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Bu makale, yazarın, 2008’de tamamladığı, ana hatlarıyla daha da önce sonuçlandırmış 
olduğu doktora tezinin omurgasını teşkil eden ve Ejder Güleç yapımı özel kanununa tatbik 
ettiği özgün 79-sesli düzen ile buna dayalı kuram çalışması üzerine, Kasım 2007’de, konuya 
ilişkin davet edildiği seminerde yaptığı bilgisayar eşlikli sunuma istinaden hazırlanmıştır. 

 
79 sesli sistemin 2 inceliklerine geçmeden önce, yazarı oktavda 79 perdeli müstesna 

yapıya götüren süreci burada anlatmak yerinde olacaktır. 
 

Brüksel Kraliyet Konservatuvarı’nda Piyano lisans eğitimini başarıyla tamamlayıp 
1997’de yurda dönüş yapan yazar, kısa zaman zarfında, Türk Makam müziği’nin, olağanda 
Batı kültüründe rastlanmayan özel perdelerini – dolayısıyla da makamlara özgü ses 
dünyasının aritmetiğini – keşfe koyulmuş; ilk evrede karşısına çıkan 24 gayri-müsavi perdeli 
Arel-Ezgi-Uzdilek kuramını [Arel 1968; Ezgi 1933: 8-29; Özkan 2006: 45-56] ve bunun 
etrafına mevzilenmiş polemik siperlerini [bkz. Karadeniz 1965; Sayan 1985 & 1992; Akdoğu 
1991 & 1999; Tura 1998; Zeren 2003] tahlile yönelmiş; resmiyetle savunulduğu ve epeydir 
yürürlükte olduğu halde, Avrupai notasyon şablonlarını yer yer çarpıtarak harc-ı alem 
kullanan görece basit yapıda bu “milli” sistemin, meydandaki icrayı karşılamadığına dair pek 
çok kesimden sesler yükselegeldiğini, ilgiyle izlemiştir. 

                                                 
1 Yazar, 10 Haziran 2008 tarihinde, İTÜ TMDK Müzikoloji Bölümü’nde tamamladığı Doktora Tezini başarıyla 
savunarak, jüri üyelerinin oybirliği ile aldığı karar uzantısında ‘Müzikoloji Doktoru’ derecesine yükseltilmis ̧tir. 
2 Türk Makam müziği camiasında, herhangi bir perde-nota kurgusunu kastetmede İngilizce “tone-system” 
kavramının karşılığı olan “ses-sistemi” yer etmişse de, yazar bu ifade yerine – perdelerin alışılageldik 12 eşit ses 
Temperamanı katları veya Holder komması adetleriyle hesaplanması eğilimlerinin çok ötesinde matematiksel 
yaklaşımlara bilhassa vurgu yapmak üzere – İngilizce “tuning” kavramının karşılığı olan “ses-düzeni” yahut 
“perde-düzeni” ifadelerini daha çok tercih etmektedir. Kaldı ki, “ses-sistemi” deyişi,  İngilizce’deki “sound 
system” ile karışmaktadır. Bildirinin başlığı, dinleyici kitlesinin algılamasını yormamak için görüldüğü biçimde 
seçilmiş olduğu halde, bundan böyle, metinde ses-sistemi yerine “ses-düzeni” denecektir. Burada “düzen” 
kelimesinin, müziğimizdeki çevrelerce aynı zamanda ve söylenene koşut olarak “akort” karşılığı kullanıldığı da 
hatırlanacaktır. 
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Kuramda ve notada gereğince tanımlanmamış, Uşşak’a, Hüseyni’ye, Karcığar’a, 
Hüzzam’a, Saba’ya özgü baskıların icrada yapıldığını hem mutlak kulak duyuşuyla, hem 
dijital çalgı destekli denemelerinde tecrübe eden Yarman, Batı’da olağanda sözkonusu 
olmayan bu icra-kuram çatışması ve çapraşıklığı karşısında hayret ederek, ilk günlerde 
makamları tahlil etmek ve dizilerini baştan açıklamak üzere, içinden yetiştiği Avrupai müzik 
kültürünün 12 eşit ses düsturu etkisinde düşünmeye koşullanmış vaziyette, tempere majör 
üçlü, tempere dörtlü ve tempere beşli aralıkları alışılagelmedik eşit parçalara bölme yoluna 
gitmiş ve başlangıç aşamasında, oktavda 36 eşitçe perdeli bir ızgaraya ve müstakil bir cinsler 
kuramı denemesine yakınsamıştır [Yarman 2001: 44-56]. 

 
Sonraları, tempere aralıkları (bilhassa eşit tam sesi) daha küçük eşit parçalara dilim-

leyerek mikrotonları 3 bulma usulünün, Klasikal/Kontemporen Batı müziği çizgisinden 
yetişen, tabir caizse, “çiçeği burnundaların mesleki deformasyonu” olduğunu kavramış ve 
müzik matematiği alanında kendini geliştirmeye, ilaveten Türk müzik aletlerini yakından 
tanımaya yönelmiştir. 

 
Bu dönemde, ney üflemeye, ayrıca yaylı tanbur ve kanun çalmaya merak salan yazar, 

ney perdelerini kısa zamanda ihata edip farklı Ahenklerde ney kamışlarından – afaki 
denilebilecek düzeyde de olsa – sada çıkartmayı başarmış; yaylı tanburunun kuram-dışı 
konuşlandırılmış perdelerine yeri geldikçe dokunarak makamsal gezintiler yapma becerisini 
ilerletmiş; ayrıca, bir kanun dahi temin etmek üzere arayışa girmiştir. 

 
Yazarın edindiği ilk kanun, ustalığı çok medhedilen İzmirli Ejder Güleç yapımı idi. 

Ancak Yarman, ney, ud, kemençe gibi serbest-perdeli ve tanbur gibi sapı sabit-perdeli olduğu 
halde serbest-perdeliymiş gibi de çalınabilen diğer Türk çalgılardan işittiği karakteristik, 
kıvrak, akıcı nağmeleri taklit etme hevesi içinde yeni kanununu kucağına ilk kez alıp 
denediğinde, piyanosundakinden daha farklı bir ses düzleminde gezindiğini çağrıştıracak 
makamsal ana perdeleri kanunda sabitlemenin bir yolunu bulamadığını farketmiştir. 
Mandallar inip kalktıkça eli sürekli akort anahtarına giden, buna karşın, uzak ötelemelerde 
(transpozisyonlarda) ve geçkilerde (modülasyonlarda) kekremsi aralık sıçramalarını bertaraf 
edemediğini gören yazar, bu kez de alıştığı Batı usulünce (Batı-Doğu katışık icra yapabilmek 
itiyadıyla) diyezleri ve bemolleri enharmonik kılıp aynı seslerde çakıştırmayı gözettiğinde, 
kulağın arzu ettiği makamsal gidişattan rahatsızlık verici sapmalar baş gösterdiğine şahit 
olmuştur. Kanunda mandalların “atlamalı-sıçramalı” çakılmış olması, yani her dereceden 
öteleme yapılamaması da, Batı müziği eğitimi almış bir müzisyen olarak, Yarman’ı fevkalade 
rahatsız etmiştir. 

 
Ejder Güleç ile bu hususların halli için temasa geçen ve yaptığı telefon konuşmasında 

kanunun mandal sisteminde yaşadığı tökezlemeleri izah etmeye çalışan yazar, o gün meseleyi 
tam teşhis edemediğinden ötürü, derdini güç-bela anlatabilmiştir. İleride, kanun yapımcı-
larının Batı’dan getirtilen ve esasen 12 eşit sesi ölçmeye ayarlı akort aygıtlarını referans 
almaları sebebiyle, natürel mandalları yastık mandallardan (eşiklerden) oktavın (2’nin) 12. 
kuvvetten kökü olan 100 sentlik 4 [Helmholtz 1954: 446-51] eşit yarım ton aralığı uzağa 
                                                 
3 Oktavda 12 eşit sesin dışında kalan bütün sesleri... 
4 1885’te Alexander J. Ellis’in, Helmholtz’ün Die Lehre von den Tonempfindungen adlı kitabının genişletilmiş 
çevirisinde önerdiği bir aralık ölçüm birimi olan sent (¢), oktavın 1200’üncü kuvvetten köküdür: 2 (1/1200). Buna 
göre, bir sentin oranı 1:1.0005777895 olup, eşit yarım tonda 100, oktavda 1200 tane sent vardır. Herhangi bağıl 
frekansın sent değerini bulmak için kullanılacak formül {log2 Oran x 1200 = ¢} yahut {(log10 Oran / log10 2) x 

1200}) = ¢}’tir. Sent adedinin karşılığı olan bağıl frekans, {2 
(¢/1200)

} veya {exp (¢ / 1200 x (ln 2))} işlemi ile, 
bulunur. Bkz. metindeki kaynak. 
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yerleştirip çaktıklarını, eşikle bu mandal arasını da göz kararıyla 6 eşit parçaya böldüklerini, 
bu suretle oktavı – muhtemelen farkında olmayarak – pratikçe 72-ton Eşit Taksimata (tET) 
dilimlediklerini bulgulayacak (bkz. EK 1), bu durumu kendinden önce bu kadar belirgin tarif 
eden kimsenin olmadığını da gözlemleyecektir [Yarman 2008a: xv, 92-3, 126]. 

 
Oktavda 72 eşit aralıklı ses, tahmin edilebileceği üzere, 12 eşit aralıklı sesin 6 katı bir 

çözünürlük olup, iç içe geçmiş (birbirlerinden 16.7 sent ayrık) 6 adet 12-ton Eşit Taksimatı 
işaret eder. Her biri diğerinden bağımsız katmanlarda beşliler çenberi oluşturduğu için, bir 
katmandan diğerine seyir esnasında, makamlarımızın doğasının icabettirdiği türden geçiş yap-
mak, sallabaşlıkları kaçınılmaz olarak beraberinde getirmektedir. 

 
Üstelik, bu çözünürlük kanunlara bütünüyle uygulanmamakta; sadece bir alt-küme ile 

yetinilmektedir. Bazı durumlarda, pest bölgelerde mandal tahtasında sırf fazladan yer var 
diye, 100 sentlik tempere yarım ton aralığının 6 yerine 7 eşit parçaya bölündüğü olmaktadır, 
ki bu kez 84-ton Eşit Taksimat da işin içine girer ve ana sesler dışındaki perdelerin 
oktavlarında azımsanmayacak sapmalar başgösterir 5. 

 
Yazar sonraları, bu yöntemle imal edilen kanunlara “piyasa-işi kanun” dendiğini ve 

neredeyse bütün kanunilerimizin bu mandal konfigürasyonundan (Resim 1) mustarip 
olduğunu öğrenecektir [Yarman 2006]. 

  
Zaten yarım ses aralığı baştan 100 sent olarak belirlendikten sonra, bu mandallarla 

eşikleri arasına uygulanacak bölme işlemleri, pratikçe 12-tET katları dışında sonuç vermez. 
Bu yaklaşımın ürünü olan kanunlar, yürürlükteki nazariyatın dimağlara yonttuğu taninede 9 
komma anlayışı ile büyük ölçüde uyumsuzdur; zira, 72-tET ile oktavda 53 komma 
metodolojisi arasında, yer yer yarım kommayı aşan farklar oluşması kaçınılmazdır. Bugün 
itibariyle, mandalları başka türlü yerleştirilen bir kanun her halde hiç kalmamış olsa gerektir. 
Batı referanslı akort aygıtlarının kullanımından önce mandalların kanunlara nasıl çakıldığı 
artık iyice meçhul olup, bu konu bilimsel yönden araştırılmayı beklemektedir. 

