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a¤laman›n tellerinden bizi bize ba¤layan, aram›zda gönül
ba¤› oluﬂturan ezgiler ç›kar. Ayn›
sesler baﬂka bir çalg›da t›n›lasa ayn›
duyguyu uyand›rmayabilir, ama de¤iﬂik bir t›n›
müzi¤e bambaﬂka anlamlar, duygular yükleyebilir.
‹nsanl›¤›n bir parças› ve yaﬂam›m›z›n rengi olan
müzik, bayramlarda çalan marﬂlarda, statlarda
coﬂturan tezahüratta, savaﬂta cesaretlendiren trampette, argo deyiﬂle “damardan vurup” geçerek içkimize kimi zaman zevk kimi zaman ac› veren ﬂark›larda, görselli¤e fon olarak sanatsal etkinliklerde,
a¤›tlardaki s›z›da, ninnilerdeki huzurda, aﬂktaki
heyecanda, ezan yada çan seslerindeki ça¤r›da, k›vrak Roman ezgilerinde ve burada sayamad›klar›mdad›r... Yani insan›n bulundu¤u her yerde vard›r
müzik. ‹nsan› insan yapan en önemli kültürel ö¤elerden biridir.
‹nsan›n en önemli keﬂiflerinden biri olan müzik
yaln›zca sanatsal bir ö¤e midir? Sanat›n ötesinde
acaba müzi¤in müzik olmas›nda matematiksel bir
ö¤e, herkesin sezemedi¤i bir baﬂka ahenk yok mudur? Kaç›m›z piyano tuﬂlar›n›n ya da m›r›ldand›¤›m›z ezgilerin oluﬂtu¤u süreci merak etmiﬂtir? Ezgilerdeki notalar hangi diziler içinde, hangi tan›m
aral›¤›nda dolaﬂ›rlar?
Tarihsel olarak, ilk önce ritim, daha sonra müzi¤in ikinci önemli unsuru olan ezgi keﬂfedilmiﬂtir.
Modern müzi¤in temelini oluﬂturan armoni ise geçen bin y›l›n ikinci yar›s›nda olgunlaﬂm›ﬂt›r. Y›llar
y›l› müzik kimi sanatç›n›n ekmek kap›s›, kimi antropologun araﬂt›rma konusu, kimi merakl› fizikçi
ve matematikçinin kafas›n› kurcalayan gizemli bir
problem olmuﬂtur.
Ne ilginçtir, müzi¤in tarihsel geliﬂimiyle matemati¤in tarihsel geliﬂimi paralellik göstermektedir.
Her ikisi de önce somut bir düﬂünceyle ortaya ç›km›ﬂ daha sonra soyut-somut aras›nda sal›n›p dur-
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muﬂtur. Örne¤in matematik nesne saymayla baﬂlam›ﬂken, müzik, ilkel toplumlarda dinsel ayinlerde
çal›nan ritim olmuﬂtur. Kimbilir belki de o zaman›n müzisyenleri say› saymay› ilk keﬂfedenlerdi!
Kimi görüﬂe göre tanr› tamsay›lar›, insan da
matemati¤i yaratm›ﬂt›r. Müzikte, seslerle notalar
aras›ndaki iliﬂki bu görüﬂe benzetilebilir. Ancak birinin bir sanat di¤erinin ise bir bilim dal› oldu¤unu
da kabul etmek gerekir. ‹nsan, müzi¤in ham maddesi olan sesleri yüzy›llar içinde yo¤urarak günümüz tonal müzi¤ini oluﬂturmuﬂtur. Bu tarihsel geliﬂimde dönemin büyük matematik dehalar›na taﬂ
ç›karacak matematiksel zekâya sahip J.S. Bach ve
W.A. Mozart’›n pay› büyük olmuﬂtur. Özellikle
Bach’›n en büyük hobisinin matematik olmas› ilginç bir tespittir. Bach müzikte devrimsel nitelikli
füg sanat›n› geliﬂtirirken matematiksel yaklaﬂ›mlardan destek alm›ﬂ ve müzikte yeni bir ç›¤›r açm›ﬂt›r. Öte yandan matematik tarihinde müzisyen matematikçilere de rastlamak mümkündür. Örne¤in
matematikçili¤inin yan›nda iyi bir müzisyen oldu¤u da bilinen Pisagor oktav› bulmuﬂtur, bir teli iki
eﬂit parçaya bölerek ayn› sesin incesini (ince DOkal›n DO) elde etti¤ini gözlemiﬂtir.
