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Abstract

Symbtr Symbolic Corpus for Turkish Makam Music and Preliminary Studies on it
In this article, a symbolic corpus has been introduced that allows studying the Turkish makam
music in the context of the computational musicology research. Also its content and format
were described. This corpus, named Symbtr, contains both classical Turkish music and Turkish
folk music pieces, but they have different pitch systems, so format of the corpus is designed to
be able to express pieces in these two repertoires. In this paper, information about these two
branches of Turkish makam music is given. There are 2200 pieces in SymbTr, and each of them
is in symbolic text, graphics and MIDI formats. Therefore, the paper contains information about
accidental symbols used in music Turkish makam music printed scores, the MIDI standard
and the conversion rules between Cent and Holder comma units. As an example, there is a
table about pitches used in Turkish makam music and their distributions. SymbTr corpus was
announced in an international conference about music information retrieval two years ago, and
since that time several studies and presentations were done and articles have been published.
This paper is not only a translation the original article into Turkish. Additionally it includes i)
extensions to the format for project requirements about melodic analysis, and ii) Turkish summaries of articles mentioned above which almost entirely written in English.

Giriş
Türk musikisi, basılı notalara erişebilme bakımından çok avantajlıdır. Türk Müzik Kültürünün Hafızası1 benzeri nota koleksiyonlarına internet üzerinden erişilerek, dilenen eserlerin değişik sürümleri
ücretsiz indirilebilmektedir. Bu arşivlerdeki eserlerin hemen tümü TIFF, JPEG gibi graﬁk formatlarda
paylaşılmaktadır. Ancak, başta Müzik Bilgi Erişimi (Music Information Retrieval: MIR) uygulamaları
olmak üzere birçok dünya müziği araştırmalarında eser içeriklerini bilgisayarın doğrudan okuyabildiği derlemlere de gereksinim duyulmaktadır. Bu nedenle Humdrum2,MusicXML3, MIDI4 vb. sembolik
temsil formatları tanımlanmış, derlemler bu tür formatlarda da paylaşıma açılmıştır. Humdrum formatındaki Essen halk şarkıları koleksiyonu (Schaffrath 1995) iyi bilinen bir örnektir.
Türk musikisi için bu alanda yakın zamana kadar büyük bir boşluk bulunmaktaydı. Bunun
en önemli nedenlerinden biri, Türk musikisinin -özellikle zengin perdelerinin- sembolik temsilinde
karşılaşılan zorluklar olsa gerektir.
1- http://www.sanatmuziginotalari.com/
2- Humdrum formatının ayrıntılı açıklaması için Bkz. http://www.humdrum.org/
3- MusicXML formatının ayrıntıları için Bkz.www.recordare.com
4- MIDI formatının ayrıntılı açıklaması için Bkz. www.midi.org
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Geçtiğimiz dönemde bu alanda ardarda iki koleksiyon paylaşıma açılmıştır. Bunlardan
ilki olan TSM Derlemi (Atalay ve Yöre 2011), 20 makamdaki 600 eserden oluşmaktadır. Veriler,
eserlerin kimlik bilgileri (metadata) dâhil Excel formatındadır. Perde adları olarak Arel – Ezgi sistemindekiler kullanılmıştır ve bir dosya içinde beş eserin verileri bulunmaktadır.
Bu makalenin birinci yazarınca hazırlanıp paylaşıma açılan ikinci derlem SymbTr (Karaosmanoğlu 2012) anons edildiğinde 155 makamdan 1700 eser içeriyordu. Koleksiyona adını veren
SymbTr, gerçekte Türk musikisi eserlerini sembolik olarak eksiksiz biçimde temsil etmek üzere
tasarlanmış bir metin formatıdır. Bu formata yakın tarihlerde bazı eklemeler yapılmış, eser sayısı
da 2200’e çıkmıştır. Derlemde eserlerin sembolik verilerini içeren metin dosyalarının yanısıra PDF
formatında notası ve MIDI formatında ham sentetik seslendirmesi de yer almaktadır. Bu makale kaleme alındığı sırada, yani paylaşıma açılmasının üzerinden henüz bir buçuk yıl geçmişken
sözkonusu derlemden yararlanılarak birçok çalışma yapılmış (Bozkurt v.d. 2012 – 2014), bunların
çıktıları uluslararası hakemli dergilerde yayınlanmış ve konferanslarda sunulmuştur (Akkoç v.d.
2014; Ünal v.d. 2014; Bozkurt v.d. 2014; Şentürk v.d. 2014). Bazı araştırmacı ve müzisyenler de aynı
derlemi MusicXML (Uyar v.d. 2014), ABC Music Notation5 veMus26 formatlarına dönüştürmüş ve
kullanıma açmışlardır.
Bu makalede, yeni yapılmış eklemelerden sonra SymbTr v2 diye anılmaya başlanan formata ilişkin ayrıntılı bilgi verilecek, içeriğinden oluşturulmuş örnek istatistikler sunulacak ve ilişkili
çalışmalardan bazıları özetlenecektir.
Türk Musikisi ile İlgili Önbilgi
Türk musikisi, geçmişi bin yıl geriye giden (Tura 1988, s. 11), makam adı verilen özgün bir örgüye
sahip, usul denilen ritmik yapılarca zengin bir türdür. Perde sayısı Batı müziğine göre daha fazladır. Bu nedenle Türk musikisi notalarında pek çok değiştirici işaret (bemol ve diyez) kullanılır. Özgün ritmik yapılar da Batı müziğine göre daha zengindir. Basılı notaların tek bir sürümü olmasına
karşılık, icrada çalgının ve şarkıcının ses alanına göre âhenk denilen ötelemeler (göçürme/transposition) yapılır. Türk musikisinin en belirgin öteki iki özelliği de teksesli veya heterofonik oluşu ve
ses paletinin oktavda 17, 24; hatta bazı müzikologlara göre daha çok sayıda perde içermesidir
(Oransay 1957; Töre ve Karadeniz 1965; Yarman 2007; Yavuzoğlu 2008). Batı müziğine göre daha
fazla perde barındırdığı halde, icra (uygulama) ile basılı notalarda ifade edilmek istenen frekans
değerleri (kuram) arasında tam bir uyum yoktur (Ay ve Akkal 2009).
Buraya kadar yazılanlar, Türk musikisini birçok öteki dünya müziklerinden ayırmak için
yeterli unsurları özetlemektedir. Bu bilgilerden çıkarsanabileceği gibi, başka müzikler için geliştirilmiş veri yapısı ve algoritmaların birçoğu Türk musikisine doğrudan uygulanamaz. Öte yandan,
hesaplamalı modeller üzerinde çalışan Türk musikisi araştırmacılarının sayısı da azdır. Yani hem
veri, hem de araştırma ve algoritma geliştirme konularında geniş bir boş alan bulunmaktadır.
Türk musikisi, iki ana başlık altında toplanabilir:
1.
Klasik Türk musikisi (KTM),

5- http://ifdo.ca/~seymour/runabc/makams/index.html
6- www.mus2.com.tr
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2.