 
Ejder Güleç ile yaptığı konuşmada, kanun ustası, Yarman’a, çalgıyı değiştirebileceğini 

ve isteğe göre ayarlanmış sesler verebilen yeni bir kanun hazırlayabileceğini söylemiştir. 
Keza, kendisi, yazarın sonradan tanışacağı Julien “Celaleddin” Weiss’in bazı özel “Arabi” 
kanunlarına, bu müzisyenin alışılmışın dışında mandal konfigürasyonları dökümlerinden 
hareketle, farklı sesleri uygulamış olmaktadır (Resim 2). 

 
İzmir’e ikinci bir gidişinde, Yarman, Güleç’e yarım ses mandalının konumunu 

tırnağıyla tel üstünde işaret ederek göstermiş, yastık mandalla arasını (ayrıntıdan feragat 
etmemek için 6 yerine) 7 eşit kısma bölmesini söylemiştir. O arada, mandalları “atlamalı-
sıçramalı” biçimde çakmayıp da, mandal tahtasını arada boşluklar kalmayacak şekilde 
doldurması talimatı vermiştir. Tarif edilen istikamette, yeni kanun birkaç ay sonra 
tamamlanmıştır. Yazar sonradan anlayacaktır ki, safi kulaktan 15/14 aralığını (119 sent) 
belirledikten sonra, bunun 7 eşit parçaya bölünmesini belirterek, meğer irticalen 70-ton Eşit 
Taksimatı pratik yoldan işaret etmiş olmaktadır. Bu bölünme, her mandalla komşusu arası 
17.143 sent uzaklıkta olan ve saf beşli aralığına oldukça yakın bir beşli ile 70 turda kapanan 
bir perde-düzenidir. 

                                                 
5 Tiz bölgelerde ise, yer darlığı nedeniyle natüreller ile yastık mandallar arasının 5’e, çözünürlüğün 60-ton Eşit 
Taksimata düştüğü görülür. Bununla birlikte, kulak, tizlere çıkıldıkça oluşacak aralık hatalarına karşı akustik 
duyarlılığını önemli ölçüde yitirmeye başladığı için, bu mazur gösterilebilir. 
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İlkine kıyasla pek değişik, sanki daha doğru ve parlak sesler elde eden yazar, yine de, 

kromatik pasajlarda bazı pürüzler algılamış, melodilerin çoğu kez gayet latif tınlayışına 
karşın, bilhassa aradığı transpozisyonların ve armonilerin yer yer gene aksadığını 
gözlemlemiştir. 

 
Tüm bunlara rağmen, teksesli müzik için iyi sonuçlar veren bu deneme üzerine, bir 

keresinde, yazarın İstanbul’daki hanesinde, önce Yarman’ın, sonra yukarıda adından 
sözedilen Julien Weiss’ın eline aldığı 70 eşit sesli kanunun da katılımıyla, amatör bir musıki 
icrası gerçekleşmiş ve bu kanun, diğer çalgılar ile şaşırtıcı derecede uyum sağlamıştır. 

 
Bununla birlikte, 70 eşit sesli kanun, yazarı mikrotonal kainatın içine daha çok çekmenin 

ötesinde fazla bir etkide bulunmamıştır. Nitekim – gerek perdeler, gerek bunların tutarlı 
notasyonu itibariyle – hem Batı müziğinin bildik kromatik pasajları düzgün başarılabilsin; hem 
diyez ile bemol arası yürürlükteki nazariyat anlayışı çerçevesinde “bir adım (komma)” ayrık 
dursun; hem akorlar ve armoni, arzu edilirse bütünüyle mikrotonal özellikte, tastamam 
bulunsun; hem her perdeden öteleme/geçki mümkün olsun; hem makamlar herhangi bir 
Ahenkten yerli yerine otursun; hem de beşliler zinciriyle yola çıkılıp başlanılan noktaya 
dönülebilsin beklentileriyle, Yarman, ileri düzeyde müzik aritmetiğine yoğunlaşmanın, aradığı 
seslerin özel matematiğini keşfetmeye koyulmanın zamanı geldiğini kavramıştır. 

 
Doktora eğitimi kapsamında, çalışma köşesine çekilerek aylarca arayışlarını sürdüren ve 

zorlu perde hesaplarına girişen yazar, aynı dönemde, Tuning List adı verilen Yahoogroups 
internet platformunda [bkz. ağ: tuning], bini aşkın avant-garde müzisyenin, mikrotonalistin, 
matematikçinin ve bilgisayar programcısının yer aldığı bir ortamda boy göstermeye başlamış, 
ulaştığı merhaleleri oradaki önde gelen isimlerle tartışmaya koyulmuştur. Bunun da yakın bir 
dönem öncesinde, Türk Sanat/Geleneksel müziği araştırmacı bilgisayar programcıları Yük. 
Müh. M. Kemal Karaosmanoğlu, Yük. Müh. M. Uğur Keçecioğlu, Yük. Müh. Ömer Tulgan 
ve Dr. Can Akkoç ile tanışarak güç birliği içine çoktan girmiş, nazari ve teknik açıdan yoğun 
internet tartışmalarını tetikleyici faaliyetlerde bulunmuştur [bkz. ağ: notayaz]. 

 
Müzik matematiği mesleğinin terminolojisini ve inceliklerini kendi kendini yetiştirerek 

adım adım irdeleyen yazar, tarihteki çeşitli Temperamanları, Saf-Tınısal (Just Intonation) 
sistemleri ve Yakın Doğu’ya özgü köklü nazariyat dağarını deşifre etmeye koyulmuş; 
bilgisayarından bunların seslerini, aralıklarını, hatta akorlarını elektronik klavyesinin tuşlarına 
döşeyip duyurarak uzun uzadıya analizler, ayar denemeleri ve doğaçlamalar yapmış; bilhassa, 
Uşşak, Hüseyni, Saba, Karcığar, Hüzzam gibi “problemli” makamlarımızın dizi aralıklarını 
tanımlamaya ve bunları layıkıyla karşılayabilecek ses-düzenleri ile Temperamanları 
incelemeye yönelmiştir. 

 
Oktavda 12 eşit ses cenderesinden kurtuldukça, adeta taze bir mikrotonal iklimin 

atmosferini soluyarak büyülenen yazar, etraflı araştırmalarının sonucunda, Makam müziği 
için, üç paragraf yukarıda telaffuz edilen beklentileri ve daha başka kıstasları optimal olarak 
karşılayabileceğine kani olduğu 79-sesli bir düzen geliştirmiştir. Çok geçmeden, Ejder 
Güleç’in İzmir Kemeraltı’ndaki dükkanına bir kez daha uğrayan Yarman, ustadan 70 eşit sesli 
kanunun mandal tahtasını sökmesini, ölçülerini 6 vereceği yeni bir mandal konfigürasyonuna 
göre kanunu elden geçirmesini isteyecektir. 

 

                                                 
6 Akort aygıtında, 12 eşit sesten sent sapmalarını... 
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Böylece, 2005 yılında, tarihteki ilk ve hal-i hazırda tek 79-sesli kanun (Resim 3), 
incelikli çalışılmış bir matematiksel kurguda ve ayrıca Yarman’ın tez danışmanı kanuni 
Şehvar Beşiroğlu’nun dikkat çekmesiyle çift-diyez mandalları (Resim 4), artı, M. Uğur 
Keçecioğlu’nun önerisi uzantısında ince-ayar fiksleri (Resim 5) de kısa zaman sonra 
eklenerek, göz-alıcı özellikleriyle ortaya çıkmıştır. 

 
Bu kanunu, katıldığı çevreler ile toplantılarda [Yarman 2006; 2007b; 2007c; 2008c] 

mesleki ve akademik camianın ileri gelenlerine tanıtan Yarman, bilhassa Prof. Nevzat Sümer 
ile Halil Karaduman’ın övgülerine mazhar olmuş; ayrıca, farklı zamanlarda ve mekanlarda 
Prof. Ruhi Ayangil, Prof. Erol Deran, Prof. Şehvar Beşiroğlu ve Halil Karaduman ve diğer 
kanunilerimiz, 79-sesli kanunda, alışılmışın dışında mandal konfigürasyonuna hızlıca intibak 
ederek, başarılı icralar yapmışlardır. Sözkonusu icralarda, kanunundan aldığı latif ve ahenkli 
duyumlar Yarman’ı oldukça memnun etmiş ve makamsal ses uzayının herhangi akort 
seviyesinden bütün perdelerini, aranabilecek her halde en yüksek ayrıntıda, tatminkar ölçüde 
temsil etmeyi böylelikle başardığına kuvvetle inanmıştır. 

 
Tabii, oktavda 79 (bir aralığı hariç diğer tüm müteakip aralıkları logaritmik eşit) ses ve 

beraberinde getirdiği özel mikrotonal notasyon ile başetmenin kolay iş olmadığı hemen teslim 
edilecektir. Yarman’ın elinin altındaki teknolojik perde yerleştirim ile duyurma imkanları 
herkeste bulunmayacağından, yazarın zihnine aylar boyunca nakşettiği zorlu aralık ve akor 
hesaplarını, sırf çalgının üzerinde mandalların dizilişine bakarak, diğer müzisyenlerin 
zihinlerinde vasıtasız canlandırmaları, başlangıç itibariyle, oldukça güçtür. Ayrıca, bu ses-
düzeninin bütünüyle uygulanabileceği, kanun dışında başka bir sabit-perdeli sazımızdan bahis 
her halde mümkün değildir. Ayangil ve Karaduman gibi müstesna virtüözler hariç tutulursa, 
en iyi Türk kanunilerin dahi, 79-sesli düzene intibak edebilmek için, buradaki özel mandal 
kurgusuna mesai harcayarak yoğunlaşmaları, irregüler ama simetrik yeni mikrotonal yapıyı, 
çala çala, dinleye dinleye, tanımaları gerekmektedir. 

 
79-sesli düzenin kanunlara tatbiki ve seslerin doğru akortlanması da, doğrusu epey 

teferruatlı bir mevzudur. Bu o kadar böyle ki, anılan sorunların üstesinden bir nebze daha 
rahat gelinebilmesine bir katkı olarak, Yük. Müh. M. Uğur Keçecioğlu, yazarın ısrarlı 
kullanıcı talepleri uzantısında mevcut son şeklini almış görsel-duysal bir araç; nitekim, 
Yarman’ın 79 sesli kanunundan örneklediği ses kayıtlarına dayalı, 79 sesli bir “SANAL 
KANUN”, tasarlamıştır (Resim 6). Bu yazılım, adeta bir Türk Makam müziği “kanun 
sampler”ı gibi çalışmakta olup, programcısı tarafından nihayete erdirileceği ümit edilen 
gelecek bir tarihte, serbest kullanıma sunulması beklenmektedir. 

 
Tüm çalım zorlukları bir yana, 79-sesli düzen ile kanun ve buna dayalı kuram denemesi, 

yürürlükteki nazari modelin çıkmazlarına yönelik bütünsel ve köklü bir çözüm önerisi olarak 
Yarman’ın Doktora Tezinin [Yarman 2008a & b] omurgasını teşkil etmiş, müzik camiasında, 
yukarıda ifade edildiği üzere, geniş yankılar uyandırmıştır. 

 
Neden 79-Sesli Düzen ve Çalgı Olarak Niçin Kanun? 
 

Türk Makam müziğinde kullanılan sazların hemen çoğu sürekli-perdelidir. Delik 
açkıları sabit oluşuna karşın ney ve önceden belirlenmiş perde baskı konumları icra esnasında 
kaydırılamaz şekilde destanlı oluşuna karşın tanbur ile yaylı tanbur dahi, çalım tekniklerinden 
ileri gelen serbesti ve akıcılık gereği, yine aynı kategoride mütalaa edilecektir. Nitekim, ney 
sazına, galat-ı meşhur olarak “perdesiz çalgı” dendiği de görülüyor (ki, burada “perdesiz” 
demekle “destansız” oluş kastediliyorsa, üflemelilere, saplı bir çalgının sabitlenmiş baskı 
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konumlarından kerteriz alarak bakmanın sakatlığı ortadadır). Sabit-perdeli tedavüldeki yegane 
iki otantik çalgımız ise, 19. Yüzyılın sonlarından başlayarak mandallarla takviye edilen kanun 
ve 20. Yüzyılın başından beri çeşitli reformlara tabi tutulan – son olarak da Ümit Mutlu’nun 
kanunlardaki mandal tertibatını uyarladığı – Türk santurdur [Yekta 1922: 92-4; Öztuna 1976: 
207-8; ağ: turksantur]. Bu listeye, halk sazlarından bağlama ailesini de dahil edebilirdik, 
ancak bunların müziğimizdeki yeri oldukça başkadır; o yüzden onları ayrı tutmakta sakınca 
bulunmamaktadır. 

