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Abstract
Instrument Resonance Modelling Using Convolution Technique: Tanbur Example
Tanbur, one of the basic instruments of traditional Turkish music is a plucked musical
instrument. On tanbur, the melody is mostly played on the ﬁrst string couple (bottom). During
this time, other strings vibrate harmonically along with the melody and generate a sort of
resonance and depth effect. Sampling technique can be used to create a virtual instrument
of tanbur. However, when the traditional sampling techniques are used, the effect that the
resonance strings generate is lost.
Convolution is a digital signal processing technique where a signal’s properties can be
reﬂected to a second signal. The purpose of this study is to determine the adequacy of
convolution technique for modelling the effect of resonance strings of tanbur.
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1. Giriş
Bilgisayar teknolojisinin günümüzde gelmiş olduğu nokta, çeşitli ses sentezleme tekniklerinin
bu araçlar üzerinde gerçek zamanlı olarak uygulanmasına olanak sağlamaktadır. Doğal ses
kaynaklarından kaydedilen ses örneklerinin ilgili yazılımlar (örnekleyici) içerisine yerleştirilmesi ve
MIDI klavye gibi araçlar kullanılarak seslendirilmesi prensibine dayanan örnekleme, bu tekniklerden
bir tanesidir. Örnekleme tekniği, doğal ses kaynaklarının ve akustik çalgıların bilgisayar ortamında
en gerçekçi şekilde yeniden oluşturulmasında sıklıkla kullanılan bir tekniktir (McGuire ve Pritts
2008:1).
Örnekleme, temel olarak bir çalgı üzerindeki her notanın, çalgının çeşitli seslendirme
teknikleri kullanılarak kaydedilmesi ve bu seslerin örnekleyici yazılım içerisine yerleştirerek
elektronik ortamda yeniden seslendirilmesi şeklinde gerçekleştirilir. Bilgisayar ortamında bu şekilde
oluşturulmuş çalgılara sanal çalgılar adı verilmektedir. Vurmalı çalgıların hemen hepsi örnekleme
tekniği için son derece uygun çalgılardır. Bununla beraber piyano, elektro piyano ve çeşitli org türleri
gibi tuşlu çalgılara ait sanal çalgıların bu yöntemle son derece başarılı şekilde gerçekleştirilebildiği
görülmektedir. Ancak, çok çeşitli çalım teknikleri ve müzikal ifadelere sahip yaylı, telli ve üﬂemeli
çalgılarda bu tekniğin ne kadar başarılı olduğu tartışma konusudur.
Tanbur, geleneksel Türk müziğinin temel çalgılarından bir tanesidir. Telli - mızraplı bir çalgı
olan tanbur (günümüzde yay ile çalınan çeşidi de mevcuttur), pek çok telli çalgıda olduğu gibi çeşitli
çalım tekniklerine sahip, ifadeli bir çalgıdır. Tanburda ezgi çoğunlukla en alt tel grubu üzerinde
seslendirilir. Seslendirilen ezgiye uygun biçimde titreşen diğer tel grupları ise bir çeşit rezonatör gibi
davranarak tanbura özel bir derinlik etkisi meydana getirir.
Örnekleme yöntemi ile tanbura ait bir sanal çalgı kitaplığı oluşturmanın en temel yöntemi,
her perdeyi tek tek seslendirerek kaydetmek ve örnekleyiciye yerleştirmektir. Bu yöntemde,
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perdelerin seslendirilmesi ile birlikte titreşen rezonans telleri de örnekleme işlemi sırasında
kaydedilecek ve örnekler örnekleyiciye yerleştirilerek yeniden seslendirildiğinde rezonans telleri,
farklı ezgilere uyumlu tepkiler vererek titreşebilme niteliklerini kaybedeceklerdir.
Bu araştırmanın amacı, örnekleme yöntemi ile tanbura ait bir ses kitaplığı oluşturulması
sırasında konvolüsyon tekniğinin, rezonans tellerinin etkisinin modellenmesinde ne derece yeterli
olduğunun tespit edilmesidir.
