“Ra-Dü-Se” Solfeji için “Ra-Dü-Se” Notası
16 Aralık 2004 ak!amı, "i!li Belediyesi Esentepe Merkez Binası’nın en üst katındaki
salonda toplanan Çıra#an Musıki Derne#i’nin anlı !anlı Fasıl çalı!malarına – beraberimde
derne#in kurucu üyesi ve o dönem yöneticilerinden Mustafa Kemal Karaosmano#lu ile
dı!arıdan Mehmet U#ur Keçecio#lu a#abeylerim oldu#u halde – katılarak, Türk Makam
müzi#ine özgü (a!ina oldu#um Klasikal Batı müzi#i düsturundan çok farklı) nota/solfej
uygulamalarını bir kez daha yerinde deneyimleme !ansı buldum.
Sevgili Kemal a#abeyimin i!areti ve ricasıyla, oldukça e#lenceli geçen bu e!likli geceye
dair izlenimlerimi içeren bir raporu, bir gün sonra, M. Kemal Karaosmano#lu, M. U#ur
Keçecio#lu, Ömer Tulgan ve Can Akkoç a#abeyler ile olu!turdu#umuz Yahoogroups
Notayaz yazı!ma platformuna, hazırlayıp gönderdim.
Sözkonusu raporun ve bunun ate!ledi#i fevkalade verimli yazı!ma trafi#inin özetinin özeti
!u idi:
Ben, Klasikal Batı müzi#i kökenli bir piyanist ve bestekar olarak, yürürlükteki nota/solfej
uygulamasını, kendimce gayet haklı sebeplerle, afallatıcı derecede ters bulmaktaydım.
Buna kar!ılık, tek-ezgili müzik gelene#imizi hem ka#ıt üstünde, hem zihinlerde, hiç de#ilse
“afaki düzeyde”, temsil edebilmek üzere, yüzyıla yakındır benimsenmi! (derme-çatma da
olsa) Batı-dev!irmesi bir sistem gerçe#i vardı.
Di#er bir deyi!le, Batı müzi#inin tarihi birikimlerinden harc-ı alem yararlanılarak (üstelik
aslı yer yer bozularak) in!a edilmi! ve çerçevesi gündelik gerekler ile sınırlanmı! tekporteli Türk musıkisi terminolojisi ve kuramı çatısı altında, hiç kabullenemedi#im e#reti
bir sahne sergileniyor ve kaçıncı kez bana yine “kültür-!oku” ya!atıyordu.
Biraz daha ayrıntıya girecek olursam:

1. Tüm sesler ve çalgılar – nota sayfalarının de!ifresinde herkes için sabit bir diapazon
standardı kabulü olmaksızın – Ton Aktarımsal (Key Transposing), yani “transpoze
edilir” muamelesi görüyordu. Halbuki, “Key Transposition” tekni#i, ebadı de#i!ti#i
halde delik açkıları ile parmak çalım stili de#i!meyen Ney ve Klarinet gibi çalgıların
dı!ında, asla sözkonusu edilmemesi gereken bir durumdu. Perdelerin notalarla ilintisi
ise, tam aksine, sabit tutulmakta, perdeler dizekteki “de facto” konumlara
(rast=Sol, çargah=Do, neva=Re, vs...) çivilenmekteydi.
2. Dahası, diapazon ko!ulları prova boyunca de#i!iyor, duruma göre bir an Kız Neyi
Akordu, sonra bir ba!ka yerde Bolahenk, bir di#er a!amada ise Mansur esas
alınabiliyordu.
3. Tanbur, Ney ve Kemençe gibi çalgılar, Ahenk de#i!imi nedeniyle alt-sınırlarına
dayandıklarında, çaresiz, bulamadıkları pest perdeler için oktav yukarı öteleme
(transpozisyon) yapmaya mecbur kalıyorlardı.

4. Hele hele, nota sayfalarında (Karaosmano#lu’nun izzet-ikram hazırladı#ı temiz
nüshalar sözkonusu de#il ise) nüanslar, dinamikler, tempolar ve usul vuru!
yönergeleri kesinlikle bulunmuyordu. Çalgıya özgü ve icabında farklı anahtarlar
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Akordu, sonra bir ba!ka yerde Bolahenk, bir di#er a!amada ise Mansur esas
alınabiliyordu.
3. Tanbur, Ney ve Kemençe gibi çalgılar, Ahenk de#i!imi nedeniyle alt-sınırlarına
dayandıklarında, çaresiz, bulamadıkları pest perdeler için oktav yukarı öteleme
(transpozisyon) yapmaya mecbur kalıyorlardı.
4. Hele hele, nota sayfalarında (Karaosmano#lu’nun izzet-ikram hazırladı#ı temiz
nüshalar sözkonusu de#il ise) nüanslar, dinamikler, tempolar ve usul vuru!
yönergeleri kesinlikle bulunmuyordu. Çalgıya özgü ve icabında farklı anahtarlar
kullanılarak hazırlanması Batı’da adetten olan partitürlerden bahis ise abesti. Bu
durum, Batı müzi#i düsturu edinmi! bir müzisyen açısından, haliyle, tahammül
sınırlarını zorlayan bir dizi özensizlikten ba!ka bir!ey sayılamazdı.

$!te, herkesin Sol okuyup (A4 = 440 Hz uluslararası diapazonda) duruma göre Re (D) sesi,
Do (C) sesi, La (A) sesi verebildi#i – üstelik, Fasıl heyetinde G Klarinet çalan Roman gencin,
çalgısında Re tu!una basıp La (A) sesi aldı#ı halde, bunu Kız Neyi Ahengi’nde Sol notası
(rast), Süpürde’de Mi notası (hüseyni-a!iran) ve Bolahenk’te Re notası (yegah/neva) *
belleyebildi#i – karı!ık bir ortamda, Batı müzi#i e#itimi almı! “mutlak kulak sahibi” bir
müzisyen olan ben de, yeteneklerimin hakkını tam vermeye gayret ederek, “4+4=7 ses(!)”
tabir olunan minör yedili a!a#ıdan, Kız Neyi Akordunda Fasıl’a e!lik etti#im anlar boyunca,
önümdeki notayı D Klarinetmi!imcesine, yani, D Klarinetin notayı seslendirmesi halinde
çıkacak frekansların uluslararası diapazondaki nota isimleri kar!ılıklarına göre, okumaya
ba!layıverdim!
(* demek ki, Bolahenk Akortta, tu!esinin “Ton-Aktarımsal/Key Transposing” özelli#ini görmezden gelerek, elinde
o an sanki C Klarinet tutuyormu! varsaymak durumunda kaldı#ı!..)

Ortaya, haliyle, ilginç bir manzara çıktı. Hepimiz (A4 = 440 Hz uluslararası diapazonda)
Fa, Sol, La... seslerini veriyorduk, ancak di#er herkes Sol, La, Si... nota isimlerini telaffuz
ederken, bir tek ben Fa, Sol, La... !eklinde de!ifre yapıyordum.
Nota isimlerinin böyle tam-ses aralıkla ayrık olarak aynı anda duyulması üzerine, kulakları
ola#anda sendeletici bir üst-üstelik ortaya çıkmı! ve prova esnasında yanıba!ımda oturan
Kemal ile U#ur a#abeylerimin konsantrasyonu, haliyle, bozulacak noktaya gelmi!ti.
Elbette, notaya göre onlar haklıydı, çıkan seslere göre ise ben!
Bunun üzerine Kemal a#abey, nota sayfalarını üçüncü çizgi Do Anahtarı ile yazılmı! gibi
varsayıp okumamı teklif edecek oldu. Fakat, bu bakı! açısıyla nota isimleri aynı düzlemde
yine bulu!turulamazdı. Kaldı ki, öyle de!ifre yapılacak olsa, nota boyunca donanım ve arızi
i!aretlerin hepten tavsayaca#ı belirgindi.
O an, iki ayrı müzik kültürünün uzla!abilece#i görünürde tek yol, sırf benim, etraftan
çıkan farklı nota isimlerine aldırmaksızın, solfejde kendi sesime (alı!kanlıklarımı da epey
zorlayarak) “D Klarinet süzgeci” takmam idi. Ba!ka türlü dü!ünmem halinde, mutlak
kula#ımın zorlaması yüzünden, kendi açımdan kabulü mümkün olmayacak entonasyon ve
de!ifre sendelemeleri ortaya çıkabilirdi.
Mesele, a!ikar ki, Do-Re-Mi Solfeji’nin Batı’dan çarpık bir !ekilde alınıp Makam müzi#i
prati#ine geli!igüzel (resmen “Alaturka”) izdü!ürülmü! olu!undan kaynaklanıyordu.
Vasilâki'ye ait Kürdîlihicazkâr Pe!rev’in müzikal de!ifresi i!i böylece tamamlanınca, di#er
esere geçilece#i arada, ya!adı#ımız aksaklık üzerine aramızda kısa bir söz alı!veri!inde
bulunduk ve M. Kemal Karaosmano#lu ayak-üstü dahiyane bir bulu!a yakınsadı:
“O zaman var mısın Çargâââh - Nevâââ - Hüseynîîî - ... !eklinde solfeje?.. (kısa süreli
notalara sözcüklerin sı#mayaca#ını hatırlatınca) Fakat o zaman gerçekten çok uzun olur.
Ça - Ne - Hü - ... diye kısaltmak gerekir.”
Çalı!maya ara verildi#inde, Kemal a#abey, eski nazari yazmalarda ana makam kabul edilen
Rast’ın tamam perdelerine göndermeyle, ilk önerisini, ”Raaast - Dügâââh - Segâââh- ...”
eksenine kaydırarak, “Ra - Dü - Se” kısaltmalarına dönü!türmü!tü bile.
Bu teklifin ve o gecenin özeti mahiyetindeki raporumun ardından, Notayaz Grubu’nda
ba!gösteren uzun elektronik iletiler akı!ı sonucunda, çe!itli varyantlar haftalarca
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esere geçilece#i arada, ya!adı#ımız aksaklık üzerine aramızda kısa bir söz alı!veri!inde
bulunduk ve M. Kemal Karaosmano#lu ayak-üstü dahiyane bir bulu!a yakınsadı:
“O zaman var mısın Çargâââh - Nevâââ - Hüseynîîî - ... !eklinde solfeje?.. (kısa süreli
notalara sözcüklerin sı#mayaca#ını hatırlatınca) Fakat o zaman gerçekten çok uzun olur.
Ça - Ne - Hü - ... diye kısaltmak gerekir.”
Çalı!maya ara verildi#inde, Kemal a#abey, eski nazari yazmalarda ana makam kabul edilen
Rast’ın tamam perdelerine göndermeyle, ilk önerisini, ”Raaast - Dügâââh - Segâââh- ...”
eksenine kaydırarak, “Ra - Dü - Se” kısaltmalarına dönü!türmü!tü bile.
Bu teklifin ve o gecenin özeti mahiyetindeki raporumun ardından, Notayaz Grubu’nda
ba!gösteren uzun elektronik iletiler akı!ı sonucunda, çe!itli varyantlar haftalarca
tartı!ılıp elenerek, son haliyle “Ra-Dü-Se” Solfeji ortaya çıkmı! oldu.
M. Kemal Karaosmano#lu, “Ra-Dü-Se” Solfeji’nin do#u! hikayesini, felsefesini ve kısa bir
uygulamasını, http://www.musiki.org/ra_du_se.htm adresinden ula!ılabilecek olan 2007
tarihli Yahoogroups Türk Musıkisi Haberle!me Grubu mesajında anlatmaktadır **. Ayrıca,
kendisinin ba!lıca mimarı oldu#u Data-Soft’tan Mus2okur “Türk Müzi#i Multimedya
Ansiklopedisi” yazılımı da, buradan seslendirilen eserlere “Ra-Dü-Se” Solfeji ile “karaoke
e!lik” yapılmasına olanak sunmaktadır.
(** Aynı yazının sonunda, “Ra-Dü-Se” önerisinin ardındaki incelikli mantı#ı ve bu özgün dü!üncenin Türk Makam
müzi#i’nde eser geçmeye dönük yardımcı i!levselli#ini hiç kavrayamamı!, yakı!ıksız ve saldırgan üsluplu bir
muarıza Karaosmano#lu’nun verdi#i yanıtın linki de, bulunmaktadır.)