 
19. Yüzyılın ortalarında, madenden mandallar ilave edilinceye dek, kanunun icrası her 

halde son derece meşakkatli idi; çünki tellerin boyunu değiştirmek üzere, yeri geldikçe, sol 
elin başparmağıyla uygun noktalardan baskı yapmak gerekiyordu. Bu nedenle, mandalsız 
kanunları çalmanın zorluğuna, perdelerin çoğunlukla esnek, hatta belirsiz oluşu ekleniyordu. 
Belki de böylesi daha doğal ve gerekli idi. Kanuna mandalların çakılmasıyla birlikte, perdeler 
öyle yahut böyle sabit noktalara oturdular. 

 
Ülkemizde santurun kanun kadar revaçta olmayışı ve santurun zaten benzer bir mandal 

tertibatı eklenerek yakın zaman önce tadilat görmesi sebebiyle, sabit-perdeli sistem arayışında 
kanuna yönelinmesi pek doğal karşılanacaktır. 
 

Bununla birlikte, “niçin makamları ifadede sabit-perdeli bir sistem aranıyor olsun?” 
diye sorulabilir. Makam seyirlerinin, tarihte çok sakat sonuçlar doğuracak biçimde, Arel-Ezgi-
Uzdilek kuramındaki 24 eşit aralıklı olmayan perdeli ızgaraya en başından beri ite-kaka 
raptedilmek istenmesi karşısında, bunların doğasının ve perde serbestinin burkulmasından 
çokça çekmiş hassasiyet sahipleri, haklı olarak itiraz edebilirler. Gelgelelim, sabit-perdeliliğe 
karşı öne sürülecek kaygıların, her hal-i karda mandal sistemiyle mikrotonal yönden ince-
elekli bir çalgı mertebesine ulaşmış ve son olarak “na-kamil” (tekamül etmemiş, olgun-
laşmamış) saz damgası yemekten belirgin ölçüde kurtulmuş yeni nesil kanunları dahi icradan 
dışlamaya varabilen bir mukavemeti beraberinde getirebildiğine günümüzde örnekleriyle 
rastlanmaktadır. 

 
Altı çizilmelidir ki, dünyada hangi müzik türü sözkonusu olursa olsun, sabit-perdeli 

çalgıların icradan dışlanmasını yahut ikincil konuma indirgenmesini meşru göstermeye dönük 
mutaassıbane tutumlar sergilemekten kaçınmak gerekir. Yoksa bu yöndeki aşırılıklar, müziği 
ifade yönünden fakirleştirmek istemekle eşanlamlıdır. Sabit-perdeli çalgıların ifade dünyası 
ile serbest-perdeli çalgıların ifade dünyası, doğallıkla, ayrıdır. Perdelerin bu çalgılarda farklı 
farklı işlenişinin, ayrı – ayrı olduğu kadar mübah – lezzetler olarak algılanabilmesi, çağımızda 
iyice kabuğuna çekilme eğilimindeki Türk Makam müziği müntesiplerinden görmeyi 
dilediğimiz, sağduyuyla tepkileri dizginlenmiş, açık-fikirli yüksek sanat anlayışı itibariyle, 
önem taşımaktadır. Ayrıca, temel müzik eğitiminde, nota ve nazariye öğretilirken, pedagojik 
olarak ilk evrede sabit-perdeli çalgıları esas almanın ne kadar faydalı ve gerekli olduğu 
tartışmasızdır. 

 
Öte yandan, bazı makamlarımızın, bilhassa piyano ve akordiyon örneklerinde, 12 eşit 

sese indirgenmesi durumunda tanınmaz düzeyde çarpılacaklarına dair kaygıları ve 
hassasiyetleri bila kayd u şart paylaşıyoruz. Buradaki tılsımlı kıvam, her hal-i karda 
makamları layıkıyla temsil etmeye yönelik asgari bir takım ölçütler vazederek sabit-
perdeliliği başarabilmek olmalıdır. 

 
Bir önceki kesimde dile getirildiği üzere, güncel kanundaki mikrotonal diziliş, 

derinlemesine düşünülmeden, bir bakıma irticalen, en vahimi de, tartışılmaksızın dışarıdan 
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alınıp benimsenen Batı müziği Eşit Temperamanı etkileriyle, uygulanagelmektedir. Her ne 
kadar, oktavın 72 eşit parçaya dilimlendiği düzen, bütünüyle ve notasyon yönünden tutarlı 
işlendiği takdirde, Saf-Tınısal pek çok nisbeti ve dördül-beşil (tetrakordal-pentakordal) 
cinsleri her derecede şaşmaz doygunlukta temsil edebilecek gayet muhkem bir yapıyı işaret 
ediyor olsa da, işte, başta Batı müziğinin tempere 12 eşit ses çekirdeği ve katman katman 
atlamalı beşli-döngüleri yüzünden, müziğimizin tarihi nazariyatıyla kökten uyumsuz sonuçlar 
doğurabilecektir. Nitekim, bu perde düzeninde makam yürüyüşleri gerçekleştirilirken, 
melodik aralıkların epey köşeli törpülendiği hissinin bertaraf edilmesi mümkün 
görünmemektedir.  

 
Kanunun sabit-perdeli oluşunu gerekçe gösterip, icradan dışlanmasını veya ikincil 

konuma itilmesini savunmak, haliyle, abes olacağından, makamsal sabit-perdelilik arayışı 
itibariyle ölçüt aldığımız bu çalgının mandal tertibatında, müziğimizin doğasına uygun yönde 
tadilata gidilmesi, bir gereklilik olarak belirmektedir. Bu gerekliliğin beraberinde, icra ile 
örtüşmediği bilimsel yönlerden bulgulanmış [Akkoç 2002, Yarman 2008a & b ; Bozkurt & 
Yarman et al. 2009] yürürlükteki sakat nazari modeli ikame etmeye aday – muğlaklığı 
dışlayan, fakat esnekliğe yeri geldikçe müsaade eden – bir nazari denemeye de geçit 
aralanmaktadır. 

 
Dikkate şayandır ki, Arel-Ezgi-Uzdilek sistemi ile öncüllerini mükemmel şekilde içine 

alan ve kritik perdelerde komma kaydırmalarını pekala temsil etmeye muktedir 53-ton Eşit 
Taksimat [Yarman 2007a], teknik imkanların hayli gelişkin olduğu günümüzde dahi, 
Türkiye’deki kanunlara uygulanmıyor. Bunun muhtemel en başlıca bir nedeni, onyıllardır 72-
tET ayrıntısında kanun icraları kulaklara kazınmış olduğu halde, Holder komması 
çözünürlüğünün, “mücenneb bölgesi” [bkz. Tura 1981a & b ve 1982] yahut “mücennebat” 
[Arslan 2007a & 2007b: 335-6] dahilinde aranan perde hassasiyetini 7 [Yarman 2008a: 25-
128] aslında tam karşılamıyor oluşudur denebilir. Nitekim, kanun icracıları, daha iyi 
seçenekler bulunup bulunmadığını (doğallıkla) bilmiyor olarak, önceki kesimde tarif edildiği 
üzere, eşit yarım ses temelinde yüksek sayılı bölünmelere, yani Klasikal/Kontemporen Batı 
müziğinden doğrudan alınan 12 eşit sesin katlarına yakınsamaktadırlar. 

 
Demek ki, 53-ton Eşit Taksimatın sarmaladığı nazari koşullanmadan türeyegelmiş 

dizi/makam inşa yapıtaşları ile 72-ton Eşit Taksimatın sağladığı yüksek perde ayrıntısı, bir 
yolu bulunup sağlam bir matematiksel çatı altında barıştırılabilirse, makamlarımızın gerekli 
hassasiyette ve ihtiyaca göre her Ahenkte sabit-perdeli temsili – hatta, mikrotonal çokseslilik 
zemininde bütünsel zenginleştirimler dahi – başarılmış olacaktır. 

 
110 Hz’lik A2 sesinden 1320 Hz civarındaki E6 sesine varan üç-buçuk oktavlık ses 

sahasıyla ve yüksek çözünürlüğe sahip bir sabit-perdeliliği anatomik incelikte boydan boya 
gözler önüne serebilme özelliği ile, kanun sazı, bu arayış için adeta biçilmiş kaftandır. 

 
İşte, aranan tılsımlı matematiksel çatı, yazarın özel olarak geliştirerek Ejder Güleç 

yapımı kendi kanununa uyguladığı 79-sesli düzen olmaktadır. 

                                                 
7 Kadim udda “mücenneb-i sebbabe”, yani işaret parmağı pozisyonunun hemen yanı olan perdeler demeti, temel 
sesten (açık telden) hareketle, al-Farabi ve Safiyüddin al-Urmevi devirlerinde sırasıyla 99, 145 ve 168 sentlere 
karşılık gelen 18/17, 162/148 ve 54/49 oranlarıyla açıklanmıştır. Yalçın Tura ise, “mücenneb bölgesi” olarak 
adlandırdığı bu alanı, sırasıyla 128, 139, 151 ve 165 sentlere karşılık gelen 14/13, 13/12, 12/11 ve 11/10 
oranlarıyla resmediyor. Yazar, doktora tezinde, bu çeşit orta-ikili aralıkların makamsal müziğin bir karakteristiği 
olduğunu ve bunların nazariyatta tutarlı ve yüksek çözünürlüklü matematiksel temsilinin gerekliliğini 
savunmuştur. Bkz. metindeki kaynak. 
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79-Sesli Düzenin İnşası ve Özellikleri 
 
Müziğimizde makamların sabit-perdeli ve notasyon yönünden tutarlı temsili için, 

makale yazarının Doktora eğitimi sürecinde geliştirip kendi Ejder Güleç yapımı kanununa 
incelikli bir hesapla tatbik ettiği 79-sesli düzen, aşağıdaki ilkeler bütünüyle gözetilerek 
oluşturulmuştur: 
 

1. Ana makamın, Arel-Ezgi-Uzdilek kuramında kaba çargah eksenli 
Pithagoryen Do majör olarak tanımlanan Çargah yerine, eskiden olduğu gibi, 
Rast alınması [bkz. Levendoğlu 2003] ve bu makamın en azından temel çıkıcı 
diatonik doğal dizisinin 8 portede natürel (arızasız) notalarla yazılmasına elverişli, 
kulağa çok da rahatsızlık vermeyecek bir yedirim yoluna gidilmesi; 

 
2. Batı nota yazımının beraberinde getirdiği A4 (La) = 440 Hz diapazon 

standartı ile uyumlu olarak, “Bolahenk akort” yerine, yukarıdaki Rast dizisinin 
piyanolarda beyaz tuşlarla seslendirilen Do Majör’e yaklaşık olarak denk geldiği 
“Süpürde Ahenk”in esas alınması 9; 

 
3. Rast’ın üçüncü derecesi olan segah ve yedinci derecesi olan eviç 

perdelerine, diatonik dizi inşasında kullanılan tam beşliler zincirinde hiç kopma 
olmaksızın varılması (F-C-G-D-A-E-B) ve bilhassa segah-hüseyni perdeleri (E-
A) arasında genel-geçer bir tam dörtlü münasebetinin, dügah-hüseyni (D-A) 
arasındaki tam beşli aralığı muhafaza edilerek, tesis edilebilmesi; 

