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Özet
Fransa-İsviçre kökenli olan Julien Jalâl Ed-Dine Weiss dünya müziği alanında, Orta-Doğu 
makam müziğinin önde gelen icracılarından biri olarak kabul edilir. 1976’da, 23 yaşında, 
Arap udunu çalmaya başlamış ve daha sonra da, kânun çalmaya geçmiştir. Ülkesinden 
ayrılıp Kuzey Afrika, Arabistan ve Türkiye’de farklı müzik ustalarının öğrencisi olmuştur. 
Birçok Batı Avrupalı müzis-yenlerin aksine, Weiss kısa zaman içinde meşhur bir kanunî 
olarak tanınmış ve Orta Doğu müziği icra eden günümüzün tanınan toplulukların birisi 
olan “Al-Kindi” ansamblını, kurmuştur. Weiss, hem tarihî nazariyatları okuyarak ve hem de 
aynı zaman-da birçok farklı ülkede icra ederek makam sistemleri ve akortlama konusunda 
olağanüstü geniş bir perspektif kazanmıştır. Sıradan kânun modellerinin entonasyonu ve 
perde seçkisinden hoşnut olma-dığından, ona genişletilmiş bir perde seçkisinde, mutlak 
düzenli aralıklar ile sağlayan birkaç yeni kanun prototipi tasarlamıştır. 1990’den itibaren 
bu prototiplerin ikisi Q8 ve Q9 imal edilmiştir. Enstrü-manların karmaşık yapısı, Weiss’in 
sanatının mikrotonal ses ifadesinin üzerindeki yoğun hakimi-yetini yansıtmaktadır. Bu ma-
kalenin hedefi, Julien Weiss’in çalışmalarının, hem pratik bir icracı, hem de bir nazariyatçı 
olarak, detaylı bir şekilde tanımlanması olarak özetlenebilir. Orta Doğu müziğindeki ento-
nasyonun teorik, icrasal ve akustik gereklerine uymaya çalışarak, Orta Doğu’nun modal 
sistemi çağdaş icra bakışıyla incelenmiştir. Önde çıkan tarihî nazariyatlar ile karşılaştırılır-
ken, Weiss’in ulusal sınırları aşan bakış açısı, geleneksel ve çağdaş ses sistemlerinin akort 
edilmesi ve hesaplanması için kapsamlı bir imkan sunmaktadır. Bu çalışma oluşturulurken 
esas kaynakça sanatçının kendisi ile bizzat yapılan sözlü görüşmelerdir. Bu şekilde veriler 
bir alan araştırmasına benzer bir yöntemle toplanmış ve oluşturulmuştur. 
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JULIEN JALÂL ED-DINE WEISS – A NOVEL PROPOSAL FOR THE QĀNŪN

Extended Abstract

Julien Jalâl Ed-Dine Weiss, originally of French-Swiss descent, belongs to the foremost per-
formers of the Middle-Eastern maqām tradition on the inter-national stage of World Musics. In 
1976, at the age of 23, he started to play the Arab lute and then the qānūn, and henceforth left 
his country for studying with different teachers in North Africa, the Hejaz, and Turkey. Unlike 
any other West-European musi-cian who converted to a foreign idiom, Weiss soon acquired 
notable fame as a qānūn player and foun-ded one of today’s most widely acknowledged for-
mations for Middle-Eastern music: the ensemble “Al-Kindi”. Through the study of the theore-
tical tradition as well as through practical experience in many Near-Eastern countries, Weiss 
acquired an exceptionally broad perspective over the whole repertoire. Feeling unsatisfied 
with tuning and pitch supply of common qānūn models, he started to develop a number of 
novel prototypes that would provide him with justly tuned intervals in an extended range of 
microtones. Two instruments have so far been constructed, one in 1990 and specialized in 
the tuning customs of the Arab world, another in 2007 and more suitable for the interpretation 
of the Ottoman repertoire. Today, these models constitute the most advanced qānūns that 
have ever been built.  Their advanced structure reflects Weiss’ immense command over the 
microtonal language of his art and his confidence as a modern Cartesian thinker between 
two cultural spheres. In their just intonation, drawing on simple integer ratios and providing 
the decisive intervals of the medieval treatises, these instruments are able to please acous-
ticians, theorists, and practical performers.      

