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Matematik ve Müzik
İtiraz: Musıki matematik değildir, musıki sanattır!

Karşı-itiraz: Sanat zaten çok özel bir matematiktir.

İtiraz: Müzisyenler (ekansları, sayıları, oranları bilse 
ne olacak? Nazariyat (Teori) başka, icra başka...

Karşı-itiraz: İcranın da özel matematiği elbette vardır! 
Düzgün bir nazariye ile sağlam müzik eğitimi ve icrada 
virtüözleşme yolunun açılması yadsınamaz.
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Müzikte Kuram-Teori-Nazariyat... 
Aslında ne kadar(ı) bilimsel?
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İnsan beyninin afallatıcı güzellikte 
müzik algılama ve hesaplama yetisi!

Hakikat şu ki, insan toplulukları tarih boyunca ve 
günümüzde, bağlı bulundukları kültür ile medeniyet 
dairesinin estetik anlayışına göre müzik yapmaktadır.

Bu müziklerin, varsa, yazılı, yoksa sözlü nazariyeleri 
çoğunlukla ayrı ayrı matematiksel şablonları işaret eder.

Demek ki, herkes için tek bir müzikçilik kuramı yoktur! 
“Müzikte Evrense.ik” feci bir kandırmacadır...
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II. Muğam Festivali’nden mikrotonal 
“Ud taksim ile Azeri avaze” sentezi
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Bizden, ama bize bir o kadar yabancı, 
Bizans/Rum ses-iklimi
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Endonezya-Java Gamelan müziğinin
tenekeden(!) sesleri
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Canavar Barok Orgu
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Charles Ives’in çeyrek-sesleri!
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15-ses Eşit Taksimat ile hiç
müzik mi olurmuş!? Bal gibi!
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Bu da benden: 17-ses Eşit Taksimat ile 
“Doğu Düşler Batıyı”
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Uzaydan derin soluklar!
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Müzikte gayri-muteber aralık yoktur, 
olsa olsa gayri-muteber uygulama vardır.

Temsil edilmek istenen duygu ve düşünce dünyasının 
kendine has bir ses-iklimi (keza matematiği) doğa.ıkla 
olacaktır. Hepsi de yerince mübahtır, caizdir!

Bizim ente.ektüel duygu ve düşünce dünyamız, Batı ile 
Alaturka arasında iki yüzyıldır salınmaktadır.

Her iki ses-iklimini belirli düzlemlerde sarmaştırmaya 
dönük iki yaklaşımımdan örnek dinletiler sunacağım.
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Bazı temel müzik matematiği işlemleri

12-ses Eşit Temperamanda en küçük aralık (bağıl (ekans) 
= 12 √ 2 ve bu eşit yarımsesin sent adedi = 100

Sentin oranı 1:1.0005777895 ve oktavda sent adedi = 1200

Herhangi bağıl (ekansın sent değerini bulmak için 
ku.anılacak formül {(log10 Oran / log10 2) x 1200}) = ¢ 
yahut {log2 Oran x 1200 = ¢} ‘tir. Sent adedinin karşılığı 
olan bağıl (ekans, {2(¢/1200)} veya {exp (¢ x (ln 2) / 1200)} 
işlemi ile, bulunur.
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“Yarman-24” perde düzeni

Bildik arızi işaretlerle Arel-Ezgi-Uzdilek’e alternatif.
Uşşak, Hüseyni, Hüzzam, Karcığar, Saba makamlarını 
tek Ahenk (diapason) içinde gayet güzel temsil ediyor.
Çekirdeğinde 12-ses “Modifiye Araton Temperamanı” var. 
Beşliler çenberiyle ayrıca 17 seste kapanabiliyor.
Minimal zentonalite / mikrotonal polifoni için uygun.
9 makam kategorisindeki 128 kayıt üzerinde yapılan 
perde ölçümlerinin histogram tepe noktalarıyla en yakın 
örtüşme sağlayan ses-düzeni (JNMR 2009).
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Yarman-24
verileri
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Yarman-24 ile Saba makamı
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79 sesli kanunda perde-düzeni

Tam dörtlü aralığı (4:3) logaritmik ıskalada 33 eşit 
parçaya taksim edilir.