Çok az kiﬂi besteciyle tan›ﬂma f›rsat› bulmuﬂtur. Bu f›rsat› bulanlar, e¤er matematikçileri biraz
tan›m›ﬂlarsa aralar›ndaki benzerlikleri hemen fark
ederler. Besteciler, yakalad›klar› ezgiyi düzenlerken
sürekli sayarlar, dillerinden düﬂmeyen rakamlar
m›r›ldand›klar› ezgiye güfte olurken parmak hesab› bir ﬂeyler say›p ince bir tahtan›n üstünde dengede durmaya çal›ﬂan birinin psikolojisini sergilerler.
Eminim o s›rada beyinlerinin matematikle u¤raﬂan
bölümünü yo¤un olarak kullan›yorlard›r. Gündelik hayatlar› da matematikçilerinkine çok benzer,
analiz yetenekleri çok kuvvetlidir.
Kötü ﬂark› söyleyen birinin sesinin kötü olmas›n›n as›l nedeni ço¤unlukla ton d›ﬂ›na ç›kmas› ya
da, matematiksel bir ifadeyle, kullan›lan tan›m
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aral›¤›n›n d›ﬂ›ndaki notalar› kullanmas›d›r. ﬁark›lardaki ezgiler belirli dizileri takip ederler. Bu dizilerin çok bilinen baz› matematiksel dizilere benzediklerini söyleyebiliriz. Modüler aritmeti¤in güzel
uygulamalar›ndan olan müzik dizileri toplumdan
topluma de¤iﬂiklik gösterir. Örne¤in bat›da tam ve
yar›m seslerden oluﬂan majör ve minör diziler kullan›l›rken, do¤uda komal› seslerden de yararlan›larak oluﬂturulmuﬂ makamlar kullan›l›r. Müzikal çeﬂitlilik aç›s›ndan oldukça ﬂanﬂl› olan Anadolu hem
do¤u hem de bat› dizilerini kaynaﬂt›rarak kendi ezgilerini oluﬂturmuﬂ, do¤uyla bat› aras›nda müzikal
bir köprü olmuﬂtur. Ancak h›zla küreselleﬂen dünyam›zda müzik için de de¤iﬂim kaç›n›lmaz olmuﬂ,
yavaﬂ yavaﬂ özgünlüklerini kaybetmeye baﬂlayan
etnik müzikler modern armoniyle kaynaﬂarak yeni
müzik formlar›na dönüﬂmeye baﬂlam›ﬂlard›r.
Heyecan uyand›ran bir di¤er önemli nokta LA
notas›d›r. Fiziksel olarak 440khz frekansl› ses dalgas› olarak bilinen LA “do¤an›n sesi” olarak bilinir. Telefonu ilk açt›¤›n›zda kesiksiz düüüt sesi ya
da elektrik tellerindeki u¤ultu genellikle LA notas›d›r. Do¤ada birçok yerde rastlanan bu özel ses müzikte referans nota olarak kabul edilmiﬂtir. Bunun
içindir ki müzisyenler akortlar›n› bu de¤iﬂmez referans sese göre yaparlar. Öyle ki klasik müzik konserleri baﬂlamadan önce, baﬂ kemanc› aya¤a kalkarak tüm orkestraya LA sesini vererek ona olan sayg›s›n› gösterir ve böylece orkestran›n bütünlü¤ünü
ve uyuﬂumunu sa¤lar.