Türk halk müziği (THM).

Aynı kültürün üzerinde yeşerdikleri için, makamsal örgü ve ritmik yapı olarak birbirlerine
çok benzerler (Tura 1988, s. 47). Buna karşılık, 20. Yüzyıl başındaki politik oluşumlar nedeniyle
iki tür arasında yapay bir ayrım ve farklı ekoller oluşmuştur. Şu andaki kuram, gösterim ve termi-

Şekil 1. Bir halk türküsünün KTM (üstte), THM (ortada) ve karma (altta) notasyonlardaki
gösterimleri
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nolojileri oldukça farklıdır. Şekil 1’de TRT’nin hem KTM hem de THM repertuvarında yer alan bir
türkünün üç farklı sistemdeki notasının ilk ikişer ölçüsü verilmiştir.
Notalarda görülebileceği gibi, temel ezgi çizgisi aynı olduğu halde özellikle değiştirici işaretlerde farklar vardır: KTM sürümünde ters ve çengelli (Şekil 1-a), THM sürümünde ise üst-indisli
(Şekil 1-b) ve normal bemol işaretleri kullanılmıştır. Tarafımızdan önerilen karma notasyon (Şekil
1-c), bu ikisinin bir tür birleşimidir.
Ters ve çengelli bemoller pratik olarak, önüne geldikleri notayı sırasıyla 1 ve 4 Holder
koması (Hk)7 pestleştirirler. Oysa yapılan birçok ölçüm (Akkoç 2002; Ayangil 1998; Bozkurt v.d.
2009; Özek 2010 (s. 117), 2014, 2014b (s. 118, 119, 122)), Sabâ makamı dizisindeki segâh (basılı
notalardaki BD) perdesinin buselikten (B) yaklaşık 2, hicaz perdesinin (C#) nevadan (D) yaklaşık
3 koma bemolü pest seslendirilmesi gerektiğini ortaya koymuştur. O nedenle karma notasyonun
donanımındaki bemollerde bu değerler indis olarak yer almaktadır.
KTM ve THM basılı notaları arasındaki tek fark değiştirici işaretlerden ibaret değildir.
Örneğin KTM notalarında hemen hemen hiç süsleme işareti bulunmaz. THM notalarında ise, Şekil
1-b’deki trillerde olduğu gibi, süsleme işareti yerine küçük değerli notalar defalarca yazılır (Tura
1988). Bu tür pasajlar SymbTr’ye aktarılırken, süslemeyi temsil eden nota grupları tek bir çekirdek
notaya dönüştürülmüş ve Kod sütununa süslemenin türü yazılmıştır. Karma notasyonda ise, Şekil
1-c’de görüldüğü gibi, gereken yerlere tril işaretleri konulmuştur.
SymbTr veritabanında hem KTM, hem de THM eserleri bulunmaktadır. Çünkü geleneksel olan ve halen yaşayan müzik budur. Dolayısıyla, veritabanının formatı bu yapay ayrımı aynı bir potada eritecek biçimde tasarlanmıştır. Tasarımın en önemli yanı, seçilen temel ses sistemidir: KTM’de bir oktavda 24 perde içeren Arel - Ezgi ses sistemi yarım yüzyılı aşkın süredir resmî kabul görmekte ve yaygın olarak benimsenmektedir. THM’de ise
genellikle oktavda 17 perde barındıran sistem temel alınır. Bu 17 perdenin hangileri olduğu, SymbTr veritabanındaki 300 THM eserinde bulunan 100 bin dolayındaki perdenin dağılımı incelenerek belirlenmiştir. Arel - Ezgi ve THM-17 sistemlerindeki perdelerden 12 tanesi
ortaktır. Üstelik bunlar 1 sentten daha küçük bir hata ile 53 ton eşit tamperaman (53TET)
sisteminin neredeyse mükemmel birer altkümesidirler (Yarman 2007) (Tablo I). Bu gerçeklik nedeniyle olsa gerek, Türk musikisi eğitimi, adı konularak (Ayomak, Sarısözen) ya
da konulmaksızın (Özkan 1998, s. 44), 53TET üzerine kurulmuştur. Makamlar anlatılırken,
basılı notalar hazırlanırken vb. sözü geçen ‘koma’ terimi ile ‘Holder koması’ kastedilir; bu
ise oktavı işitsel olarak 53 eşit aralığa bölen birimin ta kendisidir.8 SymbTr’de 53TET’in
kapsayıcı format olarak seçilmesi KTM ve THM eserlerini sembolik olarak aynı terminolojiyle ifade edebilmenin yanısıra, eserleri her âhenge göçürebilmeyi de mümkün kılmıştır.

7- Oktavı işitsel olarak eşit 53 müzikal aralığa bölen birim: Bağıl frekansı √(53&2), sent cinsinden karşılığı
1200·log2 21/53= 1200/53≈22.64’tür… Gerçekte eski nazariyat kitaplarında F kısaltması ile gösterilen Fazla
aralığı, bağıl frekansı 531441/524288 olan Pisagor komasına eşittir. Yaklaşık 23.5 sent genişliğindeki bu aralık
yerine günümüzde pratik olarak Holder koması kullanılmaktadır. O nedenle bu makalede de koma sözcüğü
ile Holder koması kastedilmektedir.
8- Herkesin dilindeki “TMM’de 1 tam ses 9 komadan oluşur” ve “buselik – çargah ile hüseyni – acem aralıkları
4’er komadır” ifadelerinin doğal sonucu budur: Bir oktavda 5 tane tam ve sözü geçen 2 tane yarım ses bulunduğuna göre, 5 · 9 + 2 · 4 = 53’tür.
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9- www.musiki.org
10- www.tulgan.com/Nota22/
11- www.notist.org
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Tablo I. THM (17), 53TET ve KTM
(24) ve perdelerinin ili kisi
Koma
53