2. Tanbur
Tanbur, Türk müziğinin tüm anlatımını kendinde toplayan bir çalgıdır (Akan 1989:1). Sadun Aksüt,
beş bin yıla yakın bir geçmişi olan tanburu, Türk müziğinin en geniş ses alanına sahip bir çalgı
olarak tanımlamaktadır (Aksüt 1994:15).
Tanbur temel olarak gövde ve sap olmak üzere iki kısımdan oluşmaktadır. Gövde ise
göğüs (yüz kısmı) ve sırt olmak üzere iki bölümden meydana gelmektedir. Çoğunlukla asimetrik bir
elips görünümünde olan göğüs, ladin ve köknar gibi çam cinsi ağaçlardan iki ya da üç parça olarak
üretilir ve cilalanmaz. Tanbur göğsü çöküktür. Bu çöküklük üretim sırasında verilmez; sonradan
tellerin basıncıyla oluşur (Akan 1989:5).
Sırt kısmı dilimli şekilde, daha çok maun, kestane, ceviz ve dut gibi renkli ağaçlardan
üretilir. Tüm sırt tek bir ağaçtan meydana gelebileceği gibi, farklı türde ağaçlar kullanılarak da
üretilebilir (Akan 1989:5-6).
Sap, perdelerin bulunduğu kısım ve burgular kısmı olarak iki bölümden meydana gelir.
Perdelerin bulunduğu kısmın uzunluğu 75 – 85 cm arasında değişmektedir. Perdeler sapın bu
bölümüne, iki oktavı kaplayacak şekilde Türk müziğinin 24’lü ses sistemine göre dizilmişlerdir. Bu
şekilde 48 aralığı meydana getiren 49 adet perdenin bağlanmış olması gerekmektedir. Perdeler için
günümüzde misina adı verilen plastik bağlar kullanılmaktadır (Akan 1989:8-10).
Bugün kullandığımız tanbur yedi tellidir. Tutuşa göre bu teller sırası ile şu şekilde akort
edilmelidir (Aksüt 1994: 23) :
• Birinci çift çelik tel : Yegah (RE)
• İkinci çift tel (sarı veya bakır) : Kaba Rast (SOL) veya Kaba Dügah (LA)
• Üçüncü çift çelik tel : Birinci çift ile aynı şekilde
• En üstteki tek ve kalın sarı tel : Kaba Yegah (Kalın RE)
Akort sırasında batı müziğinde La (220 Hz) olan ses Türk müziğinde Re kabul edilerek
tellerin düzeni oluşturulur. Bu akort düzenine Türk müziğinde Bolahenk adı verilir. Çalma sırasında
sıklıkla birinci çift tel kullanılır. Kimi zaman, özellikle transpozisyonda ikinci çift sarı telin kullanıldığı
da olur (Aksüt 1994:22-23).
3. Konvolüsyon
Konvolüsyon üçüncü bir sinyal oluşturmak üzere iki sinyalin birleştirilmesinin matematiksel bir
yöntemidir. Tıpkı toplama, çıkarma, çarpma ve integral gibi konvolüsyon da matematiksel bir
işlemdir (Smith 1999:107).
Ses sinyalleri söz konusu olduğunda konvolüsyon, bir sinyal üzerinde, ikinci bir sinyalden
yararlanarak değişiklik yapma olarak tanımlanabilir. İki sinyal frekans düzleminde çarpılarak
bir çeşit ﬁltre etkisi elde edilir. Bu sinyallerden bir tanesi dürtü yanıtı (impulse response) olarak
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adlandırılır. Dürtü yanıtı bir sistemin kendisine uygulanan dürtüye (impulse) verdiği yanıttır. Örneğin,
bir odanın çınlama (reverb) etkisi kaydedilerek bir ses dosyası haline getirilir. Başka bir mekanda
kaydedilmiş ses dosyası bu odadan alınan örnek ile konvolüsyon işlemine tabi tutulduğunda ses o
odada kaydedilmiş gibi duyulur. Başka bir deyişle, konvolüsyon tekniği ile bir sinyalin özellikleri diğer
bir sinyale yansıtılabilir. Benzer şekilde, bir gitar ampliﬁkatörünün girişine uygulanan dürtü sinyali
ampliﬁkatör hoparlöründen kaydedilerek bu sistemin dürtü yanıtı elde edilebilir. Bir ses kartının
girişinden doğrudan kaydedilmiş bir gitar bu sistemden alınan örnek ile konvolüsyon işlemine tabi
tutulduğunda gitar, sanki o ampliﬁkatör ile kaydedilmiş etkisi elde edilir (Gallagher 2009:40-41).