The aim of this study is to offer a basic introduction into structure and tuning of Julien Weiss’ 
extended qānūn models. The primary sources were acquired in a manner comparable to field 
research, in con-tinuous oral exchange with the musician. As a traveling artist who regularly 
performs with musicians from a variety of local backgrounds, Weiss discovered early in his 
career that theory and practice of Middle-Eastern music often contradict each other. Whereas 
all commonly used qānūn models are tuned upon the tempered 12-tone scale, temperament 
proves to be useless in the context of Middle-Eastern music. Since  the earliest Arab treatises, 
theorists have distinguished major and minor semi- and whole-tones. The controversy over 
the note Segāh and other “neutral” scale steps of the fundamental scale can be traced back 
to Safīy al-Dīn’s neo-Pythagorean 17-note scale from the 13th century. Weiss has put enormo-
us stress on the study of Safīy al-Dīn’s theoretical treatises, the “Šarafīy-yah” and the “Kitāb 
al-’Adwār” that created the earliest major disagreement to the older theories, such as those 
of Al-Farābī and ’Ibn Sīna. In shifting upwards, the important medius frets were reinter-pre-
ted upon a strictly Pythagorean system, com-posed uniquely of commas and limmas. Weiss, 
in pointing on a number of theoretical inconsistencies, suggests that the Systematist 17-note 
scale was ne-ver practiced in the way described by Safīy al-Dīn and that it was practically 
impossible to perform it with the lute fretting described in the Šarafyyīah. Today, the same the-
oretical discrepancy divides the Middle-Eastern tradition into two distinct spheres of influence: 
Performers in the Arab world understand the “neutral” degrees on the fundamental scale as 
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“quarter-tones”,while the  Turkish theories of Raûf Yektâ, Hüseyin Sadettin Arel and Suphi Ezgi 
have resurrected the Systematist school within the extended 24-note pitch supply of the 20th 
century. Many different systems were proposed at the Congress of Cairo (1932). However, the 
participants departed without defining a general, compulsory system for the intonation of prin-
cipal modal genres. As a mature tradition, the Middle-Eastern maqām system can no more rely 
on simplicist attempts to-wards one single fundamental scale. Similarly to Western polyphonic 
music – in which the intonation of apparently identical pitches changes upon harmonic context 
– the Middle-Eastern system is composed of a plurality of dimensions. Although many modal 
genres seem to share common note names and pitch content, their refined charac-teristics 
often draw on subtle nuances in the intonation of apparently the same intervals. In disposing of 
six different “quarter-tone” intervals on every course of strings while keeping Pytha-gorean and 
harmonic ratios in precise tuning, Weiss’ extended mandal systems finally enable exact tuning 
in the totality of local and historic contexts within the Middle-Eastern tradition. Comparably to 
Dimitrie Cantemir’s tanbūr scale from the 17th century, they may well be described as the clo-
sest reflection of a Middle-Eastern tuning system in the 21 st century.         

Keywords: Qānūn, Middle-Eastern Tuning System, Microtones, Fundamental Main Notes, 
Turkish & Arab Maqām Music, fieldwork. 

Giriş ve yöntem
Kânun, zengin perde seçkisiyle Orta Doğu çağdaş müzik icrasının en karmaşık enstrü-manıdır. 
Sabit perdeleri olan ûdların artık görülmediği Arap dünyasında kanun, nota ve makamlar için önce-
likli bir kaynak oluştur-maktadır. Pedalli arpte olduğu gibi kanunda bulunan teller heptatonik gam-
da düzenlenmiştir. Her tel grubunda özel bulunan mandalların icadı, icracılara 20nci yüzyılın ilk 
yarısından itibaren icra esnasında düzenli perde aralıkları verebilme imkanı vermiştir. Birçok Arap 
ka-nunu modeli 24 “çeyrek nota” temelli gama gö-re tasarlanmıştır. 1990lardan önce, Halep’in 
yerel geleneğine özel tasarlanmış on mandallı bir enstrüman da yapılmıştır. Daha karmaşık olan 
Türk sisteminde ise bir yarım ses altı farklı perdeye bölünür, ve böylece 72-notalı ve modern Rûm-
Ortodoks temel sistemine benzetilebilecek bir gam ortaya çıkarılmıştır. 

Ancak bütün genel kânun modelleri, teorik geleneğin mutlak Pisagor oranlarından ziyade 
tampere Batı müziği oranlarına dayandırılarak geleneksel olarak düşünülmüş Orta Doğu müzi-
ğinin perde seçkisinden bozularak türetilmişler-dir. Akustik bir bakış açısında, 12-nota akord-una 
dayanan temel bir akortlama, kanunun rezonansını oldukça bozacaktır. Üstelik bu a-kortlama kritik 
makamların entonasyon ve yapı-sında başkalaşımlara neden olacaktır. Enstrü-man böylece mut-
lak akortlanmış bir tanbûrun entonasyonundan belirgin bir miktarda uzak-laşacaktır.

