kanun, didiğğerer ççalgalgıılarlarıımmıız iz iççinin dede 7979--seslisesli bbüüttüünsel bir nsel bir 
ttemperaman emperaman & teori& teori öönerisnerisii

 GayriGayri--mmüüsavi (esavi (eşşit olmayan) 24 perdeli Arelit olmayan) 24 perdeli Arel--EzgiEzgi--UzdilekUzdilek’’e e 
alternatif, aynalternatif, aynıı ararıızi izi işşaretlere dayalaretlere dayalıı YarmanYarman--24 perde24 perde--ddüüzenizeni



Dikit Grafiği

Frekans
900850800750700650600550500450400350300250200150100

Sa
nt

is
an

iy
e

95

90

85

80

75

70

65

60

55

50

45

40

35

30

25

20

15

10

5

İİcracra--Teori UyuTeori Uyuşşmazlmazlığıığı: : “Üç“Üç--ççeyrekeyrek”” tonlar!tonlar!
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Derlemeleri Sempozyumu, 
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Mevcut KuramMevcut Kuram

 ArelArel--EzgiEzgi--UzdilekUzdilek SistemiSistemi : : Rauf YektaRauf Yekta taraftarafıından temeli ndan temeli 
atatıılmlmışış 24 perdeli Pithagoryen 24 perdeli Pithagoryen ddüüzenezene dayandayanıır. Her ikisi r. Her ikisi 
de de SafiySafiyüüddin Urmeviddin Urmevi’’nin 17 perdeli Ebced nin 17 perdeli Ebced dizisinindizisinin
devamdevamıı niteliniteliğğindedir. indedir. 5353--tET itET iççinden ayinden ayııklanacak klanacak 
yirmiyirmi--ddöört ses ile rt ses ile öörtrtüüşşmektedir.mektedir.

 Kaba çargah olarak belirlenen başlangıç perdesinden olarak belirlenen başlangıç perdesinden 
hareketle, hareketle, 1111 bebeşşli yukarli yukarıı, , 1212 bebeşşli ali aşşaağığı gidilerekgidilerek veve ttüüm m 
sesler oktav sahassesler oktav sahasıına na ötelenerek üretilirötelenerek üretilir..

 Doktora tezimde de ortaya koyduğum üzere, icrada Doktora tezimde de ortaya koyduğum üzere, icrada 
görülen,görülen, SabaSaba,, UşşakUşşak,, KarcığarKarcığar,, HüseyniHüseyni,, HüzzamHüzzam gibi gibi 
makamlara has kritik ortamakamlara has kritik orta--ikili aralıkları karşılayacak ikili aralıkları karşılayacak 
perdelerden mahrumdur.perdelerden mahrumdur.



Arel-Ezgi-Uzdilek’in açmazları

 Arel-Ezgi-Uzdilek Sistemi ve öncesinde Rauf Yekta’nın 
aynı 24 perdeli düzeni, Alaturka müziğin tedrisatına son 
verilmesine ve radyodan yasaklanmasına (1934-36) 
varan bir süreçte, ideolojik cendereler içinde sanki 
çeyrek-seslerden bilhassa kaçınılarak, inşa edilmiştir.

 Mikrotonal polifoni denemeleri sözkonusu olacaksa, 
gayri müsavi (eşit olmayan) 24 perdeli Pithagoryen 
taksimat, zaten en başından makamsal çoksesliliğe 
elverişli olarak öne sürülmüş hiç değildir.



 Müziğimizin belkemiğini oluşturduğunu gözlemlediğimiz 
ve 11/10, 12/11, 13/12, 14/13 biçiminde kesirlerle ifade 
edilebilecek bakiye ile minör tam ses arası mikrotonlar
tayfını (“mücenneb bölgesini”) tam karşılamıyorlar.

 Özünde beşliler çenberi’nden yoksunlar; yani beşliler 
zinciri ucu açık, sonu belirsiz perde-düzenleri. Yahut, 
tutarsız (diyezi-bemolü aynı boya raptedilmemiş) Batı’ya 
aykırı dizek notasyonu ve diyapazon yazımı sebebiyle 
ise, makamsal geçkiler ile dizi göçürümleri sözkonusu 
olduğunda, alabildiğine sorunludurlar.