SymbTr veritabanının teknik kaynağı, bu makalenin birinci yazarınca geliştirilen
Mus2-Alfa9 adlı bilgisayar programının çıktılarıdır. Bu yazılım, Türk musikisi için ilk nota yazım ve seslendirme uygulamasıdır. Derlemdeki
eserler Mus2-Alfa kullanılarak tek tek elle girilmiştir. Tüm eserlerin basılı nota ve MIDI karşılıklarının da hazırlanabilmesi bu sayededir.
Böylelikle metin, graﬁk ve MIDI dosyalarının
aynı bilginin değişik formatlarda ifadesi olduğu
da garanti altına alınmıştır. Mus2-Alfa ve Nota
2.210, Notist11 gibi benzerlerinden önce notalar ya elle ya da Finale, Sibelius gibi Batı müziği için geliştirilmiş programlarla yazılmaktaydı.
Batı kökenli yazılımlar Türk musikisine özgü
değiştirici işaretleri standart olarak içermedikleri, yani sayısal veri ve sentetik seslendirme
için yeterli bilgiyi barındırmadıklarından dolayı
MusicXML ve MIDI gibi formatlardaki çıktıları da
kanımızca müzik araştırmalarında kullanışlı olamamaktaydı (Yener 2004; Gedik 2005).
SymbTr formatı, Mus2-Alfa’nın basılı notalar hazırlanmasına kaynaklık eden formatından
türetilmiştir. Orijinal format senyo, koda gibi akış
işaretlerini de içerdiğinden, bilimsel araştırmalar
için ek düzenlemeler gerektirir. SymbTr’de ise
notalar, tıpkı icra edilir gibi, doğrusallaştırılmıştır.
Mus2-Alfa temelli bu verilerin avantajlarından biri
de, çeşitli kişilerce dinlenmek suretiyle notaların
büyük ölçüde kulak testinden geçmesinin sağlanmış olmasıdır.
SymbTr’deki verilerin ana kaynağı ise
TRT ve öteki güvenilir arşivlerdir (Bkz. Dipnot 1).
Bu koleksiyonlardaki notaların hemen tamamı
Arel - Ezgi sistemine göre yazılmışlardır. Oysa
sentezlemede gerçekçi sesler üretilmesi için, bu
sistemde bulunmayan perdelerin de kullanılması
gerekmiştir. THM dizisindeki 5 perde ise zaten
Arel - Ezgi sisteminde bulunmamaktadır (Tablo I):
Re b3, Mi b3, Fa #3, La b2 ve Si b2.

Dikbûselik

Bûselik
Segâh

Dikkürdî/ sünbüle
Kürdî/ Sünbüle

Dügâh/ Muhayyer
Dikzirgüle/ ehnaz
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Dikgeve t / mâhur
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Acem/ a iran
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Dikhisar

Hisar
Nîmhisar

Yegâh/ Nevâ
Dikhicaz
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SymbTr basılı notalarındaki karma notasyon kuralları, Türk müzisyenlerin alışkanlıklarını
zorlamayacak tarzda belirlenmeye çalışılmıştır: Arel - Ezgi sistemindeki bemol ve diyezler aynen
korunmuş, bu sistemde bulunmayan perdeler için ise, koma sapmalarını ifade etmek üzere üstindisler kullanılmıştır (Şekil 1-c).
SymbTr dosya formatı
SymbTr’deki eserlerin makam, form, usul ve besteci gibi kimlik bilgileri, dosya adında yer almaktadır. Bu sayede eserlere doğrudan doğruya dosya sisteminde arama yaptırılarak erişilebilir:

Dosyaların içerdiği bazı sütunlar aynı bir bilginin değişik gösterimlerinden ibarettir. Dolayısıyla, uygun bir bilgisayar kodu yardımıyla bir sütun ötekine kolaylıkla dönüştürülebilir. Fakat çok
az ekstra depolama alanı gerektirdikleri için, araştırmacılara kolaylık sağlanması amacıyla farklı
görünümdeki bu eşdeğer bilgilerin bazılarına formatta ayrı ayrı yer verilmiştir. Aşağıda bu temel ve
türetilebilen sütunlar aynı madde başlıklarında açıklanmıştır.
SymbTr dosyalarındaki sütunların anlamları şöyledir:
Kod: Normal bir nota (9) ya da süslemeyi gösterir. En çok kullanılan süslemeler ve kodları
şunlardır: Tremolo (7), Çarpma (8), Tril (12), Mordan (23).
SymbTr v2’de formata şu dört yeni kod eklenmiştir:
51: Bu kodun bulunduğu noktadan itibaren yeni bir usule geçildiğini gösterir. Usulün adı
Hece-1, zaman ve mertebesi ise Pay ve Payda sütunlarında yazılıdır.
53: Bu satırın bulunduğu noktanın bir cümlecik sınırı olduğunu gösterir. Yani bu satırdan
bir önceki notadan sonra cümlecik bitmekte, sonraki notadan hemen önce yeni bir cümlecik başlamaktadır. Bu sınırlar bir insan tarafından konulmuş ya da bilgisayar programınca öngörülmüş
olabilir.
54: Bir geçki/çeşni pasajının başlangıç noktasını gösterir. Hece-1 sütununda hangi geçki/
çeşninin hangi perde üzerinde yapıldığı yazılıdır. Örneğin çargah perdesi üzerinde bir Hicaz geçkisinin başladığı, pasajın başındaki notadan önceki satıra 54 kodlu bir kayıt eklenerek ve Hece-1
sütununa hicaz@do5 yazılarak ifade edilir.
55: Bir geçki/çeşni pasajının bitim noktasını gösterir.
NotaAE / KomaAE: NotaAE, bilimsel perde notasyonunun (Young 1939) bir türüdür.
Basılı notadaki perdenin Arel - Ezgi sistemindeki kodunu, oktavını (örneğin, gerdâniye için G5),
KomaAE ise bunun koma cinsinden karşılığını (349) gösterir (Şekil 2).