4. Tanbur’da Rezonans Tellerinin İşlevi ve Analizi
Tanbur’da ezgi çoğunlukla “melodi çifti” olarak adlandırılan birinci tel grubu üzerinde seslendirilir.
Bu sırada diğer teller rezonans teli işlevi görür (Erkut ve Valimaki 2000). Bazı tanburlara rezonans
etkisini arttırmak için daha fazla sayıda titreşim teli bağlanmaktadır (Akan 1989:9). Günümüzde
sekiz telli tanburlara da rastlamak mümkündür.
Rezonans tellerinin işlevlerinin tam olarak anlaşılması açısından, tanburdan stüdyo
ortamında örnekler alınmış ve analiz edilmiştir. Örnekler, tanburun birinci tel çifti üzerinde seslendirilen
rast, dügah, segah ve çargah perdelerinin önce tek tek, daha sonra art arda seslendirilmesi ile elde
edilmiştir. Rezonans tellerinin titreşimlerinin daha kolay gözlenebilmesi açısından, seslendirilen
perdeler mızraplandıktan hemen sonra el yardımıyla susturulmuş, böylelikle diğer tel gruplarında
meydana gelen çınlamalar kaydedilebilmiştir. Kaydedilen örnekler Sonic Visualiser1 yazılımı ile
analiz edilmiştir. Elde edilen analiz sonuçları Şekil 1’de görülmektedir.

1- Sonic Visualiser, müzik ses dosyalarının görselleştirilmesi ve analiz edilebilmesi amacıyla Londra Queen
Mary Üniversitesinde geliştirilmiştir. (http://www.sonicvisualiser.org)
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Şekil 1. Tanburda rezonans telleri üzerinde meydana gelen doğuşkanlar (Eden, 2011)
5. Dürtü Yanıtının (Impulse Response) Kaydedilmesi
Konvolüsyon için kullanılacak olan dürtü yanıtın kaydedilmesi amacıyla tanburun birinci tel grubu
susturulmuş (Şekil 2-b), diğer tel grupları ise köprüye yakın bir noktadan bağa ile vurularak
titreştirilmiştir (Şekil 2-c).

Şekil 2 . Rezonans tellerinden elde edilen dürtü yanıtının kaydedilmesi (Eden, 2011)
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6. Ses örneği, titreşimin tamamen sona erdiği ana kadar kaydedilmiştir. Şekil 3’de, yaklaşık
10 sn uzunlugundaki dürtü yanıtı örneği zaman düzleminde görülmektedir.

Şekil 3 – Rezonans tellerinden alınan dürtü yanıtının
zaman düzleminde görünümü
Ses örneğinin atak kısmı çok kısa süreli bir fade-in uygulanarak kesilmiştir. Bu şekilde
bağanın tellere çarptığı anda oluşan karmaşık titreşim hareketi dürtü yanıtından silinerek bu etkinin
konvolüsyon sırasında işitilmesi engellenmiştir.
6. Perdelerin Örneklenmesi
Birinci tel grubu üzerinde bulunan perdelerin örneklenmesi sırasında rezonans tellerinin tınlamasının
engellenmesi amacıyla bu teller lastik sürdinler kullanılarak susturulmuştur (Şekil 4-a). İkinci bir
alternatif yöntem olan tellerin sökülmesi, sapın geriye doğru eğilmesine neden olabileceğinden
tercih edilmemiştir.

Şekil 4 . Tanburda örneklerin kaydedilmesi (Eden, 2011)
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Örnekler, yalnızca birinci tel grubu üzerinden, rezonans telleri susturulmuş şekilde
alınmıştır (Şekil 4-b).