Hazırdaki diğer kuramların açmazları



Bir taraftan oktavda 53 komma vardBir taraftan oktavda 53 komma vardıır r deniyordeniyor……

 Makam Makam mmüüziziğğinin inin karakteristikkarakteristik ççalgalgıılarlarıındanndan Kanun,Kanun,
aslaslıında,nda, sansanıılanlanıın aksine,n aksine, bbüünyesinde Arelnyesinde Arel--EzgiEzgi--Uzdilek Uzdilek 
Sistemini herhangi perdede maksimum 1 sent mutlak Sistemini herhangi perdede maksimum 1 sent mutlak 
hata ile sarmalayabilen hata ile sarmalayabilen oktavda 53 Holder kommasoktavda 53 Holder kommasıı
(Mercator zinciri)(Mercator zinciri) seslerine gseslerine göörere hazhazıırlanmrlanmııyoryor..

 ÖÖzellikle son zamanlarda, Batzellikle son zamanlarda, Batıı’’dan getirtilen akort dan getirtilen akort 
aygaygııtlartlarıı referans alreferans alıınaraknarak, , ““yaryarıımmsesses mandallarmandallarıı”” 100 100 
sentesente ggööre re ççakakııllııp, arasp, arasıı (muhtemelen i(muhtemelen işşlemin farklemin farkıında nda 
olunmaksolunmaksıızzıın) n) 55’’e, e, 66’’yaya, , 77’’yeye bbööllüünnüüyor. yor. Genellikle Genellikle 66’’yaya. . 
BBööylece oktav pratikylece oktav pratikççe e 72 e72 eşşit parit parççayaaya taksim edilmitaksim edilmişş
oluyor.oluyor. AtlamalAtlamalıı ssııççramalramalıı mandal dizilimi sebebiyle ise, mandal dizilimi sebebiyle ise, 
bu bu çöçözzüünnüürlrlüüğğüün sundun sunduğğu tu tüüm sesler kullanm sesler kullanıılmlmııyor...yor...



ÖÖte te yandanyandan oktav 72oktav 72 eeşşit parit parççayaaya bbööllüünnüüyoryor……

 Bu Bu şşizofrenik izofrenik durumdurum, teori ile , teori ile uygulamauygulama arasarasıında yer yer nda yer yer 
““yaryarıımm--kommakomma””yyıı aaşşan farklar an farklar dodoğğmasmasıına yolana yolaççııyoryor..

 Kanun yanKanun yanııssııra, tam seste 9, oktavda 53 komma ra, tam seste 9, oktavda 53 komma 
metodolojisiyle kometodolojisiyle koşşullanmullanmışış mmüüzisyenlerden oluzisyenlerden oluşşan an 
incesaz heyetlerinde iincesaz heyetlerinde işşitilebilecek perde bozukluklaritilebilecek perde bozukluklarıınnıı
giderebilmekgiderebilmek üüzerezere, , KKanuniler sanuniler süürekli rekli ve ve radikal biradikal biççimde imde 
““akortlarakortlarıınnıı bozmakbozmak”” durumunda kaldurumunda kalııyorlar.yorlar.

 Kanunda haliyle, geKanunda haliyle, geççkilerde ve gkilerde ve göçüöçürrüümlerde mlerde üüstesinden stesinden 
kolay gelinemeyecek olumsuzluklar meydana geliyor.kolay gelinemeyecek olumsuzluklar meydana geliyor.



Nostalji Nostalji –– ilk nazari yaklaşımlarımilk nazari yaklaşımlarım



Bütünsel bir Temperaman & Teori ÖnerisiBütünsel bir Temperaman & Teori Önerisi

 ÖÖnerilen, haznerilen, hazıırdakirdaki hihiççbirbir perdeperde--ddüüzenizeni, , banabana ggööre re TTüürk rk 
Makam Makam mmüüziziğğiinnin in sesses--ikliminiiklimini hakkhakkııyla yansyla yansııtamtamııyoryor..

 Bunlardan hiBunlardan hiççbiri, tarihsel olarak biri, tarihsel olarak MakamlarMakamlarıın Anasn Anasıı
saysayıılan lan RastRast’’ıın ban başşllııca diatonik modunu dizekca diatonik modunu dizek notasnotasıındanda
ararıızaszasıız natz natüürel perdelererel perdelere tutarltutarlııca ca oturtamamaktadoturtamamaktadıır.r.