Şekil 2. SymbTr’deki tüm verilerin toplandığı 3 oktavlık alan ve bazı koma no’ları
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KomaAE ve aşağıda sözü geçen Koma53 sütunları, MIDI standardındaki MIDI No alanı
için izlenen mantıkla tanımlanmışlardır: Bu standartta MIDI No’su 0 olan notanın frekansı yaklaşık
8.176 Hz’tir. İnsan kulağının işitme sınırının altında kalan bu ses, eksi birinci oktavdaki Do’ya (C-1)
tekabül eder. Bu ses için KomaAE / Koma53 değerleri de 0’a eşittir. Bundan 1 oktav tiz C0 notasının MIDI No’su 12, KomaAE ve Koma53 değerleri 53’tür. Bu bilgilere göre kolayca hesaplanabileceği gibi, C-1’den 5 oktav yukardaki C4 (dördüncü oktavdaki Do) notasının frekansı 25 · 8.176 =
261.63 Hz, MIDI No’su 5 · 12 = 60, KomaAE ve Koma53 karşılıkları ise 5 · 53 = 265’tir.
THM’de var olup da Arel - Ezgi sisteminde bulunmayan perdeler, en yakın nota ile eşleştirilmiştir. Örneğin Mib3 ↔ Hisar (Eb4) (Tablo I). Tanım gereği, kabaçargah, çargah, tizçargah,
… dışındaki tüm Arel - Ezgi perdelerinin MIDI No karşılıkları kesirli bir sayıdır. Kesirli kısımlar, en
yakın 12TET (12 ton eşit tamperaman) notasından artı veya eksi yönde mikrotonal sapmaları gösterir. KomaAE değeri bilinen notanın MIDI No’su, şu formülle hesaplanır:
(F. 1)

NotaAE sütunundaki perde adlarında koma cinsinden bemol ve diyezleri göstermek üzere sırasıyla “b” ve “#” ön-ekleri kullanılmıştır. Örneğin Arel - Ezgi sistemindeki segâh adlı perde
“4. oktavdaki natürel B (Si)’den bir koma pest” anlamına gelmek üzere B4b1 şeklinde gösterilir.
KomaAE’si 313, MIDI No’su 70.87’dir. Buna en yakın 12TET notası Si (B4, MIDI No = 71) olduğuna
göre, segâh perdesinin bundan 0.13 yarı-ton (13 sent, yaklaşık yarım koma) pest seslendirilmesi
gerektiği anlaşılır12.
Enarmonik notaların KomaAE’leri aynı, fakat NotaAE’leri farklıdır. Sözgelimi basılı notalarda A#4 ve Bb5 olarak görünebilen kürdi perdesinin KomaAE’si 309’dur; yani aynı frekansta
tınlar.
Nota53 / Koma53: Benzer biçimde, notanın 53TET’teki kodunu ve koma cinsinden karşılığını gösterir. İcrada ve basılı notalardaki gösterimde fark yoksa (yani perde aynen basılı notadaki
gibi çalınacaksa) KomaAE ile Koma53’ün değerleri aynıdır. Uşşak, Hüzzam, Sabâ, Karcığar gibi
makam dizilerindeki bazı perdelerde ise bu iki değer çoğunlukla farklıdır. Örneğin NotaAE kodu
B4b1 olan segâh perdesi, gösterildiğinden 1 koma daha pest çalınması gereken makamlarda
Nota53 sütununda Si4b2 olarak gösterilir. Koma53 cinsinden karşılığı 312, MIDI No’su 70.64’tür.
Kuşkusuz (F. 1) formülü Koma53 ile MIDI No arasındaki dönüşümler için de geçerlidir.
Özetle, ‘AE’ ekiyle biten sütunların basılı notalarda gözüken, ‘53’ ekiyle bitenlerin ise daha
gerçekçi bir entonasyon için seslendirilmesi gereken bilgileri içerdiği söylenebilir.
Pay / Payda ve ms: Notanın ritmik değeri ve milisaniye cinsinden süresidir. Örneğin
sekizlik notalar için Pay = 1, Payda = 8’dir. Eserin temposu (dakikada icra edilecek dörtlük nota
sayısı) belliyken bu iki bilgi şu formülle birbirine dönüştürülebilir:

12- Bu gerçek, dizisinde segâh perdesini içeren tüm makamlarda bu perdenin buselik’e göre tam 1 koma
pest seslendirilmesi gerektiğini savunanların üzerinde durmaları gereken kritik bir husustur: Çünkü görüldüğü
gibi 12TET’in Si (B)’si bile buselik’ten yarım koma pest olduğu halde, özellikle Uşşak cinsini içeren ezgiler bu
perdelerle seslendirildiğinde hiç beğenilmezler.
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Pay, Payda ve ms değerleri belliyken (F. 2) formülü kullanılarak Tempo hesaplanabilir.
Örneğin sekizlik bir notanın ms cinsinden süresi 500 ise, o andaki tempo 60 demektir. Bu nedenle
eserlerin tempo bilgisini ayrıca vermek gerekmemiştir. Türk musikisinde aynı bir eser içinde tempo
değişiklikleri olabildiği (sözgelimi, sazsemâîlerinin 4. haneleri öteki kısımlardan daha hızlı icra edilir) ve veritabanı ritmik analiz için kullanılabileceği (örneğin Holzapfel ve Stylianou 2010) için hem
Pay / Payda hem de ms bilgilerinin aynı kayda yazılması yararlı bulunmuştur.
LNS (Legato / Normal / Stacatto): Notanın ne oranda bağlı çalınacağını gösterir. Bu
bilgiler, eserlerin icraları dinlenerek ve notayla eşleşen hecenin, sözcüğün ve mısraın neresinde
olduğu gözetilerek belirlenmiştir. Tanımsız değeri 95’tir. Yani normal notalarda sürenin son % 5’i
susularak tamamlanır. 50, stacattolu çalma anlamına gelir. Sus işaretleri bu değerden yararlanılarak belirlenir13.
Sus işareti: NotaAE ile Nota53 sütunları boşsa ve KomaAE ile Koma53 sütunlarında ‘-1’
değeri varsa, bu satır, Pay / Payda alanlarında yazılı değerde bir sus işaretini ifade eder. Bu tür
satırların LNS sütununun 100 değerini içerdiği varsayılır. Bu özellik SymbTr v2’den itibaren kullanılmaya başlanmıştır.
Basış: Notaya basış şiddetini gösterir. Nüanslı icrayı olanaklı kılar. Gerçi Türk musikisi
eserleri notaya alınırken piyano, kreşendo vb. nüans ve dinamik işaretleri genellikle kullanılmamıştır. SymbTr’de ise bu boşluk olabildiğince doldurulmaya çalışılmıştır.
Hece-1: Sözlü eserlerde, satırda yazılı nota ile eşleşen heceyi gösterir. Sözcük sonlarına
denk gelen hecelerin sonunda bir, mısra sonlarındakilerde iki boşluk karakteri bulunur. Bu sayede
sözlü eserlerin güftelerini bilgisayar kodu yazmak suretiyle bu verilerden otomatik olarak oluşturmak mümkündür. Ayrıca hem iz sürmeyi kolaylaştırmak, hem de (Cheng 2009)’da olduğu gibi
güfte temelli ezgi analizi çalışmalarında yararlanılabileceği için bu sütun formata eklenmiştir. Sazeserlerinde “TESLİM” vb. bölümlerin başlangıcı, tümü büyük harf yazılmak suretiyle bu sütunda
gösterilir; onun dışında boştur. Sözlü eserlerin ARANAĞME gibi SAZ kısımlarında ise bu sözcüklerin ardından bir dizi nokta işareti gelir. Bunlar saz payının sürdüğünü anlatır. (Orijinal Mus2-Alfa
formatında, tekrarlı pasajlar için güftenin ikinci hecesi de ayrı bir sütunda yer almaktadır. Ancak
telif haklarının ihlâli kapsamına girebileceği için, SymbTr’de yalnızca 1. hecelere yer verilmiştir.)
Ofset: Yalnızca v2 formatındaki SymbTr dosyalarında vardır. O satırdaki notanın, kaçıncı
ölçünün yüzde kaçında bittiğini gösterir. Örneğin Tablo II’nin 4. satır Ofset sütununda yazılı 0.5, bu
notanın sonunda ilk ölçünün yarısının bittiğini anlatır. Bu sütundaki değerin tamsayı olması, nota
ya da sus’un o numaralı ölçünün sonunda yer aldığı anlamına gelir.
Şekil 1-c’deki notanın SymbTr’deki gösterimi Tablo I’dedir. Sütun başlıklarının hemen ardından veriler başlamaktadır. Sütunlar birbirlerinden sekme (tab) karakteriyle ayrılmıştır.

