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KONULARKONULAR

1.1. TTüürk Makam Mrk Makam Müüziziğğii’’nde nde İİcracra--TeoriTeori uyuuyuşşmazlmazlığıığı:: HHazazıırdaki rdaki 
kuram ve alternatifleri icraykuram ve alternatifleri icrayıı neden tam olarak neden tam olarak 
karkarşışılayamlayamııyor?yor?

2.2. KanunKanun’’da da şşizofrenik vaziyet:izofrenik vaziyet: 5353--tETtET deniyor, deniyor, 7272--tETtET’’ye gye gööre re 
imal ediliyorimal ediliyor! Kanunilerin akort yaparken ! Kanunilerin akort yaparken ççektikleri sektikleri sııkkııntntıılarlar
ve ve ççalgalgıı topluluklartopluluklarıımmıızzıın n ““kulakkulaklarlarıı hhıırpalayanrpalayan”” sesses--sistemi sistemi 
ccüümbmbüüşşüü……

3.3. BaBaşştata Kanun, tKanun, tüüm m ççalgalgıılarlarıımmıız iz iççin in 7979--tonlu btonlu büüttüünsel bir nsel bir 
ttemperaman emperaman & teori& teori öönerisinerisi ve Makam Mve Makam Müüziziğğii’’nde Reformnde Reform……
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1. 1. İİcracra--Teori UyuTeori Uyuşşmazlmazlığıığı: : “Üç“Üç--ççeyrekeyrek”” tonlar!tonlar!
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Mevcut KuramlarMevcut Kuramlar

 ArelArel--EzgiEzgi--UzdilekUzdilek (temeli (temeli Rauf YektaRauf Yekta taraftarafıından atndan atıılmlmışış 24 24 
perdeli Pithagoryen sisteme dayanperdeli Pithagoryen sisteme dayanıır. Her ikisi de r. Her ikisi de UrmeviUrmevi’’nin nin 
17 perdeli sisteminin devam17 perdeli sisteminin devamıı niteliniteliğğindedir. 53indedir. 53--tET itET iççinden inden 
yirmiyirmi--ddöört ses ile rt ses ile öörtrtüüşşmektedir.)mektedir.)

 TöreTöre--KaradenizKaradeniz (Pithagoryen (Pithagoryen öözellikteki 106zellikteki 106--tET itET iççinden inden 
ayayııklanmklanmışış 41 perdeden ibarettir.)41 perdeden ibarettir.)

 OransayOransay (29 perdeli karma bir yap(29 perdeli karma bir yapıı sergilemektedir.)sergilemektedir.)



 Müziğimiz’in belkemiğini oluşturduğunu gözlemlediğimiz 
11/10, 12/11, 13/12, 14/13 biçiminde kesirlerle ifade 
edilen bakiye ile minör tam ses arası mikrotonları 
(“mücenneb bölgesini”) karşılayamamaktadırlar.

 Özünde, beşliler çenberi’nden yoksun, yani ucu açık, 
sonu belirsiz sistemler olduklarından, makamsal geçkiler
ve dizi göçürümleri sözkonusu olduğunda, alabildiğine 
sorunludurlar.

Hazırdaki kuramların açmazları



Hazırdaki kuramların açmazları

 Notasyon bahsine gelince – kültürel mirası irtica diye 
damgalamayı adet edinmiş “çağdaş Batı uygarlığı” 
mukallitlerinin ekmeğine yağ sürercesine – türlü 
uygunsuzlukları ölçün kıldıkları görülmektedir.

 Eskaza, günün birinde mikrotonal polifoni denemesine 
girişilecek olsa, keşmekeşe yol açabilecek kadar sakil 
durmaktalar. Zaten, en baştan çoksesliliğe elverişli 
olarak tasarlanmış değillerdir.



2. Bir taraftan oktavda 53 komma vard2. Bir taraftan oktavda 53 komma vardıır diyorlarr diyorlar……

 Makam MMakam Müüziziğğii’’nin mnin müüstesna stesna ççalgalgııssıı Kanun,Kanun, aslaslıındanda
bugbugüün, sann, sanıılanlanıın aksine,n aksine, ssööylendiylendiğği gibii gibi oktavda 53 oktavda 53 
Mercator/Holder kommasMercator/Holder kommasıı barbarıındndııracak racak şşekilde ekilde 
hazhazıırlanmrlanmııyor.yor.

 ÖÖzellikle son zamanlarda, Batzellikle son zamanlarda, Batıı’’dan getirtilen akort dan getirtilen akort 
aygaygııtlartlarıı yyüüzzüünden, nden, ““yaryarıımm--ton mandallarton mandallarıı”” 100 sente100 sente
ggööre re ççakakııllııp, arasp, arasıı (muhtemelen fark(muhtemelen farkıında olunmadan) nda olunmadan) 
66’’ya bya bööllüünnüüyor. Byor. Bööylece oktav pratikylece oktav pratikççe e 72 e72 eşşit parit parççayaaya
taksim edilmitaksim edilmişş oluyor.oluyor.