*

*

*

$lk kez benim dikkate getirdi#im üzere, Hintliler’in ‘Sa’, ‘Re’, ‘Ga’, ‘Ma’, ‘Pa’, ‘Dha’, ‘Ni’
kısaltılmı! perde isimleriyle me!hur geleneksel (sargam yahut swara adlı) gam solfejini çok
andıran ve buna tamamen ko!ut bir mantıkla ortaya atılmı! olan “Ra-Dü-Se”, vaktiyle
Türk Makam müzi#ine çarpık uyarlanmı! ve öylece yer etmi! Do-Re-Mi Solfeji kaynaklı
tüm nota ile nazariyat meselelerini kökten çözümleyebilecek bir bulu!tur.
Geçmi!te, Türk Makam müzi#inde perde isimlerini temsilen Arapça ve Ermenice kökenli
karakterler ileri sürülmü! ve eserleri kayda alıp unutulmaktan korumak maksadıyla bu tür
hurufa dayalı notasyonlar sistematize edilmi!ti. Ne var ki, bunların hiçbirinde, ayrıca bir
solfej metodu dile getirilmiyordu. Bilhassa, perdeleri özel harf simgelerine izdü!üren
Dimitri Kantemir ve Hamparsum Limonciyan notalarında, bugüne de#in “Ra-Dü-Se”
do#rultusunda bir Solfej uygulamasının hiç dü!ünülmemi! olu!u gerçekten !a!ırtıcıydı!
Bu açıdan de#erlendirildi#inde, Batı dünyası ile Osmanlı dünyası arasındaki etkile!imlerin
tırmanarak arttı#ı 19. Yüzyılın ba!ından itibaren, (çarpık da olsa) yaygın kabul görmeye
ba!lamı! Do-Re-Mi Notası & Solfeji (aslında yabancı ve ihtiyaç-fazlası i!levlere sahip
oldu#u halde) gerçekten büyük bir bo!lu#u doldurmaya hizmet etti.
Bununla birlikte, günümüzde, Batı müzi#i kökenli araçlar ile tekniklerin yaygın prosedüre
aykırı ve geli!igüzel kullanımdan do#an karga!a ortadadır. Epey geç kalınmı! da olsa,
makamsal perdeler ile notalar ili!kisinde süregelen kafa karı!ıklı#ını gidermede, her halde
en etkin ba!lıca araç, “Ra-Dü-Se” Solfeji ve eklentileri olacaktır.
“Ra-Dü-Se” Solfeji’nin temelinde, Rast makamının bir oktavlık ana dizisini te!kil eden
tarihi tamam perdelerin temsili heceleri seçilmektedir (verilen oranlar takribidir):

rast - dügah - segah - çargah -neva - hüseyni - eviç - gerdaniye
1/1
9/8
5/4
4/3
3/2 27/16 15/8
2/1

Notayaz Grubu’nda a#abeylerimle gerçekle!en uzun uzadıya yazı!malarımız sonucunda,
çe!itli varyantların tartı!ılıp elendi#inden yukarıda bahsetmi!tim. "imdi, bunların ele
alınması yararlı olacaktır.
Elenen ilk varyantı, Kemal Karaosmano#lu, ‘Ra’, ‘Dü’, ‘Se’, ‘Ça’, ‘Ne’, ‘Hü’, ‘Ac’, ‘Ge(r)’
sırasında dile getirdi. Burada, acem perdesinin Arel-Ezgi-Uzdilek Sistemi’nde arızasız
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Bununla birlikte, günümüzde, Batı müzi#i kökenli araçlar ile tekniklerin yaygın prosedüre
aykırı ve geli!igüzel kullanımdan do#an karga!a ortadadır. Epey geç kalınmı! da olsa,
makamsal perdeler ile notalar ili!kisinde süregelen kafa karı!ıklı#ını gidermede, her halde
en etkin ba!lıca araç, “Ra-Dü-Se” Solfeji ve eklentileri olacaktır.
“Ra-Dü-Se” Solfeji’nin temelinde, Rast makamının bir oktavlık ana dizisini te!kil eden
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Notayaz Grubu’nda a#abeylerimle gerçekle!en uzun uzadıya yazı!malarımız sonucunda,
çe!itli varyantların tartı!ılıp elendi#inden yukarıda bahsetmi!tim. "imdi, bunların ele
alınması yararlı olacaktır.
Elenen ilk varyantı, Kemal Karaosmano#lu, ‘Ra’, ‘Dü’, ‘Se’, ‘Ça’, ‘Ne’, ‘Hü’, ‘Ac’, ‘Ge(r)’
sırasında dile getirdi. Burada, acem perdesinin Arel-Ezgi-Uzdilek Sistemi’nde arızasız
gösterilmesinin payı vardı. Ancak, tarihi nazariyata göre, Rast dizisinde arızi sayılmayan
perde asıl eviç idi. Ayrıca, de!ifre yaparken “Ac” gibi sert-kapalı bir hecenin telaffuzu
kolay olamazdı. Hem sonra, oktav e!de#erli#i sözkonusu iken Ra ile Ger !eklinde iki ayrı
hece bulunması, ileride görülece#i üzere, yersiz olacaktı.
$kinci varyant, tarafımdan, standart diapazona (A4 = 440 Hz’e) göre “Do-Re-Mi...” sesleri
ile ba!langıçta örtü!türülen ‘Ra’, ‘Dü’, ‘Se’, ‘Ça’, ‘Ne’, ‘Hû’, ‘Evc’, (‘Ge’) heceleri olarak
dü!ünüldü. Bilhassa, Ömer Tulgan a#abey, hüseyni perdesini temsilen (“Allah Hû...” zikrine
benzer yönde) tasavvufi bir “Hû” görmekten memnuniyet duydu#unu ifade etti. Tabii,
oktav e!de#erli#inin sözkonusu oldu#u yerde, yine Ra ile Ge türü iki ayrı hece tayin
etmenin gereksizli#i ileride anla!ılacaktı.
Üçüncü varyant, Kemal a#abeyin yukarıdaki yazıma cevaben, ‘Ra’, ‘Dü’, ‘Se’, ‘Ça’, ‘Ne’,
‘Hü’, ‘Ev’, ‘Ge’ yönünde bir uygulamayı deneyece#ini söylemesiyle gündeme geldi.
Dördüncü varyant, Ömer Tulgan a#abeyin, aradan birkaç ay geçmi! oldu#u halde, Mayıs
2005’te, güzel bir tesadüf eseri önceki mesajla!maları noksan hatırlamasıyla ve Türkçe
özel karakterler kullanmayarak olu!turdu#u ‘Ra’, ‘Du’, ‘Se’, ‘Ca’, ‘Ne’, ‘Hu’, ‘Ve’, ‘Ga’
sırasıydı. Bunu yaparken, elektronik gönderilerde Türkçe özel karakterler kullanmanın
yarataca#ı sıkıntıları ku!kusuz hesaba katmaktaydı.
Be!inci varyant, Ömer a#abeye cevabımda, ‘Ra’, ‘Dû’, ‘Se’, ‘Ça’, ‘Nâ’, ‘Hû’, ‘Ve’, ‘Da’
olarak sıralamayı düzeltmemle gündeme geldi. Ba!lıca itirazım, Türkçe özel karakterleri
bilgisayarda ifade edememe durumunun artık iyice istisna olu!uydu. Rast dizisinin tiz
karar perdesinde tamamlanı!ını (eviç ve gerdaniye perdelerinden hareketle) “Ve-Da”
ça#rı!ımıyla vurgulamak; dönü!te ise, “davet” der gibi “Da-Ve” ve “durak/durmalı” der gibi
“Du-Ra” !eklinde diziyi sonlandırmak bence pek akıllıcaydı. Gerçekten, eviç için “Ev” yerine
“Ve” hecesi, çok daha !ık, telaffuzu kolay duruyordu. Ayrıca, rast‘ın oktavına eri!ilmesine
sadece bir perde kaldı#ını, “ve” ba#lacı peki!tirmi! oluyordu. Esasen, eviç perdesi için “Ve”
hecesine, 2005’in Mart ayı ba!ında (“Ra-Dü-Se” ile aynı do#rultuda, sonradan Doktora
Tezime dahil edece#im ayrıntılı bir “makamsal solmizasyon” dü!üncesi uzantısında)
Abdülbaki Nasır Dede’nin Ney perdelerini kısaltılmı! türev heceler biçiminde ifade gayreti
içindeyken, çoktan yakınsamı!tım. Buna birazdan dönece#im.
Mayıs 2005’in sonuna gelindi#inde ise, ortaya çıkan tablo !uydu:

Kap!onlu harflerin daktilo edilmesi güçlü#ü kar!ısında, kap!onlar atıldı.
“Ça”nın telaffuzu hızlı pasajlarda zor olabilece#inden ve elektronik ortamda Türkçe
yazım sıkıntısı her zaman sözkonusu edilebilece#inden, çargah perdesi için “Ca” daha
çok tercih edildi. Bununla birlikte, M. Kemal Karaosmano#lu a#abeyim dügah için “Dü”
ve hüseyni için “Hü” !ekillerini muhafaza etti.
“Ca”dan sonra “Na” gelince, “Ca-Na” !eklinde, makamsal müzikte çokça rastlanan
güftesiz terennümleri andırıcı !airane bir güzellik olu!uyordu. Yine de, bunun yerine
neva perdesi için daha çok “Ne” tercih edildi. Etki a!a#ı-yukarı aynıydı. Ayrıca, birbiri
ardınca dört defa sonu -a ile biten hece okumanın do#uraca#ı muhtemel kafa
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karar perdesinde tamamlanı!ını (eviç ve gerdaniye perdelerinden hareketle) “Ve-Da”
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hecesine, 2005’in Mart ayı ba!ında (“Ra-Dü-Se” ile aynı do#rultuda, sonradan Doktora
Tezime dahil edece#im ayrıntılı bir “makamsal solmizasyon” dü!üncesi uzantısında)
Abdülbaki Nasır Dede’nin Ney perdelerini kısaltılmı! türev heceler biçiminde ifade gayreti
içindeyken, çoktan yakınsamı!tım. Buna birazdan dönece#im.
Mayıs 2005’in sonuna gelindi#inde ise, ortaya çıkan tablo !uydu:

Kap!onlu harflerin daktilo edilmesi güçlü#ü kar!ısında, kap!onlar atıldı.
“Ça”nın telaffuzu hızlı pasajlarda zor olabilece#inden ve elektronik ortamda Türkçe
yazım sıkıntısı her zaman sözkonusu edilebilece#inden, çargah perdesi için “Ca” daha
çok tercih edildi. Bununla birlikte, M. Kemal Karaosmano#lu a#abeyim dügah için “Dü”
ve hüseyni için “Hü” !ekillerini muhafaza etti.
“Ca”dan sonra “Na” gelince, “Ca-Na” !eklinde, makamsal müzikte çokça rastlanan
güftesiz terennümleri andırıcı !airane bir güzellik olu!uyordu. Yine de, bunun yerine
neva perdesi için daha çok “Ne” tercih edildi. Etki a!a#ı-yukarı aynıydı. Ayrıca, birbiri
ardınca dört defa sonu -a ile biten hece okumanın do#uraca#ı muhtemel kafa
karı!ıklı#ı giderilmi!ti.
“Ra”nın oktavı, küçük harfle, yine “ra” oldu. Oktav tizdeki ana perdeler hep küçük
harflerle, oktav pesttekiler büyük harflerle ifade edildiler (RA-DÜ-SE-CA-NE-HÜVE-- Ra-Dü-Se-Ca-Ne-Hü-Ve-- ra-dü-se-ca-ne-hü-ve).
Ben ise, neva perdesi için “Nev” hecesini tercih ettim. Bu, rast perdesi ile be!li aralı#ı
münasebetini vurgulayıcı ve “Ra-Dü-Se” Solfejinin “de facto” izdü!ürülece#i Do-ReMi Solfejindeki üç harfli tek nota ismi olan Sol notasını hatırlatıcıydı. Ayrıca, Kemal
a#abeyden farklı olarak, hüseyni perdesi için, kap!onu varmı! gibi okunacak olan “Hu”
hecesine yakınsadım.
Abdülbaki Nasır Dede’nin oktavda 17 adet Ney perdesine yönelik “!leri “Ra-Dü-Se”
Solfeji” adlı, 8 Eylül 2007’de Akdeniz Üniversitesi’nde Kemal a#abey ile birlikte
yaptı#ımız “Gelenekten Gelece#e Müzik Günleri” sunumunda dikkate getirdi#im
ayrıntılı (ayrıca Doktora Tezimin 58. sayfasında görülebilecek olan) “makamsal
solmizasyon” çabasına yansımı! olaca#ı üzere, aklımda hep alt-oktavdaki yegah,
hüseynia!iran, ırak ve üst-oktavdaki gerdaniye ile muhayyer tamam perdelerini ve
bunların nimlerini, kendilerine has heceler yoluyla her hal-i karda belirtme dü!üncesi
yeralıyordu. “Ra-Dü-Se” yazı!malarına pek yansımayan o günki dü!ünceme göre, adı
geçen perdelerin (segah, çargah, neva...’dan farklı olarak) geleneksel ses-sahasındaki
oktav hemcinsleri (yani, neva, hüseyni, eviç, rast, dügah...) “tiz”, “pest” veya “kaba”
takılarıyla adlandırılmaz. Keza, Rast makamının ana-sahasındaki tamam perdelere
kıyasla, bunlar da “makam-sahibi” özel perdelerdendir. Bu durumda, sırasıyla yegah
için “Ye”, hüseynia!iran için “"a”, ırak için “Kı”, gerdaniye için “Da” ve muhayyer için
“Mu” heceleri belirlenip, alternatif bir uygulamaya geçit verilebilir. O dönemden
kalma sözkonusu görü!ümü, burada böylelikle netle!tirmi! oldum.

En muteber sayılan okuyu!ları toparladı#ımızda, son !ekliyle “Ra-Dü-Se” Solfeji, hemen
a!a#ıdaki dökümde sunulmaktadır:

HECE

Eksen Perdesi

Hükmü Altındaki (AEU) Perde Sahası

RA
DU/DÜ
SE
CA/ÇA
NE/NEV/(YE)
HU/HÜ/("A)
VE/(KI)

kaba rast
kaba dügah
kaba segah
kaba çargah
yegah
hüseynia!iran
ırak

(k. dik geve!t - k. nim zirgule)
(k. dik zirgule - k. kürdi)
(k. dik kürdi - k. buselik)
(k. dik buselik - k. hicaz)
(k. dik hicaz - k. hisar)
(k. dik hisar - acema!iran)
(dik acema!iran - geve!t)

Ra
Du/Dü

rast
dügah

(dik geve!t - nim zirgule)
(dik zirgule - kürdi)
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hüseynia!iran, ırak ve üst-oktavdaki gerdaniye ile muhayyer tamam perdelerini ve
bunların nimlerini, kendilerine has heceler yoluyla her hal-i karda belirtme dü!üncesi
yeralıyordu. “Ra-Dü-Se” yazı!malarına pek yansımayan o günki dü!ünceme göre, adı
geçen perdelerin (segah, çargah, neva...’dan farklı olarak) geleneksel ses-sahasındaki
oktav hemcinsleri (yani, neva, hüseyni, eviç, rast, dügah...) “tiz”, “pest” veya “kaba”
takılarıyla adlandırılmaz. Keza, Rast makamının ana-sahasındaki tamam perdelere
kıyasla, bunlar da “makam-sahibi” özel perdelerdendir. Bu durumda, sırasıyla yegah
için “Ye”, hüseynia!iran için “"a”, ırak için “Kı”, gerdaniye için “Da” ve muhayyer için
“Mu” heceleri belirlenip, alternatif bir uygulamaya geçit verilebilir. O dönemden
kalma sözkonusu görü!ümü, burada böylelikle netle!tirmi! oldum.

En muteber sayılan okuyu!ları toparladı#ımızda, son !ekliyle “Ra-Dü-Se” Solfeji, hemen
a!a#ıdaki dökümde sunulmaktadır:
HECE

Eksen Perdesi

Hükmü Altındaki (AEU) Perde Sahası

RA
DU/DÜ
SE
CA/ÇA
NE/NEV/(YE)
HU/HÜ/("A)
VE/(KI)

kaba rast
kaba dügah
kaba segah
kaba çargah
yegah
hüseynia!iran
ırak

(k. dik geve!t - k. nim zirgule)
(k. dik zirgule - k. kürdi)
(k. dik kürdi - k. buselik)
(k. dik buselik - k. hicaz)
(k. dik hicaz - k. hisar)
(k. dik hisar - acema!iran)
(dik acema!iran - geve!t)

Ra
Du/Dü
Se
Ca/Ça
Ne/Nev
Hu/Hü
Ve

rast
dügah
segah
çargah
neva
hüseyni
eviç

(dik
(dik
(dik
(dik
(dik
(dik
(dik

ra/(da)
du/dü/(mu)
se
ca/ça
ne/nev
hu/hü
ve

gerdaniye
muhayyer
tiz segah
tiz çargah
tiz neva
tiz hüseyni
tiz eviç

(dik mahur - nim !ehnaz)
(dik !ehnaz - sünbüle)
(dik sünbüle - tiz buselik)
(t. dik buselik - t. hicaz)
(t. dik hicaz - t. hisar)
(t. dik hisar - t. acem)
(t. dik acem - t. mahur)

rA/(dA)
dU/dÜ/(mU)
sE
cA/çA
nE/nEV
hU/hÜ
vE

tiz gerdaniye
tiz muhayyer
en tiz segah
en tiz çargah
en tiz neva
en tiz hüseyni
en tiz eviç

(t.
(t.
(t.
(en
(en
(en
(en

geve!t - nim zirgule)
zirgule - kürdi)
kürdi - buselik)
buselik - hicaz)
hicaz - hisar)
hisar - acem)
acem - mahur)

dik mahur - t. nim !ehnaz)
dik !ehnaz - t. sünbüle)
dik sünbüle - en tiz buselik)
t. dik buselik - en t. hicaz)
t. dik hicaz - en t. hisar)
t. dik hisar - en t. acem)
t. dik acem - en t. mahur)

“Ra-Dü-Se” Solfejinin dizekteki örnek bir takım uygulamalarını, Ahenk bilgileri e!li#inde
ve uluslararası diapazon seslerinde Do-Re-Mi Solfeji ile kar!ıla!tırmalı olarak, a!a#ıdaki
nota sayfasından izleyebilirsiniz:
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hU/hÜ
vE

en tiz hüseyni
en tiz eviç

(en t. dik hisar - en t. acem)
(en t. dik acem - en t. mahur)

“Ra-Dü-Se” Solfejinin dizekteki örnek bir takım uygulamalarını, Ahenk bilgileri e!li#inde
ve uluslararası diapazon seslerinde Do-Re-Mi Solfeji ile kar!ıla!tırmalı olarak, a!a#ıdaki
nota sayfasından izleyebilirsiniz:

Ek olarak, $smail Dede Efendi’nin “Ey Büt-i Nev-Eda” güfteli Hicaz Yürüksemai "arkısının
Yaylı Tanburumla gerçekle!tirdi#im amatör bir kaydında, tanıdık na#menin kendi sesimden
“Ra-Dü-Se” Solfeji terennümünü burayı tıklayarak dinleyebilirsiniz.
*

*

*

Türk Klasikal/Sanat müzi#inin tarihi perde iklimiyle bu denli uyumlu, herhangi makamsal
bir eserin terennümünü bu kadar berrak ve kolay hatırda tutulur hece ça#rı!ımlarıyla
zihinlere yansıtabilecek pratik bir solfej metodunun sözkonusu edildi#i yerde, elbette
yenilikçi bir notadan bahsetmek gerekecekti.
Bu yöndeki ilk çabayı, “Ra-Dü-Se” Notası önerisi ba!lı#ı altında, 18 Mayıs 2011 tarihli
Yahoogroups Türk Musıkisi Haberle!me Grubu mesajımda ve bunu izleyen (genelde hep
ba!ı-çekti#im) yazı!malarda, katkılara açık olarak, gündeme ta!ıdım.