13- SymbTr v1’deki bu kural, MIDI standardından esinlenilerek belirlenmişti. Bu sayede veri dosyalarında sus
işaretlerine (ve dolayısıyla sürelerine) ayrı bir satır olarak yer verilmesine gerek kalmamaktaydı. Örneğin payı
1, paydası 2 olan bir notanın LNS değeri 75 ise, notanın gerçekte 3/8’lik (yani yazılı sürenin % 75’i kadar)
olduğu, ardından 1/8’lik bir sus işaretinin geldiği hesaplanabiliyordu. Ancak gerek normal notalarla stacattolu
notaları ayırdetmenin zorluğu, gerekse kullanıcılardan gelen talepler üzerine v2’de sus işaretleri ve süreleri
ayrı bir satır olarak temsil edilmeye başlanmıştır.
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16
16
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8
16
16
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667
167
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333
333
333
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1
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8
8
8
8
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333
333
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99
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100
99
95
99
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95
99
99
99
95

96
108
96
84
72
96
96
96
96
96
96
96
96
84
96
96
96

Bir
dal

da
i
ki

ki
raz

Ofset

Soz-1

Basış

LNS

C5
B4b1
A4
B4b1
A4
G4
A4
B4b1
C5
D5b4
C5
B4b1

318
323
318
323
313
-1
318
313
305
313
305
296
305
313
318
323
318
313

ms

Do5
Si4b2
La4
Si4b2
La4
Sol4
La4
Si4b2
Do5
Re5b3
Do5
Si4b2

318
324
318
324
312
-1
318
312
305
312
305
296
305
312
318
324
318
312

Payda

C5
D5b4
C5
D5b4
B4b1

Pay

Koma53

Do5
Re5b3
Do5
Re5b3
Si4b2

KomaAE

NotaAE

9
9
9
9
9
9
12
9
9
8
9
9
9
9
9
9
9
9

Nota53

Kod
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0.25
0.3125
0.375
0.5
0.625
0.75
0.9375
1
1.125
1.125
1.1875
1.25
1.375
1.5
1.625
1.75
1.875
2

Tablo 1. Şekil 1-c’deki notanın SymbTr’deki görünümü
Türk Musikisi ve MIDI
SymbTr derlemindeki eserler üzerinde çalışacak tüm araştırmacıların müzisyen olmaları ve Türk
musikisini bilmeleri beklenemez. Buna karşılık birtakım ezgilerin nasıl tınladığını genel çizgileriyle işitmek isteyebilirler. Bu durum gözetilerek, derlemdeki tüm eserlerin MIDI formatında ham
sentetik seslendirmeleri de paylaşılmıştır. Ancak MIDI mesajlarının olağan kullanımı ile makam
müziği seslerini üretmek mümkün değildir. Çünkü bu standart 12TET sistemine göre tasarlanmıştır. O nedenle, Türk musikisi eserlerini seslendirebilmek için perde sündürme (pitch-bend)
tekniğini kullanmak gerekmiştir. Bunun için, entonasyonu değiştirilmek istenen notayı başlatma
mesajından hemen önce, onunla aynı zaman-farkı (delta-time) değerine sahip bir perde sündürme mesajı gönderilir. Şekil 1-c’deki ilk 5 nota için MIDI mesajlarının nasıl oluşturulduğu aşağıda
açıklanmıştır.
SymbTr’de nirengi noktası, Do’dur (C). Yani Türk musikisi basılı notalarındaki natürel
Do’larla (…, kabaçargah, çargah, tizçargah, …) 12TET’in Do’larının frekansları mansur nısﬁyesi
ahenginde aynı alınmıştır. Dolayısıyla hiçbir oktavdaki Do’lar için perde sündürmesi gerekmez.
MIDI standardına göre, perde sündürülmeyecekse bu mesajla 8192 değerinin gönderilmesi gerekir14. Do(çargah)’lar dışındaki tüm öteki perdeler için ise sündürme gerekir. Tizleştirme için ilgili
değer 8192’ye eklenir, pestleştirme için ise bu sayıdan çıkarılır. Örneğin ikinci nota olan Db3 (Re
Bemol 3) için hangi perdeyi ne kadar sündürmek gerektiği şöyle hesaplanır:

14- Sündürme yokken bununla ilgili herhangi bir mesaj gönderilmemesiyle de yetinilebilir. Fakat bazı MIDI
yazılım ve donanımlarının, daha önceki bir nota için böyle bir mesaj gönderilmişken, aynı sündürme etkisini
sürdürme olasılığı vardır. O nedenle izlediğimiz yol daha güvenlidir.
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Db3, 12TET’teki normal Db ile D arasındadır ve aşağıda açıklanıp hesaplandığı üzere,
Db’e daha yakındır. O nedenle, en uygunu, Db’ü tiz tarafa doğru sündürmektir. C – Db3 aralığı 6
koma genişliğindedir. Değer olarak 12TET’teki C - Db aralığından 35.8 sent kadar geniştir15:

53TET:
12TET:

Db3
├────┬─┴──┤
C
Db
D

MIDI standardının tanımsız (default) ayarlarında 100 sent’in 4 096 perde sündürme birimine eşit olduğu dikkate alınarak, Re Bemol için sündürme miktarı 8192 + 35.8 · 40.96 ≈ 9 658 olarak
hesaplanır. Sözde-MIDI mesajları topluca şöyledir:

ZAMAN FARKI

PERDE SÜNDÜRME

NOTA BAŞLAT

0

8 192

C4

4

9 658

D5b

1

8 192

C4

1

9 658

D5b

2

6 492

B4

SymbTr veritabanındaki MIDI dosyaları müzik dinletme amaçlı olmadığı için, bu formattaki dosyalara çalgı bilgisi bile konulmamıştır. Seslendirme tanımsız MIDI çalgısı ile gerçekleşir.
Bazı İstatistikler
SymbTr derlemi esas olarak eğitim ve bilimsel araştırma amacıyla oluşturulmuştur. Bu nedenle
kapsadığı makam, form, usul vb. çeşitliliklerin olabildiğince zengin olmasına özen gösterilmiştir.
İçinde eğitsel amaçla bestelenmiş seyir, örnek-öz ve küpe formu gibi örnekler çoktur. Eserler belirlenirken gözetilen bir ölçüt de, ortalama ve üstü müzikseverler tarafından bilinenlerin yeğlenmesidir. Bazı çalışmalarda (Atalay ve Yöre 2011; Levendoğlu 1996, Sümbüllü ve Albuz 2011) eserlerin
rasgele örneklem yoluyla seçilmesi bizce yerinde değildir. Çünkü örneğin TRT repertuvarında yer
alan 25 bin eserin çoğu ya kamuya açık olarak hiç icra edilmemiş, ya da çoktan unutulmuşlardır.
Bestelenen fakat icra edilmeyen bir eserle, hâlâ dillerde dolaşan eserlerin aynı kefeye konulmaması gerekir.
SymbTr’ye ilişkin bazı istatistikler şöyledir:
Toplam eser sayısı:
Perde sayısı:
KTM/THM:
Sözlü/ Enstrümantal:
Dinsel:
63

2200
~ 855 bin
1892/308
1743/457

Farklı makam sayısı:
Farklı usul sayısı:
Farklı form sayısı:

155
110
57.

15- 6 · 22.64 ≈ 135.8 sent
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Perde Dağılımları
Sütunları sekmeyle ayrılmış, metin formatında böyle bir
veritabanı mevcut olunca, elle yapılması çok uzun zaman
alacak birçok sayımı saniyeler mertebesinde gerçekleştirmek mümkün hale gelmiştir. Örneğin derlemdeki 2200
eserde 63 farklı perde kullanıldığı kolayca belirlenmiştir.
Arel – Ezgi sisteminde kaba rast ile tiz gerdaniye arasındaki 3 oktavlık bölgede 73 perde bulunduğuna göre, 10
perdenin hiç kullanılmadığı anlaşılmaktadır. Bunlar Tiz
Dik Mahur, Tiz Mahur, Tiz Dik Acem, Kaba Dik Hicaz,
Kaba Hicaz, Kaba Dik Buselik, Kaba Dik Kürdi, Kaba
Dik Zirgüle, Kaba Zirgüle, Kaba Nim Zirgüle perdeleridir.
Kalan perdelerden 32 adedinin görülme sıklığı ise binde
3’ün altındadır. Kullanılan tüm perdelerin % 95’ini oluşturan 21 perde Tablo II’de gösterilmiştir. Tablodaki ilk 7
perde derlemdeki tüm perdelerin üçte ikisini oluşturmaktadır. En sık görülen ilk 8 perde pestten tize doğru sıralandığında şu dizinin ortaya çıkması, Türk musikisinde
ana makam tartışmalarına ışık tutabilecek niteliktedir:
Dügah, Segâh, Çargah, Neva, Hüseyni, Acem,
Gerdaniye, Muhayyer.
Bu istatistikler, 1000 eser üzerinde benzer sayımlar yapan (Sağer 1998) ve (Can 2001)’in gözlemleriyle uyum içindedir. Fakat yukardaki sonuçlar sözkonusu
araştırmadakilerin iki katından fazla eserden türetildikleri
için istatistiksel olarak daha anlamlıdır.
SymbTr veritabanı şu adresten ücretsiz indirilebilir:

Tablo II. SymbTr
derlemindeki eserlerde en
s k kullan lan 21 perde
S ra
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

Perde Ad
Neva
Çargah
Hüseyni
Gerdaniye
Dügah
Segâh
Acem
Muhayyer
Eviç
Rast
Nim Hicaz
Hisar
Kürdi
Dik Kürdi
Buselik
Nim Hisar
Dik Hisar
Tiz Çargah
Sünbüle
Irak
Tiz Segâh

Yüzdesi
16.00
11.10
9.20
9.00
8.00
6.70
5.40
5.00
4.80
4.00
2.60
2.10
1.90
1.50
1.40
1.20
1.00
0.90
0.90
0.80
0.70

www.upf.edu/compmusic
Derlemi Kullanan İlk Çalışmalar
Daha önce de belirtildiği gibi, SymbTr derleminden yararlanılarak pek çok çalışma yapılmıştır.
Bunlardan bazıları aşağıda özetlenmiştir.
Türk Makam Müziğinin Otomatik Ezgi Analizi Projesi
TÜBİTAK’ça desteklenen bu projede (Bozkurt v.d. 2012 – 2014) SymbTr’den büyük ölçüde yararlanılmıştır. v2’ye ezgi analizi ve geçki/çeşni ile ilgili kodların eklenmesi bu proje nedeniyle gerekli
olmuştur. Proje kapsamında SymbTr derlemindeki 480 Türk musikisi eseri 3 uzmanca en küçük
anlamlı cümleciklere bölünmüş (ezgi bölütleme) ve geçki/çeşniler işaretlenmiştir (ezgi analizi). Bu
bilgiler SymbTr formatındaki dosyalara işlenmiş, bunlar MIDI ToolBox’un (Eerola ve Toiviainen
2004) kullandığı Notematrix formatına dönüştürülmüş ve üzerlerinde çeşitli kodlar çalıştırılmıştır.
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Uluslararası literatürdeki (Tenney ve Polansky 1980) ve (Cambouropoulos 2006) gibi müzikologların geliştirdiği bölütleme algoritmaları Türk musikisi eserlerini otomatik olarak cümlelere ayırmak
için kullanılmış, uzman işaretleriyle uyum düzeyini artırmak üzere yapay öğrenme tekniklerinin de
kullanıldığı yeni kodlar yazılmak suretiyle başarı oranı artırılmıştır. Proje kapsamında yeni önerilen
usul temelli öznitelikle ilgili bir graﬁk Şekil 3’tedir.