 AyrAyrııcaca, hi, hiççbirinde birinde ttüüm ahenkler m ahenkler üüzerinden zerinden bbüüttüün n 
makamlarmakamlarıınn ggöçüöçürrüümmüü laylayııkkııyla yla sasağğlanamamaktadlanamamaktadıır.r.



Niçin 79Niçin 79--sesli Kanun?sesli Kanun?

 İİhtiyahtiyaçç duyulan sistem, duyulan sistem, en baen başşta ahenk ve gta ahenk ve göçüöçürrüüm m 
((ööteleme) meselesi yteleme) meselesi yüüzzüünden, nden, hayli yhayli yüüklklüü bir bir 
temperamantemperaman olmak durumundadolmak durumundadıır.r.

 BatBatıı ile etkileile etkileşşimlerin de dayatmasimlerin de dayatmasııyla, byla, beeşşliler zinciri liler zinciri 
kesintiye ukesintiye uğğratratııllmaksmaksıızzıınn, pek , pek ççok derecede, ok derecede, RastRast’’tan tan 
(armonik maj(armonik majöörr’’den) den) MahurMahur’’a / a / SuzSuz--i Dilarai Dilara’’ya ya 
(Pithagoryen maj(Pithagoryen majöörr’’e) gee) geççki yapki yapıılabilmelidir.labilmelidir.

 En En öönemlisi de, nemlisi de, ““mmüücenneb bcenneb böölgesi perdelerilgesi perdeleri”” tahammtahammüül l 
edilebilir bir yaklaedilebilir bir yaklaşışıklklııkla kla tutturultutturulabilmelidirabilmelidir..



Ney Ney 
AhenkleriAhenkleri

19,5-20-20,5507-520-533NevaD5 (Re)Yıldız (Ahteri / B. Nısfiye)

20,5-21-21,5533-546-559HisarC# / DbSipürde-Yıldız Mabeyn

21,5-22-22,5559-572-585HüseyniC5 (Do)Sipürde (Mehtabiye)

23-23,5-24598-611-624AcemB4 (Si)Müstahsen

24,5-25-25,5637-650-663EvcA# / BbKız-Müstahzen Mabeyn

26,5-27-27,5689-702-715GerdaniyeA4 (La)Kız

28-28,5-29728-741-754ŞehnazG# / AbMansur-Kız Mabeyn

29,5-30-30,5767-780-793MuhayyerG4 (Sol)Mansur

31,5-32-32,5819-832-845SünbüleF# / GbŞah-Mansur Mabeyn

33-33,5-34858-871-884Tiz SegahF4 (Fa)Şah

34,5-35-36897-910-936Tiz ÇargahE4 (Mi)Davud

36,5-37-38949-962-988Tiz HicazD# / EbBolahenk-Davut Mabeyn

39,5-40-40,51,027-1,040-1,053Tiz NevaD4 (Re)Bolahenk

ÇAP2 (mm)NEY BOYU (mm)A4=440 HzRASTAHENK

Ölçüler, Ney yapımcısı ve Neyzen Gökhan Özkök’ten alınmıştır.
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1. Selende Rast dizisi çalındığında, A4=440 Hz Diyapazon Standartına göre işitilen yaklaşık seslerRAST
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Natürel Dizi ve Ton AktarımıNatürel Dizi ve Ton Aktarımı



79’lu Perde79’lu Perde--Düzeninin İnşasıDüzeninin İnşası

►► Tam dTam döörtlrtlüü aralaralığıığı ((4/34/3) logaritmik ) logaritmik ııskalada 33 eskalada 33 eşşit it 
parparççaya taksim edilir.aya taksim edilir.

►► Elde edilen Elde edilen ““kommakomma”” 79 kere 79 kere üüstst--üüste bindirilir.ste bindirilir.

►► VarVarıılan ses oktava yaklan ses oktava yakıındndıır. Oktava tamamlanr. Oktava tamamlanıır.r.