ÖÖte taraftan oktavte taraftan oktavıı 7272’’ye bye bööllüüyorlaryorlar……

 Bu Bu şşizofrenik vaziyetin bir neticesi olarak, teori ile izofrenik vaziyetin bir neticesi olarak, teori ile 
uygulamauygulama arasarasıında yer yer nda yer yer ““yaryarıımm--kommakomma””yyıı aaşşan farklar an farklar 
dodoğğuyor.uyor.

 ÖÖzellikle ezellikle eşşliklerde iliklerde işşitilebilen sitilebilen söözkonusu fzkonusu farklararklarıı
kapatabilmek kapatabilmek üüzerezere, kanuniler s, kanuniler süürekli rekli ve ve radikal biradikal biççimde imde 
““akortlarakortlarıınnıı bozmakbozmak”” durumunda kaldurumunda kalııyorlar.yorlar.

 ŞŞu durum ise, haliyle, geu durum ise, haliyle, geççkilerde ve gkilerde ve göçüöçürrüümlerde mlerde 
üüstesinden kolay gelinemeyecek olumsuzluklar yaratstesinden kolay gelinemeyecek olumsuzluklar yaratııyor.yor.



Kulak aşındıran, bulanık ve renksiz topluluk icraları

• Sistemsizlikten had safhada malul olan kanun, şu haliyle 
53 komma anlayışına koşullanmış icra heyetlerine katıldığında –
kayıt istendiği kadar dijital yankılamaya boğulsun – musıkişinasa 
da, dinleyiciye de eziyet vermektedir.

• Sahnelerden ve ekranlardan duyulabildiği kadarıyla, akortsuzluk 
farkedilmesin diye dijital efektlerle bulandırılan konserlerin 
sanatsal değeri yitip gitmektedir.

• Bu durumda, Kanun, Makam Müziği’nde gerçek anlamda sabit 
perdeli tek saz olması bakımından, diğerlerinden daha öncelikli 
olarak ihya edilmeye muhtaçtır.



3. Bütünsel bir Temperaman & Teori Önerisi3. Bütünsel bir Temperaman & Teori Önerisi

 ŞŞu ana kadar au ana kadar andndığıığımmıız sesz ses--sistemlerinin hisistemlerinin hiççbiri, bize biri, bize 
ggööre re TTüürk rk Makam MMakam Müüziziğğii’’nnin doin doğğasasıınnıı hakkhakkııyla yla 
yansyansııtamamaktadtamamaktadıır.r.

 Bunlardan hiBunlardan hiççbiri, tarihsel olarak biri, tarihsel olarak MakamlarMakamlarıın Anasn Anasıı
saysayıılan lan RastRast’’ıın ban başşllııca diyatonik modunu dizekte ca diyatonik modunu dizekte 
ararıızaszasıız natz natüürel perdelererel perdelere oturtamamaktadoturtamamaktadıır.r.

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



ve Makam Müziği’nde Reform…ve Makam Müziği’nde Reform…

 İİhtiyahtiyaçç duyulan sistem, duyulan sistem, ahenk ve gahenk ve göçüöçürrüüm meselesi m meselesi 
yyüüzzüünden nden hayli yhayli yüüklklüü bir temperamanbir temperaman olmak olmak 
durumundaddurumundadıır.r.

 BeBeşşliler zinciri kesintiye uliler zinciri kesintiye uğğratratııllmaksmaksıızzıın, her n, her derecedederecede
RastRast’’tan (armonik majtan (armonik majöörr’’den) den) SuzSuz--i Dilarai Dilara’’ya ya 
(Pithagoryen maj(Pithagoryen majöörr’’e) gee) geççki yapki yapıılabilmelidir.labilmelidir.

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



79 tonlu Ses79 tonlu Ses--Sisteminin İnşasıSisteminin İnşası

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

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

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

►► BBööylelikle 78ylelikle 78’’inci ila 79inci ila 79’’uncu aduncu adıımlar arasmlar arasıında ortaya nda ortaya 
ççııkan kan ““bbüüyyüük kommak komma””, , 45.45.--46.46. dereceler arasdereceler arasıına tana taşışınnıır.r.



79 MOS 15979 MOS 159--tETtET

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

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

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



Kesintisiz Beşliler ZinciriKesintisiz Beşliler Zinciri

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

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

►► GGöçüöçürrüümler noksansmler noksansıızdzdıır.r.

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



NOTASYONNOTASYON

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

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

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



NOTASYONNOTASYON

Tanini boyunca inerken

Tanini boyunca çıkarken