7. Konvolüsyon İşleminin Gerçekleştirilmesi
Rezonans tellerinden alınan dürtü yanıtı bir konvolüsyon reverb yazılımı içerisine yerleştirildikten
sonra birinci tel grubundan alınan kuru örnekler bu reverb ünitesi içerisinden geçirilmiştir. Rezonans
etkisinin seviyesi, alınan kuru örnekler ile konvolüsyon reverb ünitesinin çıkışı seviyelerinin istenilen
oranda karıştırması ile belirlenebilmektedir (Şekil 5).

Şekil 5 – Rezonans etkisinin seviyesinin belirlenmesi
8. Analizlerin Karşılaştırılması
Tanburdan akustik olarak, rezonans tellerinin doğal titreşimiyle alınan örnekler ile, birinci tel
grubundan kuru olarak (rezonans telleri susturularak) alınmış perde örneklerinin rezonans
tellerinden alınan dürtü yanıtıyla konvolüsyon işlemine tabi tutulması sonucu ortaya çıkan rezonans
desenleri üst üste bindirilerek karşılaştırılmıştır.
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Şekil 6 – Akustik olarak ve konvolüsyon tekniği
ile elde edilen doğuşkan örüntülerinin karşılaştırması (Eden, 2011)
Şekil 6’da görülmekte olan karşılaştırmalı analizlerde tanburdan akustik olarak alınan
örneklerin oluşturduğu doğuşkan örüntüleri sol, konvolüsyon sonuçları ile elde edilen örüntüler ise
sağ tarafa yerleştirilmiştir.
Rast, dügah, segah ve çargah perdeleri ile bu perdelerin art arda seslendirilmesi sonucu,
tanburun akustik haliyle, rezonans telleri üzerinde elde edilen doğuşkanların meydana getirdiği
örüntüler ile konvolüsyon yöntemi ile yapay olarak elde edilmiş doğuşkan örüntülerinin oldukça
büyük bir oranda örtüştüğü görülmektedir. Burada örtüşme, aynı frekanslı bileşenlerin her iki
yöntemde de aynı şekilde ortaya çıktığı anlamına gelmektedir. Bununla birlikte, konvolüsyon ile
elde edilen rezonans etkisinde, özellikle 1 kHz (1000 Hz) üzerindeki bileşenlerden bazılarının,
aynı bölgede akustik olarak meydana gelen bileşenlere kıyasla daha kısa sürede sönümlendiği
gözlenmektedir. Ortaya çıkan bazı bileşenlerin genliklerinde de bir takım farklılıklar görülmektedir.
9. Sonuç
Tanburun akustik olarak seslendirilmesi sırasında rezonatör teller üzerinde meydana gelen
doğuşkan örüntüsü ile konvolüsyon yöntemi kullanılarak elde edilen doğuşkan örüntüleri frekans
analizi yöntemiyle karşılaştırılmıştır. Karşılaştırmalar sonucunda, konvolüsyon tekniği ile elde edilen
örüntülerde, bazı doğuşkanların genliklerinde ve tınlama sürelerinde farklılıklar tespit edilmekle
birlikte, bu teknik ile tanburdaki rezonans tellerinin akustik olarak meydana getirdiği etkinin çok
büyük oranda modellenebildiği görülmektedir.
Çalgıların tınısal karakteristiklerinin konvolüsyon yöntemi ile modellenebileceği uygulamalarda ses
örnekleri, çalgıya tınısal karakterini veren etkenler mümkün olduğunca ortadan kaldırıldıktan sonra
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alınmalıdır. Tanbur örneğinde rezonans tellerinin lastik sürdinler yardımıyla susturulmasının nedeni,
bu tellerin etkisinin yapay olarak verilmek istenmesidir. Bu teller susturulmadan alınan örneklere
sızabilecek titreşimler, konvolüsyon işlemi sırasında istenmeyen sonuçların ortaya çıkmasına
neden olacaktır.
Bu çalışmadan elde edilen bilgiler doğrultusunda, konvolüsyon tekniğinin başka çalgıların
karakteristik tınısal özelliklerinin modellenmesinde de benzer oranda başarı sağlayabileceği
söylenebilir.
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