Bilhassa Ömer Tulgan a#abeyin, ilkin, ne yazık ki beni hayal kırıklı#ına u#ratmı! olan,
tepkisel ve negatif yakla!ımları “bombardımanında” aniden büyüyen (bununla birlikte,
samimi kanaatlerini payla!masından ötürü kendisine müte!ekkir oldu#um) tartı!malar
uzantısında, i!te, “Ra-Dü-Se” Notası dü!üncesi kısa zamanda elle tutulur bir !ekil almı!
oldu.
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zihinlere yansıtabilecek pratik bir solfej metodunun sözkonusu edildi#i yerde, elbette
yenilikçi bir notadan bahsetmek gerekecekti.
Bu yöndeki ilk çabayı, “Ra-Dü-Se” Notası önerisi ba!lı#ı altında, 18 Mayıs 2011 tarihli
Yahoogroups Türk Musıkisi Haberle!me Grubu mesajımda ve bunu izleyen (genelde hep
ba!ı-çekti#im) yazı!malarda, katkılara açık olarak, gündeme ta!ıdım.
Bilhassa Ömer Tulgan a#abeyin, ilkin, ne yazık ki beni hayal kırıklı#ına u#ratmı! olan,
tepkisel ve negatif yakla!ımları “bombardımanında” aniden büyüyen (bununla birlikte,
samimi kanaatlerini payla!masından ötürü kendisine müte!ekkir oldu#um) tartı!malar
uzantısında, i!te, “Ra-Dü-Se” Notası dü!üncesi kısa zamanda elle tutulur bir !ekil almı!
oldu.
Dü!üncenin olu!um sürecinde, “Ra-Dü-Se” Notası önerimin katetti#i evrelere bir bir
temas etmektense, do#rudan bu yeni notasyon sisteminin ilkesel olarak tanımını yaparak
konuya girmek ve ardından Eylül 2011 itibariyle zihnimde somutla!an nihai yazım
düsturunu açıklamak istiyorum...
“Ra-Dü-Se” Notası önerisi, güncel internet ileti!imi realitesi göz önünde bulundurularak,
siber alemde mesajla!ılırken sadece bilgisayar daktilosu ile, Ahenkten ba#ımsız, çabuk
eser/na#me ifade edilebilsin diye dü!ünülmü!, Türk Klasikal/Sanat müzi#ine özgü tarihi
nazariyat anlayı!ıyla uyumlu ve “Ra-Dü-Se” Solfeji de!ifresine dayalı pratik bir ASCII
nota yazımı olu!turma gayretidir.
Di#er bir deyi!le, “Ra-Dü-Se” Notası, Yahoogroups Türk Musıkisi Haberle!me Grubu gibi
gruplarda mesajla!ılırken, dosya ekleriyle, okunaklı olmayan grafiklerle, Ahenklerle,
Transpozisyonlarla, Enharmonik notalarla, vs... u#ra!ılmaksızın, hızlıca ve pratik olarak
makamsal müzi#imizi ifade aracı olup, (1) ileride bazı programlara kopyala-yapı!tır
yöntemiyle rahatlıkla seslendirtilebilir, (2) istenilen ses seviyesinden herhangi perdedüzenine göre ba!ka notalara dönü!türülebilir, (3) “çevrim-içi makamsal müzik eri!im
ar!ivi”ne do#ru da pekala evrilebilir, (4) ka#ıtta ve zihinlerde en az yer kaplayan prati#e
dönük bir “Ra-Dü-Se” Nazariyatına dahi geçit verebilir yönde bir formattır.
“Ra-Dü-Se” Notasında “arızi i!aret feti!i” yoktur; icra edilen tüm sesleri notasyonda her
ayrıntısıyla gösterebilmek derdine dü!ülmemi!tir. $ngilizce "bare-bones", yani asgari
düzeyde günün ko!ulları çerçevesinde i! görecek hafiflikte hazırlanmı! bu yeni nota
sistemi, tarihten gelen “tamam” ve “nim” perdeleri ifadeyle sınırlı olup, entonasyonun me!k
ile hallolaca#ı tezini gözetir.
Dü!üncenin temelinde, açıklanagelen “Ra-Dü-Se” Solfejine dayalı, geleneksel me!k
yöntemini (çokseslili#i bir amaç olarak illa hiç öne çekmeksizin) peki!tirici ve kolay daktilo
edilebilir incelikli bir mimari örüntü yatmaktadır.
Öyle ki, “Ra-Dü-Se” Notası belki gelecekte bir program tarafından rahatlıkla kod olarak
algılanabilecek ve Porte görseline (keza, di#er notalara) dönü!türülebilecek, hatta cep
telefonlarından kısa mesaj (SMS) biçiminde derneklerarası acil/nadir eser nüshalarının
gönderiminde bile kullanılabilecektir.
Hemen altını çizmeliyim ki, “Ra-Dü-Se” Notası, Arel-Ezgi-Uzdilek yazımını ne notasyon
olarak, ne sistem olarak ikame etmeye dönük vazedilmedi#i gibi, makam perdelerini
“layıkıyla” temsil edebilme, yahut matematiksel/kuramsal kesin temellere raptetme, hele
hele “Batı müzik camiası da bizi anlasın” kaygısıyla ortaya konmu! hiç de#ildir. Nitekim,
nüansların/dinamiklerin/çalgı partilerinin kullanımı gibi, Do-Re-Mi Notası & Solfejinin
Avrupa ile uyum istikametine zorladı#ı “prosedürel – ideolojik kaygıları” öne çekmez.
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sistemi, tarihten gelen “tamam” ve “nim” perdeleri ifadeyle sınırlı olup, entonasyonun me!k
ile hallolaca#ı tezini gözetir.
Dü!üncenin temelinde, açıklanagelen “Ra-Dü-Se” Solfejine dayalı, geleneksel me!k
yöntemini (çokseslili#i bir amaç olarak illa hiç öne çekmeksizin) peki!tirici ve kolay daktilo
edilebilir incelikli bir mimari örüntü yatmaktadır.
Öyle ki, “Ra-Dü-Se” Notası belki gelecekte bir program tarafından rahatlıkla kod olarak
algılanabilecek ve Porte görseline (keza, di#er notalara) dönü!türülebilecek, hatta cep
telefonlarından kısa mesaj (SMS) biçiminde derneklerarası acil/nadir eser nüshalarının
gönderiminde bile kullanılabilecektir.
Hemen altını çizmeliyim ki, “Ra-Dü-Se” Notası, Arel-Ezgi-Uzdilek yazımını ne notasyon
olarak, ne sistem olarak ikame etmeye dönük vazedilmedi#i gibi, makam perdelerini
“layıkıyla” temsil edebilme, yahut matematiksel/kuramsal kesin temellere raptetme, hele
hele “Batı müzik camiası da bizi anlasın” kaygısıyla ortaya konmu! hiç de#ildir. Nitekim,
nüansların/dinamiklerin/çalgı partilerinin kullanımı gibi, Do-Re-Mi Notası & Solfejinin
Avrupa ile uyum istikametine zorladı#ı “prosedürel – ideolojik kaygıları” öne çekmez.
Ayrıca, sevgili Ömer Tulgan’ın – ba!langıçtaki Hamparsum-yanlısı sert tepkilerine kar!ı
savundu#um üzere – “Ra-Dü-Se” Notası, de#il Hamparsum, hiçbir Huruf Nota sistemini
ikame etmeye yönelik kurgulanmı! de#ildir; nitekim, Hamparsum yahut di#er Huruf
Notalar ile rekabet etmek veya bunlarda “inkılap yapmak” niyetiyle katiyyen ortaya
atılmamı!tır.
Bilakis “Ra-Dü-Se” Notası, Sanatlı müzi#imizin tarihi makam-usul terminolojisi ile icra
kültürüne kanaatimce en yakın örtü!me sergileyen Kantemir-Osman Dede-Nasır DedeHamparsum çizgisinde rahat daktilo edilebilir alternatif bir makamsal notasyon önerisidir
ve geleneksel (bunları dayanak almı! makamlarımızın do#ru kavranabilmesi için korunması
!art) perde isimlerini, “me!k dostu”, pratik ve tutarlı ASCII karakerlere izdü!ürme ve
günün gereklerine uyarlama çabasının bir ürünüdür.

*

*

*

“Ra-Dü-Se” Notasını açıklamaya nihayet geçiyorum.
Sadece ASCII (American Standard Code for Information Interchange) karakterlerine
dayanarak ve “Ra-Dü-Se” Solfeji’ne ko!ut yönde, öncelikle (her oktavda 7 adet) eksen
yahut tamam perdelerimizi pestten tize !öyle ifade ederiz:

NOTA

EKSEN PERDE

HECE

-R

kaba (nerm/pest) rast

RA

-D

kaba (nerm/pest) dügah

DÜ

-S

kaba (nerm/pest) segah

SE

-C

kaba (nerm/pest) çargah

CA

-N

yegah

NE(V)

-H

(hüseyni)a!iran

HU

-V

ırak

VE

R

rast

Ra

D

dügah

Dü
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Sadece ASCII (American Standard Code for Information Interchange) karakterlerine
dayanarak ve “Ra-Dü-Se” Solfeji’ne ko!ut yönde, öncelikle (her oktavda 7 adet) eksen
yahut tamam perdelerimizi pestten tize !öyle ifade ederiz:

NOTA

EKSEN PERDE

HECE

-R

kaba (nerm/pest) rast

RA

-D

kaba (nerm/pest) dügah

DÜ

-S

kaba (nerm/pest) segah

SE

-C

kaba (nerm/pest) çargah

CA

-N

yegah

NE(V)

-H

(hüseyni)a!iran

HU

-V

ırak

VE

R

rast

Ra

D

dügah

Dü

S

segah

Se

C

çargah

Ca

N

neva

Ne(v)

H

hüseyni

Hu

V

eviç

Ve

+R

gerdaniye

ra

+D

muhayyer

dü

+S

tiz segah

se

+C

tiz çargah

ca

+N

tiz neva

ne(v)

+H

tiz hüseyni

hu

+V

tiz eviç

ve

Demek ki, " - " (eksiltme) i!aretini önüne alan -R kaba rast, -D kaba dügah, -S kaba segah,
vs... perdelerini temsil edecektir. Zaruret halinde bir oktav daha a!a#ı inilmek istenirse,
bir defa " < " (küçüktür/daha kaba, nerm, pest), yine bundan bir oktav daha a!a#ısı
gösterilmek istenirse iki defa " << " ve üç defa " <<< ", vs... önekleri ile en pest bölgelerin
perdeleri ifade edilebilir (örn. <V kaba ırak, <<D en kaba dügah, <<R en kaba rast, <<<V en
kaba ırak, vs...).
Buna mukabil, " + " (arttırma) i!aretini önüne alan +R gerdaniye, +D muhayyer, +S tiz segah,
vs... perdelerinin oktavını vurgulamaktadır. Zaruret halinde daha yukarı bölgelere çıkılmak
istenirse, bir kez " > " (büyüktür/tiz) veya iki kez " >> " hatta üç kez " >>> " öneki, yukarıda
açıklandı#ına benzer yönde, kullanılabilecektir (örn. >>R en tiz gerdaniye, >>D en tiz
muhayyer, >>>S en tizden tiz segah, vs...).
Perdeleri belirtmede büyük harfler yerine küçük harfler de pekala ikame edilebilecektir
(örn. <R = <r VEYA >r = >R). Bazı yazıtipleriyle sadece küçük veya sadece büyük harfler
daktilo edilebilece#i gözönünde bulunduruldu#unda, küçük/büyük harf ayrıntısının (tizlik
veya pestlik durumunu vurgulamada de#erlendirilmesi mümkünken) dı!landı#ı bu uygulama,
olası aksilikleri ve ayırt etme güçlüklerini bertaraf etmeye dönük yerinde bir tedbir
olmaktadır.
Devamla, aradaki tarihi "nim" (yarım) perdeler (oktavda 14 adet bulundu#u halde) !öyle
olacaktır:
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Perdeleri belirtmede büyük harfler yerine küçük harfler de pekala ikame edilebilecektir
(örn. <R = <r VEYA >r = >R). Bazı yazıtipleriyle sadece küçük veya sadece büyük harfler
daktilo edilebilece#i gözönünde bulunduruldu#unda, küçük/büyük harf ayrıntısının (tizlik
veya pestlik durumunu vurgulamada de#erlendirilmesi mümkünken) dı!landı#ı bu uygulama,
olası aksilikleri ve ayırt etme güçlüklerini bertaraf etmeye dönük yerinde bir tedbir
olmaktadır.
Devamla, aradaki tarihi "nim" (yarım) perdeler (oktavda 14 adet bulundu#u halde) !öyle
olacaktır:
...
-!N

kaba (nerm/pest) saba/uzzal (kaba dik hicaz)