►► 7878’’inci ila 79inci ila 79’’uncu aduncu adıımlar arasmlar arasıında bnda bööylelikle ortaya ylelikle ortaya 
ççııkan kan ““bbüüyyüük (Holderyen) kommak (Holderyen) komma””, , 45.45.--46.46. dereceler dereceler 
arasarasıına tana taşışınnıır.r.



79 MOS 15979 MOS 159--tETtET

►► Elde edilen sistem 159Elde edilen sistem 159--tET itET iççinden seinden seççilmiilmişş 79 ses ile 79 ses ile 
pratikpratikççe ayne aynııddıır.r.

►► Bu nedenle Bu nedenle İİngilizce ngilizce ““7979--tone Moment of Symmetry out tone Moment of Symmetry out 
of 159of 159--tone Equal Temperamenttone Equal Temperament”” deyideyişşinin kinin kıısaltsaltıılmlmışıışı
olan olan 79 MOS 15979 MOS 159--tETtET şşeklinde aneklinde anııllıır.r.

►► ““Moment of SymmetryMoment of Symmetry”” tabiritabiri (E. Wilson)(E. Wilson), hangi y, hangi yööne ne 
ççevrilirse evrilirse ççevrilsin, sistemin bevrilsin, sistemin büünyesindeki iki boy komma nyesindeki iki boy komma 
aralaralığıığından dolayndan dolayıı simetriyi korudusimetriyi koruduğğunu anlatmak iunu anlatmak iççindir. indir. 



Kesintisiz Beşliler ZinciriKesintisiz Beşliler Zinciri

►► Sistemde Sistemde 4646 adet Pithagoryen, adet Pithagoryen, 3333 adet tempere, adet tempere, 3232 adet adet 
SSüüperper--Pithagoryen bePithagoryen beşşli bulunur. li bulunur. 

►► Bunlar sayesinde, her derecede RastBunlar sayesinde, her derecede Rast’’tan Suztan Suz--i Dilarai Dilara’’yaya
/ / MahurMahur’’aa kesintisiz gekesintisiz geççki yapmak mki yapmak müümkmküün hale gelir.n hale gelir.

►► GGöçüöçürrüümler noksansmler noksansıızdzdıır.r.

►► ““MMüücenneb bcenneb böölgesi perdelerilgesi perdeleri”” en en ççok ok 77 sent hata ile sent hata ile 
yakalanyakalanıır.r.



NOTASYONNOTASYON

 Bildik diyezlere ve bemollere ilaveten yalnBildik diyezlere ve bemollere ilaveten yalnıızca zca üçüç yeni yeni 
iişşaret aret ööğğrenmek yetecektir.renmek yetecektir.

 Bunlar Bunlar kommakomma, , iki kommaiki komma ve ve ççeyrekeyrek--tonton ararıızalarzalarııddıır.r.

 SSöözkonusu arzkonusu arıızalar zalar George SecorGeorge Secor ve ve David KeenanDavid Keenan
taraftarafıından gelindan gelişştirilen tirilen Sajital NotasyonSajital Notasyon’’a ait olup, uluslara ait olup, uluslar--
arasarasıı mikrotonal camiaymikrotonal camiayıı sarmasarmaşşttıırmakta krmakta kööprprüü ggöörevi revi 
üüstlenebilirler.stlenebilirler.



SAJİTAL NOTASYONSAJİTAL NOTASYON

Tanini boyunca inerken

Tanini boyunca çıkarken

3 adımda çeyrekses,

6 adımda diyez / bemol, 

12 adımda çift diyez / çift bemol



79 sesli kanunun özellikleri79 sesli kanunun özellikleri
 ArelArel--EzgiEzgi’’nin tarihte karnin tarihte karşışıllığıığı ggöörrüülmeyen lmeyen ÇÇargahargah’’ıı

yerine, yerine, RastRast temel makam saytemel makam sayııllıır.r. Portede, bunun Portede, bunun 
perdeleri Sperdeleri Süüppüürde Ahenkte (Batrde Ahenkte (Batıı diyapazonu) natdiyapazonu) natüürel rel 
notalara denk dnotalara denk düüşşüürrüülmlmüüşşttüür;r;