Şekil 3. Bir uzmanın işaretlediği cümlecik sınırlarının Düyek usulünün hangi numaralı
vuruşlarında yoğunlaştığına ilişkin grafik

Dergi makaleleri
SymbTr veritabanını kullanan makalelere örnekler, aşağıda özetlenmiştir.
Türk musikisinde perde ve seyir ilişkisi üzerine denemeler
(Akkoç v.d. 2014) referanslı bu makalede makam algısında dizi ve seyrin göreceli ağırlıkları belirlenmeye çalışılmıştır. Bu amaçla çeşitli deneyler tasarlanmış ve sentetik olarak hazırlanan
ezgiler üç uzmana dinletilip duydukları makamı bildirmeleri istenmiştir. Deneylerden biri, SymbTr
veritabanındaki Hicaz ve Uşşak makamından eserler kullanılarak hazırlanan birinci ve üçüncü
mertebeden Markov zincirleri üzerine kurulmuştur. Türk musikisinde ilk kez kurgulanan üçüncü
mertebeden Markov zincirinin Hicaz makamı için oluşturulma süreci şöyledir:
Hicaz eserlerde ardarda gelen üçer notalı tüm gruplar sayılmış, sonra da rasgele sayılar
üretilmek suretiyle bu sıralı üçlülerden, görülme sıklıklarıyla orantılı bir ezgi türetilmiştir. Bir dakika
dolayındaki bu sentetik ezgi uzmanlara dinletilerek makamını belirlemeleri istenmiştir.
Birinci mertebeden Markov zinciri, yalnızca perdelerin kullanılma sıklıklarına ilişkin bilgi
içerir. Mertebe büyüdükçe ikili, üçlü, … perde dizilimlerine; yani bir anlamda seyre ilişkin bilgi de
içermeye başlar. Fakat yeterince yüksek mertebeden Markov zinciri oluşturmak için hem pek çok
sayıda eser içeren veritabanına gereksinim vardır, hem de bilgisayar için hesaplama zamanı ve
bellek gereksinimi fazladır. SymbTr’nin boyutu gözönünde bulundurularak en çok üçüncü mertebeden zincirler oluşturulmuş ve bunlardan rasgele ezgiler türetilmiştir. Uzmanlar Hicaz rasgele ezgisini Hicaz olarak algılamışlar, fakat Uşşak ezgi için Beyati ve Hüseyni gibi cevaplar vermişlerdir.
Makalede bu sonucun doğal olduğu gerekçeleriyle birlikte açıklanmıştır.
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Türk musikisinde sembolik veri kullanarak makam sınıﬂandırmada hiyerarşik bir yaklaşım
Bu makaledeki (Ünal v.d. 2014) araştırma şu 13 makam üzerinde yapılmıştır:
Beyati, Hicaz, Hicazkar, Hüseyni, Hüzzam, Kürdilihicazkar, Mahur, Muhayyer, Nihavent,
Rast, Saba, Segâh ve Uşşak.
Çalışma başladığı sırada SymbTr veritabanında bu makamlardan 877 eser bulunmaktaydı. 300 bin dolayında perde içeren bu eserlerin tümü istatistik olarak incelenmiştir. Makale sonucunda önerilen algoritma, müzik kuramı bilgilerinden ve istatistik araçlardan yararlanarak makamları hiyerarşik anlamda sınıﬂandırmaktadır. Önce benzer dizileri kullanan makamlar gruplanarak
makam sınıﬂarı belirlenmekte, ayrıntılı teşhis daha sonra yapılmaktadır. Metin işleme alanında
sıkça kullanılan n-gram tekniğinden yararlanıldığı için, perdeler önce sembolik dizilere dönüştürülmektedir.
Hiyerarşik kararın ilk düzeyi, bu dizilerin n-gram olasılıklarından elde edilen istatistik bilgilerine dayanır. Tüm verilerden makam modelleri oluşturulduktan sonra, makamı belirlenmek istenen eserle makam modeli arasındaki benzerlik hesaplanır. Daha sonra eserin içeriğiyle ilgili karar
perdesi, seyir gibi istatistik özellikler kullanılarak ayrıntılı makam teşhisi yapılır. Değişik uzunlukta
n-gramlar, en yakın 12TET gösterimi gibi farklı denemeler yapılmış, sonuçta hiyerarşik yaklaşımın
özellikle Hüseyni – Muhayyer, Rast – Mahur gibi benzer perde dizilerine sahip makamlar için daha
başarılı sonuçlar verdiği gözlenmiştir. Ancak Uşşak ile Beyati gibi makamlar bu yaklaşımla da sık
sık birbirleriyle karışabilmektedir. Algoritmanın akış şeması Şekil 4’tedir.

Şekil 4. Hiyerarşik yaklaşımla makam sınıflandırması yapan algoritmanın akış şeması.

110

VOLUME 10 / FALL 2014

THEORY IN MUSIC

Türk musikisinin, bölütlenmiş cümleciklerin olasılıksal betimlemesine dayalı
hesaplamalı bir ezgi analizi
(Bozkurt ve Karaçalı 2014) makalesinde, uzman ya da algoritma tarafından bölütlenmiş
Türk musikisi eserleri Bayesçi öğrenme tekniğiyle incelenerek bir makama aidiyet ölçütü tanımlanmış ve makama özgü ezgilerin belirlenmesi için bir algoritma önerilmiştir. Çalışmanın özgünlüğü,
çoğu ezgi parçacıklarının birçok makamdan eserde kullanılabildiği gerçeğini dikkate alıp gerçekten yalnızca her bir makama özgü ezgileri saptamasıdır. Örneğin dügah perdesi üzerinde Uşşaklı
kalış ezgileri pek çok makamdan eserde görülebildiği için, bu tür ezgiler eserin Uşşak makamında
olduğunu göstermez. Makama aitlik fonksiyonu, ezgi içerisindeki her perdenin ilgili makamdan
gelme olasılığının perde dağılımlarından çıkartılmasına ve olasılıkların birleştirilmesine dayanır.
Çalışmada SymbTr derlemindeki 15 makamdan 200 kadar bölütlenmiş eser istatistiksel
olarak incelenmiştir. Eserlerin tüm içeriği için elde edilen en yüksek duyarlık % 52’dir. Belli bir makamda bestelenen eserlerde başka makamlara geçkilerin her zaman yapıldığı ve inceleme kapsamında Uşşak, Beyati ve Hüseyni gibi birbirine yakın makamlar da bulunduğu dikkate alındığında
başarı oranının oldukça yüksek olduğu ortaya çıkmaktadır.
Bu algoritma, otomatik ezgi analizi yapabilmeyi de olanaklı hale getirmiştir. Şekil 5’te
bu araçla otomatik olarak üretilen graﬁk görülmektedir. Şerif İçli’nin Hüseyni şarkısına ilişkin bu
örnek, yürürlükteki makam kuramıyla uyumludur: Seyir orta bölgeden başlamaktadır ve başlangıç
cümlecikleri esas olarak Hüseyni makamıyla eşleştirilmiştir. 45 – 90. saniyeler arasındaki kısımda
ezgi karar perdesine yönelmekte ve eşlenen makamlar Beyati, Uşşak ve Rast olmaktadır. 90 – 120
saniye bölgesinde ezgi tiz karar perdesini vurgulamakta ve burada Muhayyer etiketi görülmektedir. Finalde ezgi karar perdesinde bitmekte ve yine Beyati ve Uşşak ile eşleştirilmektedir.