-N^

kaba bayati (kaba nim hisar)

-!H

kaba (nerm/pest) hisar

-H^

acema!iran

-!V

dik acema!iran

-V^

geve!t

!R

dik geve!t

R^

!uri (nim zirgule/zengule)

!D

zirgule/zengule

D^

kürdi

!S

nihavend (dik kürdi)

S^

buselik

!C

dik buselik (ni!abur)

C^

hicaz

!N

saba/uzzal (dik hicaz)

N^

bayati (nim hisar)

!H

hisar

H^

acem

!V

dik acem

V^

mahur

+!R

dik mahur

+R^

tiz !uri (nim !ehnaz)

+!D

!ehnaz

+D^

sünbüle

+!S

tiz nihavend (dik sünbüle)

+S^

tiz buselik

+!C

tiz dik buselik (tiz ni!abur)

+C^

tiz hicaz
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+R^

tiz !uri (nim !ehnaz)

+!D

!ehnaz

+D^

sünbüle

+!S

tiz nihavend (dik sünbüle)

+S^

tiz buselik

+!C

tiz dik buselik (tiz ni!abur)

+C^

tiz hicaz

+!N

tiz saba/uzzal (tiz dik hicaz)

+N^

tiz bayati (tiz nim hisar)

+!H

tiz hisar

+H^

tiz acem

+!V

tiz dik acem

+V^

tiz mahur

>!R

tiz dik mahur

>R^

en tiz !uri (nim !ehnaz)

>!D

tiz !ehnaz

>D^

tiz sünbüle

>!S

en tiz nihavend (tiz dik sünbüle)

>S^

en tiz buselik

>!C

en tiz dik buselik (en tiz ni!abur)

>C^

en tiz hicaz

>!N

en tiz saba/uzzal (en tiz dik hicaz)

>N^

en tiz bayati (en tiz nim hisar)

...
Yukarıda görülece#i üzere, " ! " (negasyon) i!areti önüne konan tamam perdeler “çeyrek
ses ila yarım ses” kadar a!a#ı; ardına " ^ " (üssü) takısı alan tamam perdeler de “çeyrek ses
ila yarım ses” kadar yukarı kımıldatılmaktadırlar. Perdelerin tizlik veya pestlik durumunu
belirleyen önekler (<, -, +, >) ise, her zaman en ba!a yazılmaktadır.
Nim perdelere atfedilen yukarıdaki her simge, gruplandı#ı bir alttaki veya bir üstteki
kom!u harfin perdesine enharmonikmi!cesine yakındır (örn. C^ = hicaz DENKT$R !N =
saba). Fakat, Do-Re-Mi Notası & Solfejinden farklı olarak, Makam müzi#i gelene#inde
kapalı döngülü 12-ses E!it Temperaman veya e!de#eri bir perde-düzeni sözkonusu
olmadı#ından, ezgi yürüyü!lerinde enharmonik dönü!üm uygulamasından kesinlikle
kaçınılmaktadır. Bu, “Ra-Dü-Se” Notası de!ifresinin, Batı Porte notasının de!ifresinden
kilit bir farkıdır.

Böylece, dört oktavlık bir ses-sahası boyunca (oktav ba!ı 21 adet) tüm perdeleri pestten
tize gösterebiliriz...
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kom!u harfin perdesine enharmonikmi!cesine yakındır (örn. C^ = hicaz DENKT$R !N =
saba). Fakat, Do-Re-Mi Notası & Solfejinden farklı olarak, Makam müzi#i gelene#inde
kapalı döngülü 12-ses E!it Temperaman veya e!de#eri bir perde-düzeni sözkonusu
olmadı#ından, ezgi yürüyü!lerinde enharmonik dönü!üm uygulamasından kesinlikle
kaçınılmaktadır. Bu, “Ra-Dü-Se” Notası de!ifresinin, Batı Porte notasının de!ifresinden
kilit bir farkıdır.
Böylece, dört oktavlık bir ses-sahası boyunca (oktav ba!ı 21 adet) tüm perdeleri pestten
tize gösterebiliriz...

En Alt (en kaba) oktav (en kaba dik geve!t ila kaba geve!t):
(<!R) <R <R^ <!D <D <D^ <!S <S <S^ <!C <C <C^ <!N <N <N^ <!H <H <H^ <!V <V <V^
Alt (kaba) oktav (kaba dik geve!t ila geve!t):
(-!R) -R -R^ -!D -D -D^ -!S -S -S^ -!C -C -C^ -!N -N -N^ -!H -H -H^ -!V -V -V^
Orta oktav (dik geve!t ila mahur):
(!R) R R^ !D D D^ !S S S^ !C C C^ !N N N^ !H H H^ !V V V^
Üst (tiz) oktav (dik mahur ila tiz mahur):
(+!R) +R +R^ +!D +D +D^ +!S +S +S^ +!C +C +C^ +!N +N +N^ +!H +H +H^ +!V +V +V^
En Üst (en tiz) oktav (tiz dik mahur ila en tiz mahur):
(>!R) >R >R^ >!D >D >D^ >!S >S >S^ >!C >C >C^ >!N >N >N^ >!H >H >H^ >!V >V >V^

Bu durumda, oktavda, oktav hariç 21, oktav dahil 22 perde konu!lanmı!tır ve hiçbirinin
konumu perde uzayında sabit olmayıp, entonasyonu makama, vaziyete, hatta keyfe göre
tayin edilebilecektir. Mesela, “çeyrek ses” alterasyonu pekala “komma” olarak okunabilir.
Burada illa bir aralık sayısı telaffuz edilmesi istenirse, denebilir ki, oktavda müteakip 21
adet esnek aralık vardır. Yine de, iki perde arasında, sözgelimi, 8 karakter sayılmaktaysa
“de facto” tam dörtlü aralık, 11 karakter sayılmaktaysa, tam be!li aralık bulunacaktır. Bu
tür bilgiler, gerekmesi halinde, bir “Ra-Dü-Se” Makam Nazariyatı tahtında ileride
etraflıca ayrıntılandırılabilecektir.
“Ra-Dü-Se” notalarına, ikinin katlarıyla tırmanan süre uzunluklarını tayin edecek ASCII
takılar a!a#ıda gösterilmi!tir:

R___

iki birlik nota

(2 birim)

R__

birlik nota

(1 birim)

R_

ikide birlik nota

(1/2 birim)

R

dörtte birlik nota

(1/4 birim)

R\

sekizde birlik nota

(1/8 birim)

R\\

onaltıda birlik nota

(1/16 birim)

R\\\

otuzikide birlik nota

(1/32 birim)

Suslar için ise " * " (yıldız) i!areti kullanılacaktır. Bir takının sonuna nokta ( . ) i!areti
eklendi#inde, nota de#erine onun yarısı kadar daha uzunluk katılaca#ı anlatılmı! olur:
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*___.

iki birlik artı birlik sus

(2/1 + 1/1 = 3/1 birim)

R_

ikide birlik nota

(1/2 birim)

R

dörtte birlik nota

(1/4 birim)

R\

sekizde birlik nota

(1/8 birim)

R\\

onaltıda birlik nota

(1/16 birim)

R\\\

otuzikide birlik nota

(1/32 birim)

Suslar için ise " * " (yıldız) i!areti kullanılacaktır. Bir takının sonuna nokta ( . ) i!areti
eklendi#inde, nota de#erine onun yarısı kadar daha uzunluk katılaca#ı anlatılmı! olur:

*___.

iki birlik artı birlik sus

(2/1 + 1/1 = 3/1 birim)

*__.

birlik artı ikilik sus

(1/1 + 1/2 = 3/2 birim)

*_.

ikide birlik artı dörtte birlik sus

(1/2 + 1/4 = 3/4 birim)

*.

dörtte birlik artı sekizde birlik sus

(1/4 + 1/8 = 3/8 birim)

*\.

sekizde birlik artı onaltıda birlik sus

(1/8 + 1/16 = 3/16 birim)

*\\.

onaltıda birlik artı otuzikide birlik sus

(1/16 + 1/32 = 3/32 birim)

*\\\.

otuzikide birlik artı altmı!dörtte birlik sus

(1/32 + 1/64 = 3/64 birim)

Tıpkı Batı Porte notasında oldu#u gibi, nota öz de#erleri yanlarına nokta aldıkça, bir önceki
sürenin yarısı kadarının daha nota öz de#erine katılaca#ını simgelemektedir:

R_..

ikide birlik artı dörtte birlik artı sekizde birlik rast

(1/2 + 1/4 + 1/8 = 7/8’lik)

S.

dörtte birlik artı sekizde birlik segah

N\...

sekizde birlik artı onaltıda birlik artı otuzikide birlik artı altmı!dörtte birlik neva

(1/4 + 1/8 = 3/8’lik)

(1/8 + 1/16 + 1/32 + 1/64 = 15/64’lük)

Nota süreleri, görülece#i gibi, perdeyi temsil eden harfin yanına tire ( _ ), sa#a yatık kesik
( \ ) veya nokta ( . ) i!aretleri eklendikçe çe!itlendirilebilecektir.
Aynı uzunluktaki notalar biti!ik yazılmak suretiyle, mü!terek süre uzunlukları sondaki süre
takısıyla belirtilebilir:

RD_
NCSC\
-(VHN)

ikide birlik rast artı ikide birlik dügah

(1/2 + 1/2 = 1 toplam birim)

her biri sekizde birlik neva, çargah, segah, çargah (1/8 + 1/8 + 1/8 + 1/8 = 1/2)
her biri dörtte birlik ırak, hüseynia!iran, yegah

(1/4 + 1/4 + 1/4 = 3/4)

+(VH!V)\\. her biri noktalı onaltıda birlik tiz eviç, tiz hüseyni, tiz dik acem
(1/16+1/32 + 1/16+1/32 + 1/16+1/32 = 1/4 + 1/32 = 9/32 toplam birim)

Son iki örnekte, aynı tizlik veya pestlik derecesine sahip notaların, parantezler " ( ) " içine
alınarak gruplanması seçene#i görülmektedir. Bu sayede, her perde için ayrı bir tizlik veya
pestlik öneki belirtilmesine gerek kalmamaktadır.