 
4. Yine Rast dizisindeki 3. ve 7. derecelerin, kesintisiz bir diğer beşliler 

zincirinden hareketle, gelenekte arızalı sayılan az daha dik buselik ve mahur 
perdeleri ile ikame edilebilmesi (F-C-G-D-A-E‡-B‡) ve böylece Mahur dizisine 
(Pithagoryen “tatlı” Majöre) kesintisiz geçki yapılabilmesi; 

 
5. İcrada kullanıldığı tespit edilen çeşitli “orta ikili” aralıkların, dügah-segah, 

çargah-saba, neva-hisar gibi karakteristik konumlara tam ayrıntıda 
yerleştirilebilmesi; 

 
6. Diyezli ve bemollü perdelerin, tıpkı yürürlükteki kuramda tam ses aralığı 

resmedilirken anlatılmak istenen noktalarda, natürel perdelerden “bakiye” (limma) 
aralığı kadar yukarıda de facto çakıştırılarak enharmonik kılınmaları ve gerekmesi 
halinde de çakıştırılmayıp birbirlerini “sollayabilmelerine” şerit açılması; 

 
7. Buraya kadar anılan işlemlerin, natürel eksenli tonalitelerde olduğu kadar, 

diyezli ve bemollü uzak tonlarda da gerçekleştirilebilmesi ve böylece kanun 
sazının her Ahenkte öteleme (transpozisyon) yapabilecek hale gelmesi; 

 
8. Aranan ince-elekli perde ızgarasında, kromatik pasajlar ve alışılageldik 

Batı tarzı çokseslendirmeler için, tam beşliler döngüsüyle kendi üstüne 
kapanabilen 12-sesli bir alt-kümenin her an hazır bulunması; 

                                                 
8 “Armonik Majör gam” olarak adlandırılmış ve kestirmeden 1/1, 9/8, 5/4, 4/3, 3/2, 5/3 veya 27/16, 15/8, 2/1 
oranlarıyla ifade edilebilecek perde dizisi. 
9 Batı nota yazımı düsturuyla, demek ki, Rast dizisi, “Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si, do” (C, D, E, F, G, A, B, c) 
şeklinde ifade edilecektir. 
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9. Notasyonda tutarsızlıklar olmaması, tarihsel nazariyelerin – özellikle de 
makamsal seyir boyunca karakteristik perde esnemeleri ile bükülmelerinin – 
kıtalaraşırı bir düzlemde belirginlik kazanması ve arızi işaretlerin mikrotonal 
çokseslilik yönelişlerine her açıdan uygun olması. 
 
Tüm bu kıstasları optimal olarak karşılayabilecek olan düzen, en özet bir anlatımla, 

oktavın 159 eşit parçaya bölünmesi ardından 79 sesin ayıklanmasıyla elde edilmiştir. 
Yarman’ın geliştirdiği 79-sesli düzen, yegah-neva perdeleri arasındaki oktav boyunca, 159-
ton Eşit Taksimatın 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 modundan 
oluşmaktadır. Bu durumda inşa aralığı (başlangıç noktası yegah addedilmek koşuluyla) 159-
ton Eşit Taksimatın ikinci adımı olan 15.1 sent, yani, 2/3 Holder kommasıdır. 

 
Sadece iki farklı boy komma aralığı içerdiğinden ötürü, bu perde düzeninin teknik adı 

“79-tone Moment of Symmetry via the 2nd Degree of 159-tone Equal Temperament” 
ifadesinin kısaltılmışı olan “79 MOS (2º)159-tET” 10 olmaktadır. 79-sesli düzen, her seste en 
yüksek 8 sent sapma ile, dizilerin herhangi bir dereceye aslı zedenelmeksizin ötelenmesine 
son derece elverişlidir (bkz. EK 2). Buradaki “Moment of Symmetry” tabiri, ilk kez Ervin 
Wilson tarafından öne sürülmüştür ve hangi yöne çevrilirse çevrilsin, sistemin bünyesindeki 
iki tür komma aralığından dolayı, dizideki yapısal simetrinin koruduğunu anlatır [bkz. ağ: 
anaphoria ve tonalsoft]. 

 
Yazarın “79-ton karma Barok-Pithagoryen Temperaman” adını da verdiği perde-

düzenine ulaştığı orijinal yol, aslında özetlenenden biraz daha farklıdır. Yarman’ın ilk etapta 
izlediği adımlar şunlar olmuştur: 
 

A- Tam dörtlü aralığı 11 logaritmik 33 eşit parçaya bölünür ve 15.0923 sentlik bir 
“komma” aralığı bulunur. 

 
B- Bu komma aralığı 79 kere üstüste bindirildiğinde, 79. adımda 1192.29 sentlik 

bir değere ulaşılır. Bu değer, oktav aralığına 7.7 sent kadar yakındır. 
 
C- Bu adım 1200 sente tamamlanır ve 78.-79. adımlar arasında 22.803 sentlik bir 

diğer komma aralığı oluşur. Yani, 78 adet küçük komma, 1 adet büyük komma 
elde edilir. 

 
D- Büyük komma (sistemdeki aralıklar döndürülerek yahut başlangıç perdesi 

başka bir derece tayin edilerek) 46.-47. dereceler arasına taşınmak suretiyle, 
47. adımda 3/2 oranında (701.955 sentlik) bozulmamış tam beşli aralığı 
yakalanır. 

 
E- İki farklı boyda komma aralığı sayesinde, türlü konumlarda, toplamda üç çeşit 

tam beşli aralığı belirir. Bunlar 694.245 sentlik yedirilmiş Barok beşlisi (33 
adet), 701.955 sentlik saf tam beşli (46 adet) ve 709.337 sentlik Pithagoryen-
üstü beşli (32 adet) olmaktadır. Uygun kullanım çerçevesinde, melodik 
sıçrayışlarda hiçbir beşli “kurt aralığı” uğultusu etkisi yapmaz. 

                                                 
10 Türkçeleştirmeye çalışırsak: “79-ses Mütenazıran Oluşturulmuş Sıra; 2. derecesiyle 159-ton Eşit 
Taksimatın”... 
11 [1200 x (log10 4:3)] / [(log10 2) = 498.045 sent] 
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F- İlk iki çeşit beşliden hareketle, uygun sırada 79 tur atarak, oktav farkıyla 

başlanılan noktaya dönülür. 
 

Buradan elde edilen sonuç, bir önceki yaklaşımdan pratikçe farksızdır. 159-ton Eşit 
Taksimatın 79 perdeli modu ile karşılaştırıldığında, yok denecek kadar az olan farklar insan 
kulağının duyma sınırlarının çok çok altındadır. 

 
Anılanların dışında, Yarman, yine pratikçe aynı 79-sesli sonuca götüren başka yollar da 

keşfetmiştir. Özellikle 79 MOS 159-tET’te kullanılan Barok beşlisinin, geçmiş yüzyılların 
Avrupai ses iklimini anlatmada genel-geçer bir şablon kabul edilen 19-ton Eşit Taksimattaki 
beşliden dahi dar oluşu karşısında 12, bu keskin yedirimi bir nebze yumuşatmak arzusuyla, saf 
beşlilerden (3:2) feragat etmeyip oktavın saflığından (2:1) minik bir ölçüde taviz vererek, 2/7 
Sentonik komma yedirilmiş Barok beşlilerine dayalı bir diğer 79’lu perde-düzeni varyantı 
geliştirmiştir [bkz. Yarman 2010: 29-46]. Buna göre, 
 

I. Majör tam ton (9:8) ile minör tam ton (10:9) arasındaki fark olan Sentonik kommanın 
2/7'si kadar daraltılmış bir beşliden 33 adet alınır: 

 
 
 (3:2) / exp {(2:7) x (ln 81:80)}  
 
= 1.5 / 1.0035556 = 1.4946855 Hz 
 

.............................. 
 
 

(log10 1.4946855) / (log10 2) x 1200 = 695.8103467 sent 
 
{= 701.955001 – ((2:7) x (log10 81:80) / (log10 2) x 1200)} 
 

.............................. 
 
 

695.8103467 x 33 = 22,961.741441 sent 
 
 
II. Bulunan sayı, saf beşlinin 46 kere üstüste bindirilmesi ile elde edilen sayıya eklenir: 
 
 
        log10 (3:2) x 1200 
46 x  ( ____________________________- )  = 46 x 701.955001 sent 
                  log10 2 
 

                                                 
12 {(1200 / 19) x 11} = 694.737 > (15.0923 x 46) = 694.244 sent 
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= 32,289.93004 sent 
 

.............................. 
 
 
32,289.93004 + 22,961.741441 = 55,251.6715 sent 
 
 
III. 79-sesli düzenin orijinalinde, bu sayı 55200 sent bulunacaktır, ki başlangıç 

perdesinden tam 46 saf oktav yukarıdadır. Bu, oktav eşdeğerliği olduğu sürece, beşliler 
döngüsü üzerinden başlanılan noktaya dönülür demektir. Şimdi ise, 46 oktav yukarıda çeyrek-
tonluk (51.6715 sentlik) bir hata meydana geldiği görülüyor. Bu bariz hatayı yokedebilmek 
üzere, yeni varyantta oktavların hangi genişlikte tutulması gerektiğini belirlemede aşağıdaki 
işleme başvurulur: 

 
 
55,251.6715 / 46 = 1201.1233 sent 
 
 
IV. Oktavlar 1 sent kadar geniş tutulup, kulağı daha çok tatmin eden bir Barok beşlisi 

kullanılarak, 79 sesli benzer bir sistem inşa edilebilmektedir. Bundan sonra yapılması 
gereken, orijinal versiyondaki tam beşliler desenini takip etmekten ibarettir. Eğer “a” beşlisi 
saf, “b” beşlisi yedirilmiş olarak etiketlenirse, beşliler zinciri şu kurguda seyretmelidir: 

 
 
ab ab ab aab 
  
ab ab aab 
ab aab 
  
ab ab aab 
ab aab 
  
ab ab aab 
ab aab 
  
ab ab aab 
ab aab 
  
ab ab aab 
ab aab 
  
ab ab aab 
ab ab 
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79 MOS 159-tET’in işbu 2/7 Holder komması tempere Barok beşlilerine dayalı 
varyantına göre hazırlanan ve bünyesinde tarihsel 17 esnek perde bölgesi ile Arel-Ezgi-
Uzdilek eşdeğeri bir alt-kümenin de ayrıntılı olarak serildiği dökümler 13, EK 3 ve EK 4’te 
sunulmuştur. 

 
Ayrıca, Resim 7 ve Resim 8’de, Manuel Op de Coul tarafından geliştirilmiş olan 

SCALA adındaki ücretsiz internetten indirilebilir müzik matematiği ölçüm, işlem ve 
mikrotonal seslendirme programının [bkz. ağ: scala] “Chromatic Clavier” ve “Tone Circle” 
pencerelerinde, 79’lu ızgaradan ayıklanmış Arel-Ezgi-Uzdilek benzeri 24 perdenin vaziyeti ve 
orijinalinde mümkün olmayan tam beşli aralık ilişkileri resmedilmektedir 14. 79-sesli düzeni 
notalandırmada George Secor ve David Keenan tarafından geliştirilen Sajital Mikrotonal 
Notasyon Sistemi’ne [Secor & Keenan 2006; bkz. ağ: sajital] özgü ok simgelerini esas alan 
Yarman, bunların bildik diyezler ve bemollerle karılmış şekillerini kullanmıştır. 

 
Şu da hemen belirtilse yeridir ki, yazarın keşfettiği 79’lu perde-düzeni varyantları 

arasında, herhangi derecede en çok 1-2 sent oynamadan öte fark yoktur. 
 