Basit say›sal matemati¤in müzikteki varl›¤› ilkokulda müzik dersi alm›ﬂ hemen hemen herkes
bilir. Rakamlar› bu kadar aﬂikâr kullanan tek sanat dal› olan müzi¤in as›l ilgi çekici yönü, armoninin geliﬂmesiyle ortaya ç›km›ﬂt›r. Farkl› seslerin ayn› andaki birlikteli¤inden do¤an uyum anlam›na
gelen armoni, aslen do¤an›n içinde hep vard›r. Karar sesle uyum içinde bulunan bu seslere do¤uﬂkanlar ad› verilir. Do¤an›n muhteﬂem geometrisi
içinde söz sahibi olan armoniyi iyi müzik kula¤›na
sahip herhangi biri, do¤an›n birçok sesleniﬂinde,
belki kuﬂlar›n ötüﬂünde ya da elektrik tellerinin
u¤uldamas›nda bu do¤uﬂkan sesleri duyabilir. Örne¤in t›n›layan bir gitar telinin ard›na daha az ﬂiddetteki armonik sesleri (do¤uﬂkanlar›) iyi müzik
kula¤›na sahip herkes alg›layabilir. Örne¤imizi daha somut bir hale getirmek için deneysel müzik

tekniklerinden yararlanal›m: E¤er karar sesimiz
DO notas›yla baﬂlayan majör diziyse, ilk önce en
ﬂiddetli olarak DO, ince DO, sol, tekrar ince DO
ve M‹ notalar›n› duyar›z. Asl›nda bu dizi sonsuza
kadar ›raksar ancak biz di¤er sesleri duyamay›z.
Peki bu ne demek? Bu durumu matematiksel olarak nas›l ifade ederiz ve matematik, armoniyi geliﬂtirmede ne iﬂimize yarar? Do¤adaki bu ahenkli sesleniﬂi keﬂfeden müzisyenler, yapt›klar› matematiksel yaklaﬂ›mlarla ve gönüllerinin de sesini dinleyerek modern armoninin temellerini att›lar. Yukar›daki deneysel müzik sonuçlar›na göre armonide 13-5 kural› geliﬂmiﬂtir. Yani basit bir akort oluﬂturmak için dizinin birinci, üçüncü ve beﬂinci seslerini
t›nlatmam›z gerekir. E¤er evinizde bir müzik aleti
varsa DO-M‹-SOL seslerini ayn› anda t›nlatarak
siz de basit bir akor oluﬂturabilirsiniz. Ya da derinlik hissi uyandiran modern bir caz akordu elde etmek isterseniz buna bir de S‹ notas›n› eklemenizi
öneririm. Öte yandan DO-FA sesi (1. ve 4. sesler)
ise uyumsuz sesler oldu¤undan insanda bir gerilim
hissi uyand›r›r. Orta ça¤da kilise taraf›ndan yasaklanan bu gerilimli uyumsuz sesler ﬂeytan sesleri
olarak nitelendirilmiﬂtir. Ancak günümüz müzi¤i,
kurallar› y›kan bir yaklaﬂ›mla, uyumsuz sesleri
güncel kültürümüzle uyuﬂturmay› baﬂarm›ﬂt›r. Bugün profesyonel müzisyenler modern müzikte kullan›lan akortlar›n hepsini basit matematiksel gösterimlerle ifade ederek anlaﬂmaktad›rlar.
Matematik ve Müzik, herkes ayr›msayamasa
da tarih boyunca el ele dünyam›z› güzelleﬂtirmiﬂlerdir. Kimi matematikçilerin matemati¤in bir çeﬂit
sanat, kimi müzisyenlerin ise müzi¤in bir çeﬂit bilim
oldu¤unu iddia etmeleri, herhalde birbirlerine duyduklar› hayranl›ktan kaynaklanmaktad›r. Matematik yüzy›llar boyunca kendi evrensel dilini oluﬂturarak akla hitap etmiﬂ, müzikse ayn› evrensellikte gönüllerin ortak dilini oluﬂturmuﬂtur. Bir de matemüzikçiler vard›r: hem gönülden hem de ak›lla ayn›
anda konuﬂurlar, ya da, en az›ndan konuﬂulanlar›
dinleyebilmek isterler. Ne mutlu onlara... ♠
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