Elde edilen “komma” 78 kere üstüste bindirilir. 

Varılan ses oktava yakındır. Oktav aralığı düzene dahil 
edilir.

Böylece, kadim adlarıyla yegah (Re/Sol) ile neva (re/sol) 
perdeleri arasındaki yapı ortaya çıkar.

18



79 MOS 159-tET

Varılan düzen, 159-tET’in ikinci derecesi ile 
üretilen 79 ses ile pratikçe aynıdır.

İngilizce “79-tone Moment of Symmetry out of 159-tone 
Equal Temperament” deyişinin kısaltılmışı olan 79 
MOS 159-tET şeklinde anılır.

“Moment of Symmetry” tabiri, hangi yöne döndürülürse 
döndürülsün, sistemin bünyesinde bulunan iki cins 
komma aralığından dolayı, simetrinin koruduğunu 
anlatmaktadır.
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Ötelemelerde, her seste en çok 
1/3 komma sapma

Perde-düzeninde 46 adet Pithagoryen, 33 adet tempere, 
32 adet Süper-Pithagoryen beşli bulunur.

Ötelemeler (transpozisyonlar) noksansızdır. 

Kromatik pasajlar için 12 sesli kapalı bir beşliler döngüsü 
elde edilebilmektedir.

Makam müziğinin karakteristiği olan çeşitli orta-ikili 
aralıklar, her derecede en çok  7 sent hata ile yakalanır.
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Uygulanabilirlik ve gelenekle örtüşme

79 MOS 159-tET perde-düzenini Ejder Güleç yapımı bir 
kanuna uyarladım.

Bu çalgı çeşitli çevrelerde tanıtılmış olup, usta kanun 
icracılarının ilgisini ve beğenisini toplamıştır.

79 sesli düzen sayesinde, Uşşak, Hüseyni, Hüzzam, 
Karcığar, Saba gibi “çetrefil makamların” anatomisini 
deşi(e etmek hayli kolaylaşmaktadır.
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79’lu düzenin notasyonu nasıl olmalı?

Yürürlükteki Arel-Ezgi-Uzdilek nota yazım düsturu, 
ton-aktarımsal olmayan (non key-transposing) sabit 
perdeli çalgılar için uygun değildir.

Arel-Ezgi-Uzdilek arızi işaretleri, büyük çaplı çokseslilik 
tekniklerinin denenmesine elvermiyor.

Yeni düzene, “çağdaş bir notasyon” lazım.
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Sajital Notasyon

79 MOS 159-tET’i notalandırmak üzere, George Secor 
ve David Keenan tarafından geliştirilen Sajital 
Notasyon’u ku.andım. Bildik diyezlere ve bemo.ere 
ilaveten yalnızca üç yeni işaret öğrenmek 
yetecektir.

Bunlar, komma, iki komma ve çeyrek-ton arızalarıdır.

Sajital Notasyon, uluslararası mikrotonal camiayı 
sarmaştırmakta köprü görevi üstlenebilir.
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Tam seste 13 “komma”

Tanini boyunca inerken

Tanini boyunca çıkarken
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79 MOS 159-tET içinde çok yaklaşık 
“Arel-Ezgi-Uzdilek” Sistemi
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79 MOS 159-tET içinde çok yaklaşık 
“Arel-Ezgi-Uzdilek” Sistemi
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Ses Dünyamızda Yeni Ufuklar

Bu sunumumda bir kısmını izlediğiniz, Makamsal 
müzikte icrayı düzgün karşılayan bir nazariyata yönelik 
matematiksel özel yaklaşımlarımı irdelediğim kitabım, 
Artes Yayınları tarafından basılmıştır...

www.ozanyarman.com ->müzikler, makaleler ve fazlası
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Teşekkür

Değerli Prof. Dr. Elman Hasanoğlu şahsında, Işık 
Üniversitesi’nin X. Matematik Sempozyumu 
Düzenleme Komitesi’ne beni davet ettikleri ve 
ağırladıkları için teşekkür ederim.

www.ozanyarman.com ->müzikler, makaleler ve fazlası
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