 RastRast’’ıın n ççııkkııccıı dizisinde dizisinde segahsegah and and evcevc olarak bildiolarak bildiğğimiz imiz 
3. ve 7. dereceler, 3. ve 7. dereceler, duysal tahammduysal tahammüül sl sıınnıırrıındaki bendaki beşşliler liler 
ile kesintisiz bir zincir kurularak elde edilirile kesintisiz bir zincir kurularak elde edilir;;

 Bir nebze daha yBir nebze daha yüüksek 3. ve 7. derecedeki ksek 3. ve 7. derecedeki buselikbuselik ve ve 
mahurmahur perdelerine perdelerine yine kesintisiz beyine kesintisiz beşşliler zinciri liler zinciri 
üüzerindenzerinden, ula, ulaşışılarak, larak, Mahur Mahur makammakamıına direkt gena direkt geççki ki 
yapyapıılabilirlabilir;;

 DDüügahgah--segahsegah, , ççargahargah--sabasaba ve ve nevaneva--hisar hisar gibi bildik perdegibi bildik perde--
ikilisi konumlarikilisi konumlarıına gerek duyulan na gerek duyulan ççeeşşitli orta ikili itli orta ikili 
aralaralııklarklar yerleyerleşştirilmitirilmişştirtir;;

 YukarYukarııdaki idaki işşlem, natlem, natüürellerde oldurellerde olduğğu kadar, u kadar, ççok diyezli ok diyezli 
ve ve ççok bemollok bemollüü seviyelerde dahi tekrarlanarak, seviyelerde dahi tekrarlanarak, kanunun kanunun 
transpozisyon ytranspozisyon yöönnüünden knden kııssııtlartlarıınnıı ttüümden gidirmektedirmden gidirmektedir..



79 içinden Arel79 içinden Arel--EzgiEzgi--UzdilekUzdilek



Zıt uçta: Zıt uçta: YarmanYarman--2424
 Tek ATek Ahenkhenk öözellikli, AYNI arzellikli, AYNI arıızi izi işşaretleri kullananaretleri kullanan

ArelArel--EzgiEzgi--UzdilekUzdilek alternaalternatifitifi..

 1212--sesses ModifiModifiye Aratonye Araton TemperamTemperamananıı ççekirdeekirdeğğii bulundururbulundurur..

 AyrAyrııca ica iççindeinde 1717--seslisesli bebeşşliler dliler dööngngüüssüü vardvardıırr..

 UUşşşşak, Hak, Hüüseyni, Saba, Karcseyni, Saba, Karcığığar, Har, Hüüzzam makamlarzzam makamlarıına has na has 
ortaorta--ikili aralikili aralııklarklarıı, perde esnetmeye dahi , perde esnetmeye dahi ççok gerek ok gerek 
kalmadan, tatminkar kalmadan, tatminkar ööllçüçüde temsil eder.de temsil eder.

 Asgari dAsgari düüzeydezeyde zenarmonizenarmoni / mi/ mikkrotonalrotonal ççokseslilik okseslilik 
yapyapıılmaslmasıına elverina elverişşlidirlidir..

 9 9 makammakam kategorisinde 128 kaykategorisinde 128 kayııttan ttan üüretilen perde retilen perde 
histogramlarhistogramlarıınnıın tepe noktalarn tepe noktalarııyla en yla en ççok ok öörtrtüüşşme me 
sasağğladladıı ((Bozkurt, Yarman, et al. Bozkurt, Yarman, et al. 2009 JNMR 2009 JNMR makalemizmakalemiz).).



YarmanYarman--2424: veriler: veriler
Bütün perdelerBütün perdeler

1212--ses Modifiye Araton Temperamanı Çekirdeğises Modifiye Araton Temperamanı Çekirdeği



YarmanYarman--2424: veriler : veriler ---- devamdevam

17 turda kapanan beşliler çenberi17 turda kapanan beşliler çenberi

12 sesten ibaret majör/minör akor doğruluğu12 sesten ibaret majör/minör akor doğruluğu



YarmanYarman--24 24 Saba örnekSaba örnek



Yarman-24 ile Nasır Dede ney perdeleri



Son olarak: Ney Perdeleri EtkileSon olarak: Ney Perdeleri Etkileşşimli Flashimli Flash



Dinlediğiniz için teşekkür ederim!