Üç veya daha fazla sayıda nota, bu defa kö!eli parantezler " [ ] " içine alınırsa, “triole”
yapılaca#ı kastedilmi! olur:

[RRR]

üç nota dörtte birlik vuru!ta

[DDDDD]_

be! nota ikide birlik vuru!ta
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+(VH!V)\\. her biri noktalı onaltıda birlik tiz eviç, tiz hüseyni, tiz dik acem
(1/16+1/32 + 1/16+1/32 + 1/16+1/32 = 1/4 + 1/32 = 9/32 toplam birim)

Son iki örnekte, aynı tizlik veya pestlik derecesine sahip notaların, parantezler " ( ) " içine
alınarak gruplanması seçene#i görülmektedir. Bu sayede, her perde için ayrı bir tizlik veya
pestlik öneki belirtilmesine gerek kalmamaktadır.
Üç veya daha fazla sayıda nota, bu defa kö!eli parantezler " [ ] " içine alınırsa, “triole”
yapılaca#ı kastedilmi! olur:

[RRR]

üç nota dörtte birlik vuru!ta

[DDDDD]_

be! nota ikide birlik vuru!ta

[CNCSDR]\

altı nota sekizde birlik vuru!ta

[CNC][SDR]\

üçer nota sekizde birlik vuru!ta (altı nota dörtte birlik vuru!ta)

Ancak, sadece iki nota kö!eli parantezler " [ ] " içine alınırsa, ekine aldı#ı noktalı veya
noktasız süre ilk notanın süresi olur. Parantezin kapsadı#ı iki notanın toplam de#eri, noktalı
takı sözkonusu ise, süre takısının sondaki karakteri noksan halinden iki adet kadardır.
Noktasız takı sözkonusu ise, toplam süre dört adet o takı kadardır. Yani, "Taaaa ta" veya
"ta Taaaa" !eklinde senkopasyon ifade edilmi! olur:

[RD]\.

sekizde birlik artı onaltıda birlik rast ile onaltıda birlik dügah

[CN].

dörtte birlik artı sekizde birlik çargah ile sekizde birlik neva

[*S]\\\

otuzikide birlik sus ile onaltıda birlik artı otuzikide birlik segah

[-(N!H)]

dörtte birlik yegah ile ikide birlik artı dörtte birlik pest hisar

[+(!NN^)]_

ikide birlik tiz saba ile birlik artı ikide birlik tiz bayati

E#er kö!eli parantezler " [ ] " bu kez üç nota için kullanılır, fakat hem ba!ına hem sonuna
süre de#eri alır ise, ba!taki süre (dörtte birlik nota için istisnai olarak " * " kullanılmak
kaydıyla) ilk ve üçüncü notaları, sondaki süre ortadaki notayı temsil eder. Yani "ta Taaaa
ta" veya "Taaaa ta Taaaa" !eklinde senkopasyon anlatılır:

\\[RCS]\

onaltıda birlik rast, sekizde birlik çargah, onaltıda birlik segah (ta Taaa ta)

\[NC!H]

sekizde birlik neva, dörtte birlik çargah, sekizde birlik hisar (ta Taaa ta)

*[SVH^]\

dörtte birlik segah, sekizde birlik eviç, dörtte birlik acem (Taaa ta Taaa)

A!a#ıda, eser içinde belirtilmesi halinde, serbest de yorumlanabilecek türlü aksanlar ve
süslemeler, ayrıca “ölçü çizgileri”, “dolap sayısı parantezleri”, “ba#laç parantezleri”, “triole
parantezleri”, “zaman birimi”, “puandorg”, “senyo” ve “coda” simgeleri listelenmi!tir:

'

üst çarpma

,

alt çarpma

"

tril/tremolo

",

ters tril/tremolo

#

mordan

#,

ters mordan
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*[SVH^]\

dörtte birlik segah, sekizde birlik eviç, dörtte birlik acem (Taaa ta Taaa)

A!a#ıda, eser içinde belirtilmesi halinde, serbest de yorumlanabilecek türlü aksanlar ve
süslemeler, ayrıca “ölçü çizgileri”, “dolap sayısı parantezleri”, “ba#laç parantezleri”, “triole
parantezleri”, “zaman birimi”, “puandorg”, “senyo” ve “coda” simgeleri listelenmi!tir:
'

üst çarpma

,

alt çarpma

"

tril/tremolo

",

ters tril/tremolo

#

mordan

#,

ters mordan

~

grupetto

~,

ters grupetto

|

ölçü çizgisi

||

çift yahut biti! ölçü çizgisi

:|

dönü! ölçü çizgisi

|:

dönü!ün yapılaca#ı ölçü çizgisi

{}

dolap sayısı parantezleri

()

nota gruplayıcısı ya da ölçülerarası ba#lacı

[]

triole ba#lacı

n/n

zaman birimi (örn. 3/4 = üç dörtte birlik vuru!)

@

puandorg

$

senyo

&

dal cada/coda

Ölçüleri belirterek dolap, senyo veya coda yapmak istedi#imizde, ilgili ölçülerin ba!ına ve
sonuna senyo, koda ya da parantez içinde dolabın rakamını yazarız:
$|:

|

{1}|

|

|

:|{1}{2}|

|

|

|{2}$

Buna göre, soldan sa#a do#ru en sa#daki {1}’e kadar gidilir, oradan tekrar ölçüsünün
görüldü#ü ba!a dönülür ve bu kez en soldaki {1} atlanarak, {2}’ler arasındaki ölçülerin
seslendirilmesiyle devam edilir. Senyo veya coda i!aretine ula!ıldı#ındaysa ba!taki senyoya
yahut codaya dönülür.
Puandorg yapılmak istendi#inde, i!areti notanın ve önekinin ba!ına yazılır:
| @R_ @D_ |

iki kat ikide birlik (yani birlik) rast ve aynı de#erde dügah

| SCN @!D |

dörtte birlik segah, çargah, neva ve iki kat dörtte birlik zengule

*

*

*

"imdi, buraya kadarki anlatımları topluca örnek bir na#meye aksettirelim ve Arel-EzgiUzdilek esaslarına göre Porte çevirisini gerçekle!tirelim:

4/4 $| R~DS^C | ,NH#,V^@+R || +(RDS*)\ +(‘CS!DS)\ |& [+RV]. [HN]. [CS]. [!DS]. |
|: [H!NH] [N!CN] [CSC][S!DS]_ {1}| \\[DRS^]\ \\[S^DC]\ \\[CS^N]\ ”H\.. C\\\ :|{1}
{2}| D_. [DS]\ | @R__ |{2}&$
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"imdi, buraya kadarki anlatımları topluca örnek bir na#meye aksettirelim ve Arel-EzgiUzdilek esaslarına göre Porte çevirisini gerçekle!tirelim:
4/4 $| R~DS^C | ,NH#,V^@+R || +(RDS*)\ +(‘CS!DS)\ |& [+RV]. [HN]. [CS]. [!DS]. |
|: [H!NH] [N!CN] [CSC][S!DS]_ {1}| \\[DRS^]\ \\[S^DC]\ \\[CS^N]\ ”H\.. C\\\ :|{1}
{2}| D_. [DS]\ | @R__ |{2}&$
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A!a#ıda, “Gelmi! De#il Böyle Peri” güfteli, "akir A#a’nın Saba makamında ve Semai
usulünde Tav!ancası’nın Mus2okur nota çıktısı ve hemen altında “Ra-Dü-Se” Notası ile
notalandırılmı! !ekli görülmektedir:

GELM$" DE%$L BÖYLE PER$ - "akir A#a'nın Saba Tav!ancası
Güftesi Nuri'nin ve Usulü Semai (3/8)
Metronom dakikada sekizde birlik 144 vuru!
___________________

ARANAGME/ZEMIN
$&
3/8 | D R\ | D S\ | C!N\\CS\ | C!NH\ |

{2}| C D\ | S R\ | D. | H. |{2}
Cook tanbe riii
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GELM$" DE%$L BÖYLE PER$ - "akir A#a'nın Saba Tav!ancası
Güftesi Nuri'nin ve Usulü Semai (3/8)
Metronom dakikada sekizde birlik 144 vuru!
___________________

ARANAGME/ZEMIN
$&
3/8 | D R\ | D S\ | C!N\\CS\ | C!NH\ |
{1}| C S\ | D S\ | (C. | C) *\ :|{1}
{2}| C D\ | S R\ | (D. | D) *\ ||{2}

{2}| C D\ | S R\ | D. | H. |{2}
Cook tanbe riii
Oo lurde li
Diil dade yii

NAKARAT

MEYAN

|: D R\ | D S\ | C!N\\CS\ | C!NH\ |
Geel misde giiil
Seem murgi biii
Dool durba naaa

|: H N\ | H V\ | +(RD\\R)V\ | +(DR)H^\ |
Ool samne vaaar
Deeg mismi diir
Saad eyle buuu

| "H^H!N\ | !NCS\ | C!N\\CS\ | N * |
Booy leepe riii
Zuul fuunte lii
Biir baade yiii

| H !N\ | !NCS\ | C!N\\CS\ | (N. | N) * |
Been muus teee rii
Agg yaare liii
Uuf taade yiii

| D R\ | D S\ | C!N\\CS\ | C!NH\ |
Hiic gorme diiim
Seey reyle yeen
Puur nes'e kiil

| D R\ | D S\ | C!N\\CS\ | C!NH\ |
Hiic gorme diiim

{1}| C D\ | S R\ | (D. | D) * :|{1}
Cook tanbe riii
Oo lurde lii
Diil dade yii

{1}| C D\ | S R\ | D. | H. :|{1}
Cook tanbe riii
{2}| C D\ | S R\ | (D. | D) * |{2}
Cook tanbe riii
$&

Gelmi! de#il böyle peri

Semmur gibi zülfün teli

Doldur bana bir bâdeyi

Hiç görmedim çoktan beri

Seyreyleyen olur deli

Pür ne!'e kıl dildâdeyi

Olsam ne var ben mü!teri

De#mis midir a#yâr eli

"âd eyle bu üftâdeyi

Hiç görmedim çoktan beri
___________________

Hiç görmedim çoktan beri

Hiç görmedim çoktan beri

Yukarıdaki iki sütunluk sayfa düzeninde, dizeler notaların bir altındaki satırlara özel bir
kaideye göre yerle!tirilmi!tir. Sözcükler ölçü-ba!ı ayrı!acak tarzda bo!luklarla kesilerek
heceleri gruplandırılmı!, hecelerdeki sesli harfler e!le!tikleri notalara ko!ut uzatılmı!tır.
ASCII kısıtlaması yüzünden, Türkçe özel karakterler, ancak sonda münhasıran verilen
dörtlüklerde kullanılabilmi!tir. Bununla birlikte, elektronik ileti!imlerde, zaten uzunca bir
dönemdir Türkçe özel karakterler kullanılmaksızın mesajla!ılması gerçe#i ile kar!ı
kar!ıyayız ve bu tür uygulamalara oldukça a!inayız.