Resimlerde arıziymiş gibi duran ve tarihte öyle muamele gören buselik ile mahur 

perdelerine hizalanmış Fb (E) ile Cb (B) notaları, müteakip tam beşlilerle elde 
edilebildiklerinden ötürü, buradaki yaklaşım itibariyle, natürel sayılabilirler ve istenirse öyle 
notalandırılabilirler. Nitekim, daha önce açıklandığı üzere, gerek Rast, gerek Mahur 
makamının temel dizileri, Süpürde Ahenk’te standart diapazon sesleriyle çakışacak biçimde, 
kesintisiz tam beşliler zinciri kurularak (o arada, dügah, segah, hüseyni, eviç perdeleri bir 
miktar yedirilerek) vücuda getirilmişlerdir: 

 
Rast = F-(702¢)-C-(702¢)-G-(694¢)-D-(702¢)-A-(694¢)-E-(702¢)-B. 
Mahur = F-(702¢)-C-(702¢)-G-(694¢)-D-(702¢)-A-(709¢)-E*-(702¢)-B*. 

 
79 MOS 159-tET’te, 13 “kommalık” tam ses boyunca, Do-Re aralığına yerleştirilen 

Sajital işaretler, tize doğru bildik diyez ve peste doğru bildik bemol ile karılmış olarak, Resim 
9’da görülmektedir. 

 
Yazar, diyez/bemol karılmış Sajital simgeleri bilgisayarda yazmaya yönelik özel bir 

font da tasarlamıştır. Bu fontun QWERTY klavyedeki karakter karşılıkları Resim 10’da 
verilmiştir [bkz. ağ: 79seslikanun]. 
 

Aşina olunan diyezlerin ve bemollerin yanısıra, sadece üç çeşit Sajital arızi işaret ile 79 
MOS 159-tET’teki bütün komma incelikleri ifade edilebilmektedir. Bu arızalar şöyledir: 

 

 Bir komma kaldırıcı ve indirici sol yarım oklar 
&, 

 İki komma kaldırıcı ve indirici sağ yarım oklar &15, 

 Üç komma, yahut çeyrek-ton kaldırıcı ve indirici tam oklar &. 
 

                                                 
13 Diğer 79’lu perde-düzeni varyantları için de aynıyla geçerli olmak kaydıyla... 
14 Grafiklerdeki arızi işaretler, mikrotonalist nazariyatçılar George Secor ve David Keenan tarafından geliştirilen 
“Sagittal (Sajital = Oksal) Mikrotonal Notasyon Sistemi”ne aittir. Bkz. metindeki kaynak. 

15 Alternatif olarak, &. 
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Bu hesapça, (
+ 

 = ) formülü daima geçerlidir. Temel yaklaşım itibariyle, diyez ile 

bemol daima 6 komma, çift diyez ile çift bemol her zaman 12 komma olup, aradaki sesler, 
Sajital Sistem’den alınan mikrotonal simgeler bunlara eklenerek yahut bunlardan çıkartılarak 
bulunmaktadır. Notasyon kendi içinde son derece tutarlıdır. 

 
79-sesli düzende, 70 adet  135.849 sent (13:12 - 2.724 sent ve/veya 14:13 + 7.551 sent), 

9 adet 143.396 sent (13:12 + 4.823 sent) ve 8 adet 128.302 sent (14:13 – 0.004 sent) olmak 
üzere, toplam 87 adet 2/3 ton; 69 adet 150.943 sent (12:11 + 0.306 sent), 10 adet 158.491 sent 
(12:11 + 7.854 sent) ve 9 adet 143.396 sent (12:11 - 7.241 sent) olmak üzere, toplam 88 adet 
3/4 ton; 68 adet 166.038 sent (11:10 + 1.0338 sent), 11 adet 173.585 sent (11:10 + 8.581 sent) 
ve 10 adet 158.491 sent (11:10 - 6.513 sent) olmak üzere, toplam 88 adet 4/5 ton vardır. 

 
79’lu perde ızgarası içinden, önceki kesimlerde dile getirildiği ve EK 5’te izlenebileceği 

gibi, kromatik pasajlar ve alışılageldik Batı tarzı çokseslendirmeler için, tam beşliler 
çenberiyle kendi üstüne kapanabilen ve tonalite renklenimiyle 16 gayet canlı tınlayan bir 12-
ton alt-küme çıkarmak da mümkündür [Yarman 2006 & 2008a: 115-6]. 

 
79 MOS 159-tET’in kanunlara tatbik edilişine dair kapsamlı bilgiler, EK 6, EK 7 ve 

EK 8’de sunulmuştur. Mandal çakım işlemleri tamamlandıktan sonra, üçteller (tricordi) 
Süpürde Ahenkte diatonik natürel seslere akortlanmak üzere, önce A4 (La) 440 Hz tayin 
edilir; sonra Re–La arası saf beşli olarak ayarlanır; daha sonra Re üçtelinin natürelinden 7 
mandal aşağı inilir ve bu ses ile hemen alttaki Do üçtelinin natürelinden 6 mandal yukarısı 
ünison (sesdeş) kılınır; Do–Sol saf beşli olarak ayarlanır; Do’nun oktavı yakalandıktan sonra, 
Fa–Do saf beşliye akortlanır; Fa üçtelinin natürelinden 7 mandal aşağı inilir ve hemen alttaki 
Mi ile bu ses ünison kılınır; son olarak, Mi–Si saf beşliye akortlanır. Kontrol için, Si üçtelinin 
natürelinden yedi mandal yukarıdaki ses ile Do üçtelinin natürelinin aynı olup olmadığına 
bakılır. 

 
Sajital notasyonlu 79 MOS 159-tET, Yarman’ın Doktora Tezinde yeni bir nazariye 

denemesi tahtında 10 makam örneği ile pekiştirilmiş (bkz. Resim 11 ve Resim 12) 17 ve Türk 
Makam müziğinin melodik perde nüanslarını hakkıyla ifade edebileceği gösterilmiştir 
[Yarman 2008a: 117-22]. 
 
79-Sesli Düzene Dayalı Yeni Bir Nazariyeye Doğru – Sonuçlar 
 

Türk Makam müziği’nde uzun zamandan beri yaşanan icra-kuram uyuşmazlığı, Doktora 
çalışmaları boyunca yazarın beynini işgal etmiştir. Elektroakustik ölçümler uzantısında, temel 
sorunun, Makam müziğindeki karakteristik “orta ikili” aralıkları, yürürlükteki Arel-Ezgi-
Uzdilek sisteminin doğru karşılayamamasından kaynaklandığı saptanmaktadır. 

 
                                                 
16 Batı müziği literatüründe, “key colour”... 
17 Yazarın Doktora Tezinde ortaya koyduğu özgün yaklaşım itibariyle, “Temel Makamlar”, oktav ile sınırlı, en 
düşük sayıda arızi işaretle yazılabilen ve görece az alterasyon yapan dizilerle açıklanmıştır. Buna karşılık, 
“Bileşik Makamlar”, dizisi oktavı aşan, en basit tonalitelerde bol diyezli-bemollü donanım gerektiren ve iniş-
çıkış boyunca oldukça fazla perde çeşitliliği gösteren yapılar olarak ele alınmıştır. Bu yaklaşımın geliştirilerek, 
tastamam bir 79-sesli nazariye çalışmasının gerçekleştirilmesi gerekliliği ortadadır. Ancak, yazar, çağdaşlarının 
çokça yaptığından farklı olarak, itidalli ve temkinli bir yol izlemekte, nazariyatı oldu-bittiye getirmek suretiyle 
müzik eğitiminde ciddi aksaklıklara sebebiyet verme tehlikesini olabildiğince bertaraf etmeyi gözetmektedir. Bu 
maksada istinaden, Yarman, Türk Makam müziğinin inceliklerine ve nazari meselelerine, kılı kırk yaran bir 
duyarlılıkta, ihtiyatla ve etraflıca eğilmeyi öne çıkarmaktadır. 
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Gayri müsavi 24 perdeli taksimatı da kapsayıcı olarak, Holder komması sistemi, bahsi 
geçen orta ikilileri temsil etmeye dönük çok muhkem bir seçenek ise de, 53-ton Eşit Taksimat, 
teknik imkanların hayli gelişkin olduğu günümüzde dahi, kanunlara uygulanmamaktadır. Öte 
yandan, epeydir Batı akort aygıtlarının referans alınmasıyla, Türkiye’de imal edilen 
kanunların mandal tertibatı 72-ton Eşit Taksimatın bir alt-kümesine göre çakılmaktadır. Bu 
çözünürlük, her hal-i karda, “aranan ideal perde hacmini” işaret etmesi bakımından dikkate 
değerdir. 

 
Yarman, nazariyattaki “tam seste 9, oktavda 53 komma” koşullanması ile güncel 

kanunlardaki 72-tET’in beraberinde getirdiği yüksek perde çözünürlüğünü yüklü bir 
Temperaman çatısı altında barıştırmaya çalışmış, bunun sonucunda, açıklandığı şekilde, 79-
sesli bir düzen geliştirerek, Ejder Güleç yapımı kanununa uyarlamıştır. 

 
Yarman’ın incelikli bir hesapla ortaya koyduğu ve kendi özel kanununa tatbik ettiği 79-

sesli düzen; notasyonda hiç tutarsızlık olmaksızın, kesintisiz beşliler zinciriyle, Rast 
makamının en azından çıkıcı dizisini arızasız seslere karşılık getirebilmektedir. Benzer 
şekilde, 3. ve 7. dereceleri natürel segah ve eviç perdelerinden hafif daha dik olan Mahur 
dizisine de, beşliler zinciri kopmaksızın geçki imkanı sağlamaktadır. Ayrıca, her akort 
seviyesinden Saba, Hüzzam, Uşşak, Karcığar gibi değişken perdeli makamları, bunlara has 
karakteristik perde aralıklarıyla, aslına uygun duyurabilmektedir. Sunduğu ince-elekli Ahenk 
değiştirme ile öteleme (transpozisyon) olanakları ve mikrotonal çoksesliliğe elverişli kurgusu 
açısından, 79-sesli düzen, Türk Makam müziği için gayet uygun bir “Zenarmonik 
Temperaman” özelliğindedir. 

 
 Yazar, 79-sesli düzende tadımlık bazı makamlarımızın “bir anlık halet-i ruhiyeye 

mahsus” dizilerini içeren bir dökümü EK 9’da okuyucunun dikkatine taşımıştır. 
 
Özgün bulgularının ve yaklaşımlarının devamında, Yarman, 79 MOS 159-tET üzerine 

kurulu yeni ve tastamam çalışılmış bir makam nazariyesini ileride hazırlanmayı 
hedeflemektedir. 

 
Teşekkür 
 
 Bu makalenin oluşumunda, candan dostluğuyla beni harekete geçiren, ikimiz için de 
zorlu ve uzun bir dönem boyunca, hantallaşan zihnimi çeşitli defalar kamçılayan, o arada 
yüksek bir sabır ve anlayış gösteren, yukarıda bahsi geçen seminerleri örgütleyerek bana 
güzel fırsatlar yaratmış olan, değerli meslekdaşım Dr. Gülay Karamahmutoğlu’ya teşekkürü 
borç bilirim. Bu çerçevede, seminerlerin gerçekleşmesinde emeği geçenleri de şükranla 
anıyorum. 
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EK 1: Kanunda mandalların 72-tET çözünürlüğünde yerleştirimine dair 
 

Türkiye'de kanun yapımcıları, Batı'dan ithal edilen akort aygıtlarını referans alarak, 
mandal tahtasında “natürel mandalları” eşiklerden (“yastık mandallardan”) 100 sent uzağa 
yerleştirip, arayı 6 eşit parçaya bölerler. Bunun sonucunda, pratikçe 72-ton Eşit Taksimata 
ulaşılmış olur. Ancak, 72-tET'in sağladığı perdeler bütünüyle kullanılmaz, sadece bir alt-
kümeye yakınsanır. 