Şekil 5. Otomatik ezgi analiz sonucuna örnek eserin piyano rulosu görünümü (üstte), ezgilerin
makam aitlik dereceleri (altta)
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Türk musikisinde basılı notalarla ses kayıtlarını eşleştirme
Bu makalede (Şentürk v.d. 2014), basılı bir notadaki bölümlerle, aynı eserin ses kaydında bunlara karşı gelen zaman aralıklarının eşleştirilmesine ilişkin bir yöntem önerilmiştir. Önce
basılı notadaki ve ses kaydındaki ilişkili özellikler çıkarılmakta, ardından verilen basılı notanın
bölüm özellikleriyle ses kaydının özellikleri karşılaştırılarak eşleşmeye aday bölümler belirlenmektedir. En sonunda da basılı notadaki ardışık bölüm bilgisi kullanılıp en benzer eşleşmeler
seçilmektedir.
Denemeler sırasında 44 peşrev ve sazsemaisine ait 200, 14 şarkıya ait 57 ses kaydı
derlenmiştir. Bu eserler 27 farklı makamdadır. Basılı notalarla bunların metin ve MIDI formatındaki
eşdeğerleri SymbTr veritabanından alınmıştır. Sazeserlerine ait SymbTr dosyaları ‘TESLİM’ ve
‘HANE’ gibi bölüm bilgilerini içermektedirler. Sözlü eserler için ise aranağme, zemin, nakarat ve
meyan bölümleri elle işaretlenmiştir. Eşleştirme başarı oranı sazezerlerinde % 92.1, sözlü eserlerde % 96.9’dur. Sonuçlar, müzik bilgi işlemede kültüre özgü ve bilgiye dayalı yaklaşımların önemini
göstermektedir.
Konferans Makaleleri
SymbTr’yi kullanan araştırmalara dayalı konferans sunum, poster vb. çalışmaların bazıları aşağıda
yalnızca başlıklar olarak verilmiştir:
•
•
•

Klasik Türk müziğinde otomatik güfte – ses kaydı eşleştirme. (Dzhambazov v.d. 2014),
Türk makam müziği için bir sembolik ezgi parçacıkları derlemi. (Karaosmanoğlu v.d. 2014),
Türk makam müziğinde ezgisel yürüyüşün (seyir) temsili için hesaplamalı bir yaklaşım
(Bozkurt vd. 2014).

Başka Formatlara Dönüşümler
SymbTr veritabanındaki eserler bazı araştırmacı ve müzisyenler tarafından üç değişik formata
dönüştürülmüş ve paylaşıma açılmıştır. Böylelikle derleme hem yeni eserler eklenmesi, hem de
varolanlarda değişiklik yapılması mümkün duruma gelmiştir.
MusicXML
Burak Uyar tarafından CompMusic projesi kapsamında oluşturulup paylaşıma açılmıştır16. Özellikle Finale, Sibelius ve MuseScore gibi nota yazım programları MusicXML v3 standardıyla uyumlu
hale gelince veritabanındaki eserleri bu yazılımlarla işlemek mümkün olacaktır. Aynı araştırmacının ilk yazar olduğu konferans makalesinde (Uyar v.d. 2014) Türk musikisiyle ilgili çeşitli derlemler
ses kayıtları, basılı notalar ve sembolik veriler olarak incelenmiştir. Amaç, kapsam, tamlık, kalite ve
yeniden kullanılabilirlik ölçütlerine göre yapılan değerlendirmede SymbTr notaları, ‘sözlü eserler
için bölüm etiketleri17 dışında editoryal olarak eksiksiz’ bulunmuştur.

16- http://compmusic.upf.edu/node/219
17- Zemin, nakarat ve meyan gibi bölümlerin başlangıç ve bitim bilgilerini gösteren etiketler.
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ABC Music Notation
Seymour Shlien adlı araştırmacı tarafından oluşturulup paylaşıma açılmıştır18. Türk musikisine özgü
mikrotonal perdeler MIDI olarak seslendirilebilmekte, değiştirici işaretler görüntülenebilmektedir.
Mus2
Utku Uzmen tarafından geliştirilen ve halen ticari olarak satılmakta olan bu Türk musikisi ve Mikrotonal Müzik için Nota Yazım uygulaması, yazılan notaların SymbTr formatında çıktısını vermekteydi. Yakın zamanda yapılan işbirliği sonucunda derlemdeki tüm notalar bu programın formatında
da oluşturulup paylaşıma açılmıştır.
Sonuç
Çoğu dünya müziği türleri için eserlerin içerikleri bilgisayarın okuyabileceği formatta paketlenip
araştırmacıların kullanımına açılmıştır. Kısaca ‘sembolik’ diye anılan bu tür derlemlerin Türk musikisi araştırmacılarının da ilgisini çektiği ve yararlı çalışmalar yapılmasına ortam hazırladığı, SymbTr
örneği ile kanıtlanmıştır. Ancak çok geniş bir repertuvara sahip Türk musikisi için 2200 eserlik bir
derlem kuşkusuz ki yeterli değildir. Araştırmacıların bir yandan bu derlemi kullanırken bir yandan da kapsamının gelişmesi için katkıda bulunmalarında büyük yarar vardır. Böylelikle hem yeni
araştırmalara girişilmesi özendirilmiş olacak, hem de istatistik olarak daha anlamlı sonuçlar elde
edilecektir.
Teşekkür
Bu çalışma TÜBİTAK 1001 projeleri kapsamında kısmen desteklenmiştir (No: 112E162).
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