Dikkat edilirse, susların ölçü içindeki süresi kendili#inden a!ikar olunca, bilhassa bunların
süresini belirtmek gereklili#i ortadan kalkmaktadır. Nitekim, Arana#me’nin dolaplarında
süre uzunlukları sekizde birlik takıyla ifade edilmi! olan suslara, Nakarat ve Meyan
dolaplarında ayrıca süre takısı vermek gerekli görülmemi!tir; çünki nota(lar)dan sonra o
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dörtlüklerde kullanılabilmi!tir. Bununla birlikte, elektronik ileti!imlerde, zaten uzunca bir
dönemdir Türkçe özel karakterler kullanılmaksızın mesajla!ılması gerçe#i ile kar!ı
kar!ıyayız ve bu tür uygulamalara oldukça a!inayız.

Dikkat edilirse, susların ölçü içindeki süresi kendili#inden a!ikar olunca, bilhassa bunların
süresini belirtmek gereklili#i ortadan kalkmaktadır. Nitekim, Arana#me’nin dolaplarında
süre uzunlukları sekizde birlik takıyla ifade edilmi! olan suslara, Nakarat ve Meyan
dolaplarında ayrıca süre takısı vermek gerekli görülmemi!tir; çünki nota(lar)dan sonra o
ölçünün dolmasına ne kadar süre kaldı#ı malumdur. Ölçü tamamen bo! olsa, oraya konacak
bir sus i!aretine yine süre takısı eklemek hiç gerekmeyebilecektir.
*

*

*

Usul vuru!larını ihtiyaç halinde kodlayabilmek için, “Ra-Dü-Se” Notası çerçevesinde ve
ASCII kısıtlamasına sadık kalınarak a!a#ıdaki i!aretler önerilmektedir:
/

Düm

1 vuru!

//

Düüm

2 e!it vuru! uzunlu#unda

%

Düme

1’lerden toplamda 2 e!it vuru!

%/

DümeDüüm

1+1 yani toplamda 2 e!it vuru!

-

Tek (Hek)

1 vuru!

_

Teek (Heek)

2 e!it vuru! uzunlu#unda

_.

Teeek (Heeek)

3 e!it vuru! uzunlu#unda

:

Teke

Yarımlardan toplamda 1 vuru!

=

Teke

1’lerden toplamda 2 e!it vuru!

;

Teekkaa

1’lerden toplamda 2 e!it vuru!

;_

Teekkaaaa

1 + 2 yani toplamda 3 e!it vuru!

?

Taaheek

1’lerden toplamda 2 e!it vuru!

Usulün mertebesi, eserin ba!ına yazılacak ölçü zaman birimi tarafından belirlenecektir.
Sözgelimi, 3/4’lük bir eserde, usulün vuru! mertebesi dörtte birlik nota süresidir; 8/8’lik
bir eserde, mertebe sekizde birliktir; vs...
A!a#ıda me!hur bazı usuller “Ra-Dü-Se” Notası çerçevesinde kodlanmı!tır:

Semai 3/2, 3/4, 3/8...
/ - - velvelesiz
Düm Tek Tek
% = = velveleli
Düme Teke Teke

Türk Aksa#ı 5/2, 5/4, 5/8...
// _ - velvelesiz
Düüm Teek Tek
/ : ; : velveleli
Düüm Teke Teekkaa Teke

Devr-i Hindi 7/4, 7/8, 7/16, 14/16...
/ - - // _ velvelesiz
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/ : ; : velveleli
Düüm Teke Teekkaa Teke

Devr-i Hindi 7/4, 7/8, 7/16, 14/16...
/ - - // _ velvelesiz
Düm Tek Tek Düüm Teek
/ ; %/ - : velveleli
Düüm Teekkaa DümeDüm Teek Teke
Devr-i Aryan 7/4, 7/8, 7/16...
// ;_ == velvelesiz
Düüm Tekkaaaa Teekee
/ : ;_ : : velveleli
Düüm Teke Teekkaaaa Teke Teke
Düyek 8/4, 8/8, 8/16, 16/16...
/ _ - // _ velvelesiz
Düm Teek Tek Düüm Teek
/ : ; %/ - : velveleli
Düüm Teke Teekkaa DümeDüüm Teek Teke
Çiftesofyan 9/4, 9/8, 9/16...
// _ // _. velvelesiz
Düm Tek Düm Teek
% = % = : velveleli
Düümee Teekee düümee teekee teke
Evfer 9/4, 9/8, 9/16, 18/16...
// = // - _ velvelesiz
Düüm Teke Düüm Tek Teek
/ : ; %/ - _ velveleli
Düüm Teke Teekkaa DümeDüüm Teek Teeeek
Tekvuru$ 11/4, 11/8, 11/16...
// _ - // _ _ velvelesiz
Düüm Teek Tek Düüm Teek Teek
/ : ; : % ; ; velveleli
Düüm Teke Teekkaa Teke Düümee Teekkaa Teekkaa
Nim Çenber 6/2, 12/4, 12/8...
/ : / ? : velvelesiz
Düüm Teke Düüm Taaheek Teke
/ : ; / / - : ; ; velveleli
Düüm Teke Teekkaa Düüm Düüm Teek Teke Teekkaa Teekkaa
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*

*

*

/ : / ? : velvelesiz
Düüm Teke Düüm Taaheek Teke
/ : ; / / - : ; ; velveleli
Düüm Teke Teekkaa Düüm Düüm Teek Teke Teekkaa Teekkaa

*

*

*

Arzu edilirse, bu sunu!ta illa savunulmadı#ı halde, “Ra-Dü-Se” Notası ile armoni yazımı
da imkan dahilindedir. “Fixed-width” yani sabit geni!likte karakterlere dayalı bir yazıtipi
kullanılarak, alt-alta sesler pekala dö!enebilir. Rast makamında, her satırın ayrı bir partiye
tekabul etti#i “majör-vari bir akor yürüyü!ü” örne#i a!a#ıda verilmi!tir:

4/4
N__ | H__ |

N__

| N__ |

S__ | R__ | (CD)_ | S__ |
R__ |-C__ |-(NV)_ | R__ |

Benzer olarak, Johann Sebastian Bach’ın 8 numaralı Fa Majör 2-ses Envansiyonu’nun (BWV
779) giri!teki ölçüleri, kontrapuntal müzik yazım imkanlarını göstermesi bakımından, “RaDü-Se” Notası ile (sözgelimi Fa=çargah kılınarak) kodlanabilir:

3/4 donanım S^
*CHC+RC\ | +C\ +(SDRDR)\\ H^HH^HN\\ |

C\ (H+R H)\

*

C\ (SDRDR)\\-(H^HH^HN)\\ |

|

*\ -(C H C)\

R -C\

|

+(C

R )\

|

Eserin ba!ında, hemen farkedilece#i üzere, basit bir donanım göstergesiyle (S^) buselik
perdesi belirtildi. Bu sayede, eserin tonalitesi/makamı dahilinde, sıkça kullanılacak olan bu
arızi perdenin yol boyu mükerreren yazılmasına gerek kalmadı. Yani, donanım yardımıyla,
eser boyunca S harfi ola#andaki segah yerine buselik ile özde!le!mi! oldu.
Eserin herhangi pasajına gelindi#inde donanımda de#i!iklik gerekseydi, arızi bir perdeyi
ölçü boyunca nötr hale getirmek üzere o perdenin ba!ına 0 (sıfır) konması ve pe!i-sıra,
gerekliyse, yeni arızi i!aretin eklenmesi yetecekti (örn. " 0S ", yani bu buselik perdesi
natürele dönsün, ölçü-boyu hepsinin okunu!u ola#andaki segah). Yahut, do#rudan ters
istikamette arızi i!aretin belirtilmesi yoluyla, o perdeye mahsus alterasyon sa#lanmı!
olacaktı (örn. " !S ", yani buselik iptal, sırf bu notanın perdesi dik kürdi).
Eserin yeni bir bölümünde tamamen farklı bir donanım belirtmek gerekseydi, ilgili
satıra/haneye bunu yansıtmak üzere, (yukarıdaki örnek itibariyle) yürürlükteki arızi
perdeleri iptal edecek 0 (sıfır) i!areti o arızi notaların ba!ına konacak ve yeni arızi notalar
donanıma yazılacaktı:
Donanım 0S^ !V (buselik iptal, S artık segah demek, dik acem de donanımda)

Esasen, donanımın ba!ta belirtilmesi, çoksesli olsun, teksesli olsun, “Ra-Dü-Se” Notası ile
kaleme alınan tüm eserlere uygulanabilecektir. Buradaki çoksesli gösterim üzerinden,
sözkonusu husus güzelce vurgulanmı! oldu.
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satıra/haneye bunu yansıtmak üzere, (yukarıdaki örnek itibariyle) yürürlükteki arızi
perdeleri iptal edecek 0 (sıfır) i!areti o arızi notaların ba!ına konacak ve yeni arızi notalar
donanıma yazılacaktı:
Donanım 0S^ !V (buselik iptal, S artık segah demek, dik acem de donanımda)
Esasen, donanımın ba!ta belirtilmesi, çoksesli olsun, teksesli olsun, “Ra-Dü-Se” Notası ile
kaleme alınan tüm eserlere uygulanabilecektir. Buradaki çoksesli gösterim üzerinden,
sözkonusu husus güzelce vurgulanmı! oldu.
Kapanı!a yakla!ırken, son bir örnek olarak yine Dede Efendi’den, a!a#ıda Mus2okur çıktısı
verilmi! “Ey Gül-i Ba#-ı Eda” güfteli Hüzzam makamında ve Çiftesofyan usulünde "arkıyı
“Ra-Dü-Se” Notası ile yazalım:

EY GÜL-$ BA%-I EDA - $smail Dede Efendi'nin Hüzzam "arkısı
Güfte yazarı bilinmiyor ve Usulü Çiftesofyan (9/8) % = % = :
Metronom dakikada sekizde birlik 180 vuru!
_______________
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EY GÜL-$ BA%-I EDA - $smail Dede Efendi'nin Hüzzam "arkısı
Güfte yazarı bilinmiyor ve Usulü Çiftesofyan (9/8) % = % = :
Metronom dakikada sekizde birlik 180 vuru!
_______________
ARANAGME
& Donanim !H
|: SCSD\\ R NCSC\\ [NH]\\.NHNC\\ | NHV+R\\ +(DR’R)V\\ VH’HN\\ N *\ |
| [NC]\\.NH\\ [VH]\\.V+R\\ +([DR]\\.DD^\\ DR)VHNC\\ |
{1}| SCNH\\ #V\HN\\ NCCS\\ S * :|{1}
{2}| SCNH\\ #V\HN\\ NCCS\\ [SC]\. SC\\ |{2}
NAKARAT
| N SC\ N N. | N\'NC\\N\ H+RVHN\ CS\\ | S VV\\ +(R'R)V\ H N\ |
* Eygu li baa | giiii edaaaaa | a Sana oool duuum |
* Aman ey nev | reees fidaaa | an Yan dica niiiim |
| [NC]\. [CS]\. S "N CS\\ | [SD]\\.R\ SC\ N N. | N\'NC\\N\ H+RVHNC\ |
mup te laa SAZ | SAZ Eygu li baa | giiii edaaaaa |
eel aa maan SAZ | SAZ Aman ey nev | reees fidaaa |
| S VV\\ +(R'R)V\ +(DR)V\ | [#VH]\. HN\ N\ 'HN\\ N H!V\\ |
a Sana oool duuum | mup te laaaa SAZ |
an Yan diiii caanim | eel aa maan SAZ |
TESLIM
Donanim 0H^
| +R H+(,R\ R R.) | +R\+'RH\\+R\ +(DDR\) "H +R\ | \\[+RH0H]\ H^+R\
* Gelba naa eey | leeee vefaaaaa | aaa Sana
* Buso zuu mee | geeel inaaaaaa | aan Sana
'+RH\ +(DR)H\ | [H!H]\. !H\'!HN\\ N\'!HN\\ N !HV\\ |
ool duuum | muup teeee laaaaaaa SAZ |
MEYAN
Donanim 0!H
|: +R [V+R]\ +R VHN\ | N\'NC\\N\ HN\\ +RVHNC\ | S +(RR)\ +R'V\ H N\ |
* Seev di giiiim | saaaay dii giiiiii | im Sana ool duuum |
{1}| [NC]\. C\'CS\\ S NHV+RV+D\\ :|{1}{2}| [NC]\. C\'CS\\ (S S.) ||{2} &
muup teeee laaaa SAZ | muup teeee laaaa SAZ |
Ey gül-i ba#-ı eda,

Aman ey nevres fidan,

Sana oldum müptela.

Yandı canım el'aman!

Gel bana eyle vefa,

Sevdi#im saydı#ım,

Bu sözüme gel inan,

Sevdi#im saydı#ım,

Sana oldum müptela.

Sana oldum müptela.

Sana oldum müptela.

Sana oldum müptela.
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MEYAN
Donanim 0!H
|: +R [V+R]\ +R VHN\ | N\'NC\\N\ HN\\ +RVHNC\ | S +(RR)\ +R'V\ H N\ |
* Seev di giiiim | saaaay dii giiiiii | im Sana ool duuum |
muup teeee laaaa SAZ | muup teeee laaaa SAZ |
{1}| [NC]\. C\'CS\\ S NHV+RV+D\\ :|{1}{2}| [NC]\. C\'CS\\ (S S.) ||{2} &
Ey gül-i ba#-ı eda,

Aman ey nevres fidan,

Sana oldum müptela.

Yandı canım el'aman!

Gel bana eyle vefa,

Sevdi#im saydı#ım,

Bu sözüme gel inan,

Sevdi#im saydı#ım,

Sana oldum müptela.

Sana oldum müptela.

Sana oldum müptela.

Sana oldum müptela.

_______________

Bu defaki tek sütunluk sayfa düzeninde, dizeler notaların bir altındaki satırlara farklı bir
kaideye göre yerle!tirilmi!tir. Sözcükler, ölçü içindeki biti!ik notalarla e!le!ecek tarzda
bo!luklarla kesilerek, heceler gruplandırılmı!, e!le!tikleri nota gruplarına ko!ut olarak
hecelerdeki sesli harfler uzatılmı! ve güftenin akı!ı, na#meyi birebir takip eden güfte ölçü
çizgileriyle ayrılmı!tır. Sözün bitti#i ve sazların devam etti#i yerler “SAZ” denerek
belirtilmi!tir. ASCII kısıtlaması yüzünden, Türkçe özel karakterler, evvelce oldu#u gibi,
ancak sonda münhasıran verilen dörtlüklerde kullanılabilmi!tir.
Konuyu toparlayıp bitirmeden önce, “Gizli Hamparsum”a benzer yönde bir uygulama,
burada “Ra-Dü-Se” Notası için denenebilir. Gizli “Ra-Dü-Se” kaidesine göre kaleme
alınacak bir eserde, arızi hiçbir i!aret yahut süsleme belirtilmez, sadece eksen perdeler,
nota süre de#erleri gösterilmeksizin, ama ölçü çizgileri konarak ve notalar olması gerekti#i
gibi gruplandırılarak yazılır:

G!ZL! RA-DÜ-SE NOTASI !LE
EY GÜL-$ BA%-I EDA - $smail Dede Efendi'nin Hüzzam "arkısı
Güfte yazarı bilinmiyor ve Usulü Çiftesofyan (9/8) % = % = :
Metronom dakikada sekizde birlik 180 vuru!
_______________
ARANAGME
&
|: SCSD R NCSC [NH]NHNC | NHV+R +(DRR)V VHHN N * |
| [NC]NH [VH]V+R +([DR]DD DR)VHNC |
{1}| SCNH V HN NCCS S * :|{1}
{2}| SCNH V HN NCCS [SC] SC |{2}

| N SC N N | N NC N H+RVHN CS | S VV +(RR)V H N |
* Eygu li baa | giiii edaaaaa | a Sana oool duuum |
* Aman ey nev | reees fidaaa | an Yan dica niiiim |
| [NC] [CS] S N CS | [SD]R SC N N | N NC N H+RVHNC |
mup te laa SAZ | SAZ Eygu li baa | giiii edaaaaa |
eel aa maan SAZ | SAZ Aman ey nev | reees fidaaa |
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ARANAGME
&
|: SCSD R NCSC [NH]NHNC | NHV+R +(DRR)V VHHN N * |
| [NC]NH [VH]V+R +([DR]DD DR)VHNC |
{1}| SCNH V HN NCCS S * :|{1}
{2}| SCNH V HN NCCS [SC] SC |{2}
NAKARAT
| N SC N N | N NC N H+RVHN CS | S VV +(RR)V H N |
* Eygu li baa | giiii edaaaaa | a Sana oool duuum |
* Aman ey nev | reees fidaaa | an Yan dica niiiim |
| [NC] [CS] S N CS | [SD]R SC N N | N NC N H+RVHNC |
mup te laa SAZ | SAZ Eygu li baa | giiii edaaaaa |
eel aa maan SAZ | SAZ Aman ey nev | reees fidaaa |
| S VV +(RR)V +(DR)V | [VH] HN N HN N HV |
a Sana oool duuum | mup te laaaa SAZ |
an Yan diiii caanim | eel aa maan SAZ |
TESLIM
| +R H+(R R R) | +R+RH+R +(DDR) H +R | [+RHH] H+R
* Gelba naa eey | leeee vefaaaaa | aaa Sana
* Buso zuu mee | geeel inaaaaaa | aan Sana
+RH +(DR)H | [HH] H HN N HN N HV |
ool duuum | muup teeee laaaaaaa SAZ |
MEYAN
Donanim 0!H
|: +R [V+R] +R VHN | N NC N HN +RVHNC | S +(RR) +RV H N |
* Seev di giiiim | saaaay dii giiiiii | im Sana ool duuum |
{1}| [NC] C CS S NHV+RV+D :|{1}{2}| [NC] C CS (S S) ||{2} &
muup teeee laaaa SAZ | muup teeee laaaa SAZ |

Ey gül-i ba#-ı eda,

Aman ey nevres fidan,

Sana oldum müptela.

Yandı canım el'aman!

Gel bana eyle vefa,

Sevdi#im saydı#ım,

Bu sözüme gel inan,

Sevdi#im saydı#ım,

Sana oldum müptela.

Sana oldum müptela.

Sana oldum müptela.

Sana oldum müptela.

_______________

*

*

*

“Ra-Dü-Se” Notası önerisinin, yürürlükteki Arel-Ezgi-Uzdilek ile Türk halk müzi#indeki
e!de#eri Muzaffer Sarısözen nota yazım düsturlarına kıyasla, gelenekle gayet örtü!en çok
daha “akıllı bir tasarım” oldu#u kanaatini ta!ıyorum. "u ana kadar açıklayageldiklerim
ı!ı#ında peki!en bu kanaatim, gerek Arel-Ezgi-Uzdilek, gerek Halk müzi#i sistemlerinin:
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_______________

*

*

*

“Ra-Dü-Se” Notası önerisinin, yürürlükteki Arel-Ezgi-Uzdilek ile Türk halk müzi#indeki
e!de#eri Muzaffer Sarısözen nota yazım düsturlarına kıyasla, gelenekle gayet örtü!en çok
daha “akıllı bir tasarım” oldu#u kanaatini ta!ıyorum. "u ana kadar açıklayageldiklerim
ı!ı#ında peki!en bu kanaatim, gerek Arel-Ezgi-Uzdilek, gerek Halk müzi#i sistemlerinin:

1. “Çoksesli Türk müzi#i” üretimine yönelik ideolojik kaygılarla, Cumhuriyet’in ilk
yıllarında apar topar öne çıkarıldıkları halde, bu yönde elle tutulur modern eserlere
ve icralara hala geçit verememi! olmaları;
2. Makam perdelerinin deneylerle tespit edilmi! mikrotonal entonasyon inceliklerini
tam olarak ifadeye zaten yetemeyi!leri;
3. Tam ses aralı#ına geli!igüzel serpi!tirilen arızi i!aretleri dolayısıyla, günümüzde
iyiden iyiye “arızi feti!” haline gelmeleri;
4. Dizekte, adeta eci!-bücü! bir mantık izlenerek vazedilmi! donanımlarla, sürekli gözü
yormaları;
5. Transpozisyonlar ve Enharmonikler yönünden sürekli kafa karı!ıklı#ına sebep
olmaları ve genç müzisyenlerin yeti!mesini sekteye u#ratmaları;
6. Ahenk de#i!imleri sözkonusu oldu#unda ve habire hortlayan “La'ya La diyelim!”
hengamesinde, müzik camiasına onulmaz çileler çektirmeleri;
7. Usul vuru!larını ikinci bir partide göstermeyi bile okuyanlara çok görmeleri;
8. Öykündükleri Batı notasının hakkını verecekleri yönünde muarızlarını biraz olsun
inandıracak nüansları, dinamikleri, ornamentasyonları, hatta çalgı partitürlerini
kullanmayı zerrece te!vik etmedikleri bir yana, onca imkan ve ça#da!la!ma söylemi
arasında armoniye hala itibar etmeyen fakir bir modifiye dizek notası ifade biçimi
olmaklıkları;

gerçekleri kar!ısında, “Ra-Dü-Se” Notası lehine iyice güç kazanmaktadır.
“Ra-Dü-Se” Solfeji ve Notasının, bütünsel bir paket halinde yaygın be#eni kazanıp, Türk
Makam müzi#inin gelecek ku!aklara aktarımında yararlı bulunmasını ümidederim.

Doç. Dr. Ozan Yarman
1 Ekim 2011
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