 
72-tET'te en küçük aralık 16.7 senttir. Yürürlükteki Arel-Ezgi-Uzdilek Sistemini her 

derecede en çok 1 sent mutlak ile sarmalayabilen 53-tET’in en küçük adımı olan Holder 
komması ise, 22.6 senttir. Adımlar arasındaki fark 6 senttir. Doğal olarak, ilk taksimatın 
perdeleri ile diğerinin perdeleri arasında yer yer yarım kommaya varan farklar oluşur. İcra ile 
nazariyat arasındaki bu şizofrenik vaziyet, müzik eğitiminde üstesinden kolay gelinemeyecek 
aksaklıklar doğurmakta ve bunları perçinlemektedir. 

 
53-tET, kendi üstüne dönüp kapanabilen bir beşliler çenberi gösterir, 72-tET ise bisiklet 

zinciri misali atlamalı içiçe geçmiş 6 adet 12-tET yapısındadır. Diğer bir deyişle, bu iki ses-
düzeni birbirleriyle yapısal olarak tamamen uyumsuzdur. 

 
100 sentin bağıl frekansı 2^(100/1200) = 1.059463094359295 Hz bulunmaktadır. Yastık 

mandala dayanan açık telin bağıl frekansı “1” alınır. Aradaki fark 0.059463094359295 Hz'tir. 
Bu değer 6 eşit parçaya taksim edilirse, 0.009910515726549 Hz çıkar. Demek ki, yastık 
mandaldan natürel mandala doğru telin aritmetik eşit bölünmesi sonucu elde edilecek bağıl 
frekanslar şöyledir: 
 
 
1     = 1.0 Hz (yastık mandal) 
1+0.009910515726549  = 1.009910515726549 Hz 
1+(0.009910515726549*2)  = 1.019821031453098 Hz 
1+(0.009910515726549*3)  = 1.029731547179647 Hz 
1+(0.009910515726549*4)  = 1.039642062906196 Hz 
1+(0.009910515726549*5)  = 1.049552578632745 Hz 
1+(0.009910515726549*6)  = 1.059463094359294 Hz (natürel mandal) 
 
 

Bağıl Frekans x ln(2) / 1200 formülü ile sent değerleri aşağıdadır: 
 
 
0.0 sent  (yastık mandal) 
17.073 sent 
33.979 sent 
50.722 sent 
67.304 sent 
83.729 sent 
100.000 sent  (natürel mandal) 
 
 

Sonuçlar, oktavın logaritmik olarak 72 eşit parçaya taksim edilmesiyle oluşacak 
değerler ile pratikçe aynıdır: 
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Adım Aritmetik taksim  Logaritmik taksim  Farklar  
1 17.073 sent 16.667 sent 0.406 sent 
2 33.979 sent 33.333 sent 0.646 sent 
3 50.722 sent 50 sent 0.722 sent 
4 67.304 sent 66.667 sent 0.637 sent 
5 83.729 sent 83.333 sent 0.396 sent 
6 100.000 sent 100.000 sent 0 sent 

 
 

Şu da var ki, aynı üçtelin (tricordi yahut course) mandalları inik (bemollü) ve 
mandalları kalkık (diyezli) halleri arasındaki farktan doğacak “cızlamayı” önleyebilmek için, 
her mandal bir öncekinden bir nebze daha yükseğe dikelebilir boyda hazırlanmak 
durumundadır. Bundan dolayı, kaldırılan her mandalla birlikte tellerin cüzi miktarda 
yükselmesi ve ilave gerilmesi sözkonusudur. Ne kadar çok mandal kalkık olursa, tellerde o 
kadar fazla yükselme ve gerilme olacaktır. 

 
Demek oluyor ki, 100 sentlik yarımses mandalının çakılacağı yer tayin edildikten sonra, 

mandallar yatırıldıkça tellerdeki gerilim adım adım düşecektir. Bu durumda, zaten gözardı 
edilebilir olduğunu varsaydığımız hesap-dışı perde kaymalarının da devreye girmesiyle, 
yukarıdaki tablodaki farklar eksi (negatif) sayı istikametine dönecek ve belki de çoğu ortadan 
kalkacaktır. 

 
Uzun sözün kısası, kanunlara uygulanan mandal çakım yöntemiyle elde edilen sesler, 

72-ton Eşit Taksimat ızgarasına birebir oturmaktadır. 
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EK 2: 79 MOS (2º)159-tET düzeni 
 

Adım Sent 
159-
tET 

Yakın oranlar 

0: 0.000 0 1/1 (Do) 
1: 15.094 2 126/125,100/99,81/80
2: 30.189 4 64/63,3125/3072,55/54
3: 45.283 6 128/125,36/35,33/32 
4: 60.377 8 729/704,28/27,27/26 
5: 75.472 10 25/24,117/112,22/21 
6: 90.566 12 20/19,256/243,135/128
7: 105.660 14 17/16,16/15,2187/2048
8: 120.755 16 15/14,14/13 
9: 135.849 18 14/13,27/25,13/12 
10: 150.943 20 88/81,12/11,35/32 
11: 166.038 22 11/10,54/49 
12: 181.132 24 65536/59049,10/9 
13: 196.226 26 28/25,9/8 (Re) 
14: 211.321 28 9/8,26/23 
15: 226.415 30 256/225,8/7 
16: 241.509 32 144/125 
17: 256.604 34 37/32,81/70,125/108 
18: 271.698 36 7/6 
19: 286.792 38 33/28,13/11,32/27 
20: 301.887 40 32/27,25/21,81/68 
21: 316.981 42 6/5,19683/16384 
22: 332.075 44 63/52,40/33,17/14 
23: 347.170 46 39/32,11/9,27/22 
24: 362.264 48 16/13,100/81,21/17 
25: 377.358 50 31/25,41/33,46/37,5/4
26: 392.453 52 (Mi) 5/4,64/51,59/47 
27: 407.547 54 81/64,19/15,33/26 
28: 422.642 56 14/11,23/18,32/25 
29: 437.736 58 9/7 
30: 452.830 60 35/27,13/10 
31: 467.925 62 38/29,21/16 
32: 483.019 64 33/25,37/28 
33: 498.113 66 4/3 (Fa) 

Ayıklanan perdeler, oktavda 159 eşit 
ses içinden 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 
24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 
52 54 56 58 60 62 64 66 68 70 72 74 76 78 
80 82 84 86 88 90 92 94 96 98 100 102 
104 106 108 110 112 114 116 118 120 122 
124 126 128 130 132 134 136 138 140 142 
144 146 148 150 152 154 156 159 sayılı 
derecelerdir. 

34: 513.208 68 39/29,35/26,27/20 
35: 528.302 70 19/14,49/36 
36: 543.396 72 26/19,48/35,11/8 
37: 558.491 74 11/8,29/21 
38: 573.585 76 25/18,32/23,39/28 
39: 588.679 78 7/5,1024/729,45/32 
40: 603.774 80 24/17,17/12 
41: 618.868 82 10/7 
42: 633.962 84 23/16,36/25,49/34 
43: 649.057 86 16/11,8192/5625,35/24
44: 664.151 88 22/15,69/47,72/49 
45: 679.245 90 37/25,40/27 
46: 701.887 93 3/2 (Sol) 
47: 716.981 95 53/35,50/33,1024/675
48: 732.075 97 32/21,29/19,75/49 
49: 747.170 99 192/125,20/13,54/35 
50: 762.264 101 45/29,59/38,14/9 
51: 777.358 103 25/16,47/30,11/7 
52: 792.453 105 30/19,128/81,19/12 
53: 807.547 107 43/27,8/5,6561/4096 
54: 822.642 109 37/23 
55: 837.736 111 34/21,81/50,13/8 
56: 852.830 113 44/27,18/11,105/64 
57: 867.925 115 28/17,33/20 
58: 883.019 117 32768/19683,5/3 
59: 898.113 119 5/3,42/25,27/16 (La) 
60: 913.208 121 27/16,39/23,17/10 
61: 928.302 123 128/75,41/24,12/7 
62: 943.396 125 50/29,216/125,64/37 
63: 958.491 127 125/72,40/23,47/27 
64: 973.585 129 7/4,225/128 
65: 988.679 131 23/13,16/9 
66: 1003.774 133 16/9,25/14 
67: 1018.868 135 9/5,59049/32768 
68: 1033.962 137 29/16,20/11 
69: 1049.057 139 11/6 
70: 1064.151 141 37/20,50/27,13/7 
71: 1079.245 143 28/15 
72: 1094.340 145 (Si) 15/8,32/17,17/9 
73: 1109.434 147 256/135,243/128,40/21
74: 1124.528 149 21/11,23/12,48/25 
75: 1139.623 151 27/14,29/15,31/16 
76: 1154.717 153 37/19,39/20,125/64 
77: 1169.811 155 49/25,55/28,6144/3125
78: 1184.906 157 2025/1024,105/53 
79: 1200.000 159 2/1 (Do) 
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EK 3: 79-sesli düzenin 2/7 Sentonik komma tempere Barok beşlilerine dayalı 
versiyonunda, geleneksel 17 perde bölgesi (gri şeritler) ile Arel-Ezgi-Uzdilek alt-kümesi 
(koyu yazılar) gösterimi 
 
 ADIM    ARALIK          PERDE 
 
   0:      1/1             Rast     (Do) 
   1:   15.126 sent       
   2:   30.253 sent       
   3:   45.379 sent       
   4:   60.505 sent       
   5:   75.632 sent         “Şuri”  -  Do # (kromatik diyez) 
   6:   90.758 sent          Nim Zengule  -  Do # (bakiye diyezi) ve Re b 
   7:  105.884 sent         “Dik Nim Zengule”  -  Re ъ  (bakiye bemolü) 
   8:  121.010 sent 
   9:  136.137 sent 
  10:  151.263 sent         (“Zengule bölgesi”) 
  11:  166.389 sent 
  12:  181.516 sent          Zengule (Re d) 
  13:  196.642 sent          Dügah     (Re) 
  14:  211.768 sent         “Dik Dügah”     (yine Re) 
  15:  226.895 sent      
  16:  242.021 sent      
  17:  257.147 sent      
  18:  272.274 sent          
  19:  287.400 sent         “Tetimme-i Segah”     (Re #) 
  20:  302.526 sent          Kürdi  -  Re # ve Mi b 
  21:  317.653 sent          Dik Kürdi VEYA “Nihavend”     (Mi ъ) 
  22:  332.779 sent         “Hicazi Segah”     (yine Mi ъ) 
  23:  347.905 sent         “Uşşaki Segah”     (Mi d) 
  24:  363.031 sent         “Hüseyni / Saba Segahı”     (Mi d) 
  25:  378.158 sent         “Nerm Segah” VEYA “Segahçe”     (Mi d) 
  26:  393.284 sent          Segah     (Mi) 
  27:  408.410 sent          Buselik     (Pithagoryen Mi) 
  28:  423.537 sent         “Nişabur”  (Pithagoryen-üstü Mi‡) 
  29:  438.663 sent      
  30:  453.789 sent      
  31:  468.916 sent          Dik Buselik     (Fa d) 
  32:  484.042 sent      
  33:  499.168 sent          Çargah     (Fa) 
  34:  514.295 sent         “Dik Çargah” (Fa ‡) 
  35:  529.421 sent      
  36:  544.547 sent      
  37:  559.674 sent      
  38:  574.800 sent         “Nerm Hicaz”  -  Fa # (kromatik diyez) 
  39:  589.926 sent          Hicaz  -  Fa # (bakiye diyezi) ve Sol b 
  40:  605.052 sent          Dik Hicaz VEYA “Uzzal” – (Sol ъ) 
  41:  620.179 sent         “Saba”     (yine Sol ъ) 
  42:  635.305 sent      
  43:  650.431 sent         (“Saba bölgesi”) 
  44:  665.558 sent      
  45:  680.684 sent         “Bestenigar”     (Sol d) 
  46:     3/2                Neva VEYA “Pençgah”      (Sol) 
  47:  717.081 sent      
  48:  732.208 sent      
  49:  747.334 sent      
  50:  762.460 sent      
  51:  777.587 sent         “Bayati”  -  Sol # (kromatik diyez)    
  52:  792.713 sent          Nim Hisar  -  Sol # (bakiye diyezi) ve La b 
  53:  807.839 sent         “Dik Nim Hisar”  -  La ъ  (bakiye bemolü) 
  54:  822.965 sent          
  55:  838.092 sent         (“Hisar / Hüzzam bölgesi”) 
  56:  853.218 sent      
  57:  868.344 sent         “Hüzzam”     (La d) 
  58:  883.471 sent          Hisar     (yine La d) 
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  59:  898.597 sent          Hüseyni     (La) 
  60:  913.723 sent         “Dik Hüseyni”     (yine La) 
  61:  928.850 sent      
  62:  943.976 sent      
  63:  959.102 sent      
  64:  974.229 sent          
  65:  989.355 sent         “Tetimme-i Evç” VEYA “Nevruz”     (La #) 
  66: 1004.481 sent          Acem  -  La # ve Si b 
  67: 1019.608 sent          Dik Acem     (Si ъ) 
  68: 1034.734 sent     
  69: 1049.860 sent         (“Evç bölgesi”) 
  70: 1064.986 sent      
  71: 1080.113 sent         “Nerm Evç”     (Si d)  
  72: 1095.239 sent          Evç     (Si) 
  73: 1110.365 sent          Mahur     (Pithagoryen Si) 
  74: 1125.492 sent         “Mahurek”   (Pithagoryen-üstü Si‡) 
  75: 1140.618 sent     
  76: 1155.744 sent     
  77: 1170.871 sent          Dik Mahur     (Do' d) 
  78: 1185.997 sent     
  79: 1201.123 sent          Gerdaniye     (Do') 
 
 
 
79’lu düzende geleneksel 17 perde bölgesi (tam perdeler koyu yazıyla) 
 
  0: Rast                      0. adım 
  1: Şuri bölgesi             (5.-6. adımlar) 
  2: Zengule bölgesi          (7.-12. adımlar) 
  3: Dügah                    (13.-14. adımlar) 
  4: Kürdi/Nihavend bölgesi   (19.-21. adımlar) 
  5: Segah bölgesi            (22.-26. adımlar)  
  6: Buselik-Nişabur          (27.-28. adımlar) 
  7: Çargah-Dik Çargah        (33.-34. adımlar) 
  8: Hicaz/Uzzal bölgesi      (38.-40. adımlar) 
  9: Saba bölgesi             (41.-45. adımlar) 
 10: Neva                      46. adım 
 11: Bayati bölgesi           (51.-52. adımlar) 
 12: Hisar/Hüzzam bölgesi     (53.-58. adımlar) 
 13: Hüseyni-Dik Hüseyni      (59.-60. adımlar)                  
 14: Acem bölgesi             (65.-67. adımlar) 
 15: Evç bölgesi              (68.-72. adımlar) 
 16: Mahur-Mahurek            (73-74. adımlar) 
 17: Gerdaniye                 79. adım 
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EK 4: 79-sesli düzenin 2/7 Sentonik komma tempere Barok beşlilerine dayalı 
versiyonunda, Arel-Ezgi-Uzdilek alt-kümesi dökümleri 
 
AEU    79’lu düzen     Farklar 
 
  1:    6:         -0.533 sent 
  2:    7:          7.801 sent 
  3:   12:         -1.066 sent 
  4:   13:          7.268 sent 
  5:   20:         -8.391 sent 
  6:   21:         -0.058 sent 
  7:   25:          6.202 sent 
  8:   27:         -0.590 sent 
  9:   31:          5.669 sent 
  10:  33:         -1.123 sent 
  11:  39:         -1.656 sent 
  12:  40:          6.678 sent 
  13:  45:         -2.189 sent 
  14:  46:          0.000 sent 
  15:  52:         -0.533 sent 
  16:  53:          7.801 sent 
  17:  58:         -1.066 sent 
  18:  59:          7.268 sent 
  19:  66:         -8.391 sent 
  20:  67:         -0.058 sent 
  21:  71:          6.202 sent 
  22:  73:         -0.590 sent 
  23:  77:          5.669 sent 
  24:  79:         -1.123 sent 
 
79’lu düzen içinden AEU Modu: 6 1 5 1 7 1 4 2 4 2 6 1 5 1 6 1 5 1 7 1 4 2 4 2 
Mutlak Farkların Toplamı:  87.9255 sent 
Mutlak Farkların Ortalaması:  3.6636 sent 
Farkların Karelerinin Ortalamasının Kökü:  4.8631 sent 
En Yüksek Mutlak Fark:  8.3912 sent 
Farklı Olan Notaların Adedi: 23  
 
 
79’lu düzen içinden AEU benzeri 24 Perde (natüreller koyu yazıyla) 
 
  0:          1/1               Rast 
  1:         90.758 sent        Nim Zengule 
  2:        105.884 sent       “Dik Nim Zengule” 
  3:        181.516 sent        Zengule 
  4:        196.642 sent        Dügah 
  5:        302.526 sent        Kürdi 
  6:        317.653 sent        Dik Kürdi (Nihavend) 
  7:        378.158 sent       “Nerm Segah” 
  8:        408.410 sent        Buselik 
  9:        468.916 sent        Dik Buselik 
 10:        499.168 sent        Çargah 
 11:        589.926 sent        Hicaz 
 12:        605.052 sent        Dik Hicaz (Uzzal) 
 13:        680.684 sent       “Bestenigar” 
 14:        701.955 sent        Neva (Pençgah) 
 15:        792.713 sent        Nim Hisar 
 16:        807.839 sent       “Dik Nim Hisar” 
 17:        883.471 sent        Hisar 
 18:        898.597 sent        Hüseyni 
 19:       1004.481 sent        Acem 
 20:       1019.608 sent        Dik Acem 
 21:       1080.113 sent       “Nerm Evç” 
 22:       1110.365 sent        Mahur 
 23:       1170.871 sent        Dik Mahur 
 24:       1201.123 sent        Gerdaniye 
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EK 5: 79-sesli düzen içinden 12 tonda kapanan bir Temperaman 
 
79’ludan    Sentler         12-tET Nota & Derece 
 
  0:          1/1           C    Dbb   * 0 
  6:         91.000 sent    C#   Db   * 1 
 13:        196.000 sent    D    Ebb   * 2 
 19:        287.000 sent    D#   Eb   * 3 
 26:        392.000 sent    E     Fb   * 4 
 33:        498.000 sent    F    Gbb   * 5 
 39:        589.000 sent    F#   Gb   * 6 
 46:        702.000 sent    G    Abb   * 7 
 52:        793.000 sent    G#   Ab   * 8 
 59:        898.000 sent    A    Bbb   * 9  
 65:        989.000 sent    A#   Bb   * 10 
 72:       1094.000 sent    B    Cb   * 11 
 79:       1200.000 sent    C    Dbb   * 12 
 

12-ton Beşliler Çenberi 

 
  0:         0.000 sent  0.000     0 komma C 
  7:       702.000 sent  0.045    G 
  2:       694.000 sent -7.910    D 
  9:       702.000 sent -7.865    A 
  4:       694.000 sent -15.820 E 
 11:       702.000 sent -15.775 B 
  6:       695.000 sent -22.730 F# 
  1:       702.000 sent -22.685 C# 
  8:       702.000 sent -22.640 G# 
  3:       694.000 sent -30.595 Eb 
 10:       702.000 sent -30.550 Bb 
  5:       709.000 sent -23.505                   F 
 12:       702.000 sent -23.460  -1 Pyth. Komma C 
 
79’lu düzen içinden 12-ton Modu: 6 7 6 7 7 6 7 6 7 6 7 6 
Mutlak Farkların Ortalaması:       18.6317 sent 
Farkların Karelerinin Ortalamasının Kökü: 21.6156 sent 
En Yüksek Mutlak Fark:        30.5950 sent 
En Yüksek Biçimsel Beşli Farkı:   7.9550 sent 
 

12-ton Eşit Taksimat ile Karşılaştırma 

 
  1:  91.000:       1:  100.0000 sent,   fark -9.0000 sent 
  2:  196.000:      2:  200.0000 sent,   fark -4.0000 sent 
  3:  287.000:      3:  300.0000 sent,   fark -13.0000 sent 
  4:  392.000:      4:  400.0000 sent,   fark -8.0000 sent 
  5:  498.000:      5:  500.0000 sent,   fark -2.0000 sent 
  6:  589.000:      6:  600.0000 sent,   fark -11.0000 sent 
  7:  702.000:      7:  700.0000 sent,   fark 2.0000 sent 
  8:  793.000:      8:  800.0000 sent,   fark -7.0000 sent 
  9:  898.000:      9:  900.0000 sent,  fark -2.0000 sent 
 10:  989.000:     10:  1000.0000 sent, fark -11.0000 sent 
 11:  1094.000:    11:  1100.0000 sent,  fark -6.0000 sent 
 12:  1200.000:    12:  1200.0000 sent, fark 0.0000 sent 
 
Mutlak Farkların Toplamı:     75.0000 sent 
Mutlak Farkların Ortalaması:    6.2500 sent 
Farkların Karelerinin Ortalamasının Kökü: 7.4666 sent 
En Yüksek Mutlak Fark:     13.0000 sent 
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EK 6: 79-sesli bir kanun yapımında, mandalların yerleştirimine dair 
 
79-sesli düzenin uygulanacağı bir kanuna, mandallar, sent sapması (offset) girdilerinin 

işlenebileceği bir akort aygıtı kullanılarak çakılacaktır. Böyle bir aygıt temin edildikten sonra, 
mandallar, C0 rast’tan C1 gerdaniye’ye uzanan oktav sahası içinde, aşağıda verilen değerlere 
göre yerleştirilmelidir. Yalnızca 45.-46. dereceler arasının Holder komması ebadında oluşu 
ıskalanmamalıdır, yoksa yapı battal olur. Ayrıca, pest oktavlara inildikçe, fazladan mandal 
yeri var diye bu kurgu dışına asla çıkılmamalıdır; aksi takdirde, natürel mandallar dışındaki 
oktavlar tutmaz. C1 gerdaniye perdesi üstündeki F1’den başlayan tiz oktavda ise, yer 
darlığından ileri gelerek, natürel mandallar ile eşikler arası el verdiğince sık doldurulacaktır. 
Ancak, bunun sonucunda yer yer oluşacak 2-3 sent bozuk oktavlar ve 4-5 sent sapmış beşliler, 
tiz frekanslara çıkıldıkça insan kulağının minik aralık farklarını duyma hassasiyetinin 
körelmeye başlaması yüzünden, ciddi sorun teşkil etmeyecektir. Alttaki dökümde, koyu 
yazılar natürel perdeleri, gri yazılar çift-diyez mandallarını betimlemektedir: 

 
***************************************************** 
 
Adım      Sent       Ton/Oktav/Sapma       Perde 
 
72:      -106 sent     B-1,-6 sent       IRAK  –  Si 
73:       -91 sent     B-1,+9 
74:       -75 sent     B-1,+25 
75:       -60 sent     B-1,+40 
76:       -45 sent     C0,-45 
77:       -30 sent     C0,-30 
78:       -15 sent     C0,-15 
 0:         0 Sent     C0,0              RAST  -  Do  (262 Hz) 
 1:        15 sent     C0,+15 
 2:        30 sent     C0,+30 
 3:        45 sent     C0,+45 
 4:        60 sent     C#0,-40 
 5:        75 sent     C#0,-25 
 6:        91 sent     C#0,-9                     Do# 
 7:       106 sent     C#0,+6                     Reb 
 8:       121 sent     C#0,+21 
 9:       136 sent     C#0,+36 
10:       151 sent     D0,-49 
11:       166 sent     D0,-34 
12:       181 sent     D0,-19 
 
***************************************************** 
 
 6:        91 sent     C#0,-9                     Do# 
 7:       106 sent     C#0,+6                     Reb 
 8:       121 sent     C#0,+21 
 9:       136 sent     C#0,+36 
10:       151 sent     D0,-49 
11:       166 sent     D0,-34 
12:       181 sent     D0,-19 
13:       196 sent     D0,-4            DÜGAH  -  Re 
14:       211 sent     D0,+11 
15:       226 sent     D0,+26 
16:       242 sent     D0,+42 
17:       257 sent     D#0,-43 
18:       272 sent     D#0,-28 
19:       287 sent     D#0,-13                    Re# 
20:       302 sent     D#0,+2                     Mib 
21:       317 sent     D#0,+17 
22:       332 sent     D#0,+32 
23:       347 sent     D#0,+47 
24:       362 sent     E0,-38 
25:       377 sent     E0,-23 
 
***************************************************** 
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***************************************************** 
 
19:       287 sent     D#0,-13                    Re# 
20:       302 sent     D#0,+2                     Mib 
21:       317 sent     D#0,+17 
22:       332 sent     D#0,+32 
23:       347 sent     D#0,+47 
24:       362 sent     E0,-38 
25:       377 sent     E0,-23 
26:       392 sent     E0,-8            SEGAH  -  Mi 
27:       408 sent     E0,+8 
28:       423 sent     E0,+23 
29:       438 sent     E0,+38 
30:       453 sent     F0,-47 
31:       468 sent     F0,-32 
32:       483 sent     F0,-17 
33:       498 sent     F0,-2           ÇARGAH  -  Fa 
34:       513 sent     F0,+13 
35:       528 sent     F0,+28 
36:       543 sent     F0,+43 
37:       558 sent     F#0,-42 
38:       574 sent     F#0,-26 
 
***************************************************** 
 
26:       392 sent     E0,-8            SEGAH  -  Mi 
27:       408 sent     E0,+8 
28:       423 sent     E0,+23 
29:       438 sent     E0,+38 
30:       453 sent     F0,-47 
31:       468 sent     F0,-32 
32:       483 sent     F0,-17 
33:       498 sent     F0,-2           ÇARGAH  -  Fa 
34:       513 sent     F0,+13 
35:       528 sent     F0,+28 
36:       543 sent     F0,+43 
37:       558 sent     F#0,-42 
38:       574 sent     F#0,-26 
39:       589 sent     F#0,-11                    Fa# 
40:       604 sent     F#0,+4                     Solb 
41:       619 sent     F#0,+19 
42:       634 sent     F#0,+34 
43:       649 sent     F#0,+49 
44:       664 sent     G0,-36 
45:       679 sent     G0,-21   
 
***************************************************** 
 
39:       589 sent     F#0,-11                    Fa# 
40:       604 sent     F#0,+4                     Solb 
41:       619 sent     F#0,+19 
42:       634 sent     F#0,+34 
43:       649 sent     F#0,+49 
44:       664 sent     G0,-36 
45:       679 sent     G0,-21   (Yalnızca bu iki ses arası 23 sentlik komma) 
46:       702 sent     G0,+2             NEVA  -  Sol 
47:       717 sent     G0,+17 
48:       732 sent     G0,+32 
49:       747 sent     G0,+47 
50:       762 sent     G#0,-38 
51:       777 sent     G#0,-23 
52:       792 sent     G#0,-8                     Sol# 
53:       808 sent     G#0,+8                     Lab 
54:       823 sent     G#0,+23 
55:       838 sent     G#0,+38 
56:       853 sent     A0,-47 
57:       868 sent     A0,-32 
58:       883 sent     A0,-17 
 
***************************************************** 
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***************************************************** 
 
52:       792 sent     G#0,-8                     Sol# 
53:       808 sent     G#0,+8                     Lab 
54:       823 sent     G#0,+23 
55:       838 sent     G#0,+38 
56:       853 sent     A0,-47 
57:       868 sent     A0,-32 
58:       883 sent     A0,-17 
59:       898 sent     A0,-2          HÜSEYNİ  -  La  (440 Hz) 
60:       913 sent     A0,+13 
61:       928 sent     A0,+28 
62:       943 sent     A0,+43 
63:       958 sent     A#0,-42 
64:       974 sent     A#0,-26 
65:       989 sent     A#0,-11                    La# 
66:      1004 sent     A#0,+4                     Sib 
67:      1019 sent     A#0,+19 
68:      1034 sent     A#0,+34 
69:      1049 sent     A#0,+49 
70:      1064 sent     B0,-36 
71:      1079 sent     B0,-21 
 
***************************************************** 
 
65:       989 sent     A#0,-11                    La# 
66:      1004 sent     A#0,+4                     Sib 
67:      1019 sent     A#0,+19 
68:      1034 sent     A#0,+34 
69:      1049 sent     A#0,+49 
70:      1064 sent     B0,-36 
71:      1079 sent     B0,-21 
72:      1094 sent     B0,-6             EVC  -  Si 
73:      1109 sent     B0,+9 
74:      1125 sent     B0,+25 
75:      1140 sent     B0,+40 
76:      1155 sent     C1,-45 
77:      1170 sent     C1,-30 
78:      1185 sent     C1,-15 
79:      1200 sent     C1,0        GERDANİYE  -  Do 
 1:      1215 sent     C1,+15 
 2:      1230 sent     C1,+30 
 3:      1245 sent     C1,+45 
 4:      1260 sent     C#1,-40 
 5:      1275 sent     C#1,-25 
 
***************************************************** 

 
72:      1094 sent     B0,-6             EVC  -  Si 
73:      1109 sent     B0,+9 
74:      1125 sent     B0,+25 
75:      1140 sent     B0,+40 
76:      1155 sent     C1,-45 
77:      1170 sent     C1,-30 
78:      1185 sent     C1,-15 
79:      1200 sent     C1,0        GERDANİYE  -  Do 
 1:      1215 sent     C1,+15 
 2:      1230 sent     C1,+30 
 3:      1245 sent     C1,+45 
 4:      1260 sent     C#1,-40 
 5:      1275 sent     C#1,-25 
 6:      1291 sent     C#1,-9                    Do# 
 7:      1306 sent     C#1,+6                    Reb 
 8:      1321 sent     C#1,+21 
 9:      1336 sent     C#1,+36 
10:      1351 sent     D1,-49 
11:      1366 sent     D1,-34 
12:      1381 sent     D1,-19 
 
***************************************************** 
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EK 7: 79-sesli düzene ayarlı kanunun mandal sistemi – C4 (Do) temelli sent değerleri ve 
natürel seslerden müteakip aralıklar 
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EK 8: 79-sesli düzene ayarlı kanunun mandal sistemi – standart diapazona göre 
frekanslar ve C4 (Do) temelli bağıl frekanslar 
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EK 9: 79-sesli düzende “bir anlık halet-i ruhiyeye mahsus” olarak oluşturulmuş şöhretli 
makam dizileri 
 
RAST 
Aralıklar: [196+181+121]+204+[196+181+121] 
Perdeler: 0, 196, 377, 498, 702, 898, 1079, 1200 
12-tET sapmalar: 0, 200-4, 400-23, 500-2, 700+2, 900-2, 1100-21, 0 
 
ACEMLİ RAST 
Aralıklar: [196+181+121]+[204+181+106]+211 
Perdeler: 0, 196, 377, 498, 702, 883, 989, 1200 
12-tET sapmalar: 0, 200-4, 400-23, 500-2, 700+2, 900-17, 1000-11, 0 
 
MAHUR 
Aralıklar: [196+196+106]+204+[196+196+106] 
Perdeler: 0, 196, 392, 498, 702, 898, 1094, 1200 
12-tET sapmalar: 0, 200-4, 400-8, 500-2, 700+2, 900-2, 1100-6, 0 
 
PENÇGAH 
Aralıklar: [211+181+196+113]+[211+181+106] 
Perdeler: 0, 211, 392, 589, 702, 913, 1094, 1200 
12-tET sapmalar: 0, 200+11, 400-8, 600-11, 700+2, 900+13, 1100-6, 0 
 
NİHAVEND 
Aralıklar: [211+106+181+204]+[106+211+181] 
Perdeler: 0, 211, 317, 498, 702, 808, 1019, 1200 
12-tET sapmalar: 0, 200+11, 300+17, 500-2, 700+2, 800+8, 1000+19, 0 
 
HİCAZ 
Aralıklar: [121+272+113]+196+[121+181+196] 
Perdeler: 0, 121, 392, 506, 702, 823, 1004, 1200 
12-tET sapmalar: 0, 100+21, 400-8, 500+6, 700+2, 800+23, 1000+4, 0 
 
HÜSEYNİ 
Aralıklar: [166+136+204+196]+[166+136+196] 
Perdeler: 0, 166, 302, 506, 702, 868, 1004, 1200 
12-tET sapmalar: 0, 200-34, 300+2, 500+6, 700+2, 900-32, 1000+4, 0 
 
SEGAH 
Aralıklar: [106+219+181]+196+[106+287+106] 
Perdeler: 0, 106, 325, 506, 702, 808, 1094, 1200 
12-tET sapmalar: 0, 100+6, 300+25, 500+6, 700+2, 800+8, 1100-6, 0 
 
HÜZZAM 
Aralıklar: [121+219+166]+196+[121+272+106] 
Perdeler: 0, 121, 340, 506, 702, 823, 1094, 1200 
12-tET sapmalar: 0, 100+21, 300+40, 500+6, 700+2, 800+23, 1100-6, 0 
 
SABA 
Aralıklar: 151+151+[121+279+106]+196+[121+272+106] 
Perdeler: 0, 151, 302, 423, 702, 808, 1004, 1125, 1396, 1502 
12-tET sapmalar: 0, 200-49, 300+2, 400+23, 700+2, 800+8, 1000+4, 1100+25, 1400-4, 
1500+2 
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Resim 1: Piyasa-işi Türk kanun (BÜTMK Konserinden) 
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Resim 2: Julien “Celaleddin” Weiss’in, Ejder Güleç tarafından değişik mandal 
konfigürasyonlu “Arabi kanun”u 
 

 
Resim 3: Ozan Yarman’ın Ejder Güleç yapımı 79-sesli kanunu 
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Resim 4: Yarman’ın 79-sesli kanununda çift-diyez genişlemeli mandal konfigürasyonu 

 
 
Resim 5: Yarman’ın 79-sesli kanununda, köprü gerisine takılı Wittner marka fiksler 
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Resim 6: M. Uğur Keçecioğlu tarafından, Ozan Yarman için kodlanmış haliyle, SANAL 
KANUN Programı Arayüzü 
 

 

 
Resim 7: SCALA Programının Klavye görselinde, iki oktavlık sahada Sajital arızalarla 
notalandırılmış 79-sesli düzen içinde, Arel-Ezgi-Uzdilek eşdeğeri 24 perdeli alt-küme 
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Resim 8: SCALA Programının Ton Dairesi görselinde, 79-sesli düzen içinden Sajital 
arızalarla notalandırılmış Arel-Ezgi-Uzdilek eşdeğeri 24 perdeli alt-küme ve tam beşli 
(702 sent “gri”, 695 sent “beyaz”, 711 sent “siyah”) aralık ilişkileri 
 

 
 
Resim 9: 79’lu perde düzeninde, 13 “komma” ayrıntısında tam ses boyunca, Do-Re 
aralığı içinde diyez/bemol karılmış Sajital arızi işaretler 
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Resim 10: 79-sesli düzeni notasyonda eksiksiz ifade edebilmek üzere, Yarman’ın özel 
olarak fontunu geliştirdiği diyez/bemol karılmış Sajital arızi işaretlerin QWERTY 
bilgisayar klavyesine döşeniş haritası 
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Resim 11: Yarman’ın Doktora Tezinden 79-sesli düzene dayalı bir kuram denemesi – 
Rast/Acemli Rast Temel Makamı ve Segah, Hüzzam, Saba Bileşik Makamları 
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Resim 12: Yarman’ın Doktora Tezinden 79-sesli düzene dayalı bir kuram denemesi –
Mahur’dan Hüseyni’ye bazı Temel Makamlar 
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