Kânun, kapsadığı üç oktav ve bir beşli olan tesi-turasından dolayı genel icra pratiğinde 
melodik kalıpları alt oktavlarından çiftlemektedir. Ancak pek çok kânun bütün mikrotonal perdeleri 
için tam bir paralel oktavın çalınabilmesine imkan veremez çünkü bütün oktavlarda aynı miktarda 
mandal bulunmaz. Mandallar özel siparişle istenen akorda getirilebilir ama böyle enstrü-manlar 
her icracının alamayacağı kadar pahalı olabilirler. Ayrıca, genel tampere 72-notalı kânun sistemi 
Türkiye’de standartlanmıştır.
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Julien Jalâl Ed-Dine Weiss (JJW), 1953 yılında Fransa’da doğmuş, 1980lerin başında 
bölgenin farklı ülkelerindeki ünlü üstâdlarla çalışmak için Orta Doğu’ya gitmiştir. Orta Doğu gele-
neğine geçiş yapan bir Batılı olarak bir kânun icracısı olarak yaygın bir itibar kazanmış ve dünya 
müziğinin uluslararası sahnesinin makam mü-ziği için  günümüzün önde gelen formasyon-ların-
dan biri olan “Al-Kindi” topluluğunu kur-muştur. JJW, eğitiminin ilk yıllarından beri Arap ve Türk 
meslektaşları arasında tecrübe et-tiği akort pratiğinden  memnun değildi. Enstrü-manların tempa-
re sistemde çalışan elektronik aletlere göre akortlandığı yerde JJW bu armonik  oranları antik ve 
modern tezlerde bulduğu şekil-de baştan tasarlamak istedi.

JJW, eskiden aşikar olan gelenekler ile yerel kabullerin karışımından genelde hiç mem-
nun tatmin olmamıştır: Orta Doğu müziğinde entonasyon bir yerel tavırdan bir başkasına büyük 
farklılıklar gösterebilir. JJW, gezgin bir sanatçı olarak farklı yöresel geçmişi olan müzisyenlerle icra 
etmeye alışkındı ama bu müzisyenler genelde başka yerel geleneklerin akort alışkanlıklarına karşı 
çıkıyorlardı. JJW, kânunun ses zenginliğini gitgide genişleterek, sonunda bir prototip geliştirdi. 
Uluslararası bir meta-kanun olarak bu prototip Orta Doğu geleneğinin bütünlüğü içindeki farklı 
yerel tavırların karakteristiklerine cevap verebilecek özellikte tasarlandı. JJW’nin prototipinin seki-
zincisi (Q8) ve dokuzuncusu (Q9) gelmiş geçmiş en öncü kanun sistemini teşkil etmek-tedir. JJW, 
1990’ların başında tasarımını ta-mamladığı Q8’in siparişini için İzmirli saz yapımcısı Ejder Güleç’e 
verdi. JJW, 2005 yılın-da İstanbul’a yerleşti ve o zamandan beri hem Halep’te tarihi bir Memlük evi-
nin hem de Galata’da bir dairenin sahibi. Halep’teki çalışmalarının tamamlamış olduğunu düşünüp 
özellikle Osmanlı-Türk müzik pratiğini hedef-leyen Q8’in bir çeşitlendirmesi olan Q9’u tasar-ladı ve 
2007’de İstanbul’dan Kenan Özten’e sipariş etti.

Teori ve Uygulama Arasındaki Farklılıklar
Teori ve uygulama arasındaki farklılık yüzün-den Orta Doğu müziğindeki geleneksel entonas-
yon konusunda tartışmak oldukça zordur. Abbasi Devri’nin büyük tezleri pratik müzis-yenlerin de-
neysel çıkarım yöntemleri ile zaten tezatlık oluşturmaktadır (Wright 2005: 226 & ER 2001-V: 6). 
D’Erlanger (ER; 2001-V: x) ve Scott Marcus’a göre (1993: 40), besbelli ki, 20. yüzyılın icracıları, 
nota aralıklarının sözel aktarımı ile aritmetik hesapları arasındaki tutarsızlıkları uydurabilmek için 
her zaman uygulanabilir bir “meta-teori” yaratma zorunlu-luğuyla karşı karşıya kaldılar.

 Temelinde bulunan Fisagor geleneğinin gerektirdiği 90.23 sentlik (c) bir minör yarım ses 
(limma) ile 111.73c ile 113.69c arasında değişen majör yarım ses  (apotome)  arasındaki katı ayırım-
dan dolayı, Orta Doğu gamları bağlamında tampere yarım ses aralığının hiçbir işlevi yoktur. Hicâz 
dizisinin ikinci perdesinin Kürdi dizisindekine göre daha tiz çalınması gereken durumlarda, bazı Arap 
kânun modelleri örneğin Mısır’da, tampere yarım ses aralığını her tel grubunda ortak bölen olarak 
tutup iki tip “bemol” pozisyona sahip olarak tasarlanmışlardır. Ancak, (Marcus 1993: 44’te izah edil-
diği gibi) Mi notası “hafifçe tizleştirilir” gibi bir ifade kullanmak oldukça kafa karıştırıcı olabilir, çünkü 
en erken teorilerde bile bir piyano klavyesinin sunduğu bir değil iki ayrı mi bemol vardır.

 Daha tipik “çeyrek ses” derecelerinin entonas-yonunda bile Arap ve Türk gelenekleri ara-
sında ayrılıklar vardır. 1932’deki Kahire Kongresi’n-de Segâh ve Eviç notaları ve onların oktav 
kar-şılıklıkları hakkındaki tartışma çözümsüz kal-mıştır (ER 2001-V: 12). Bu tartışma, 17. yüzyıl 
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bestelerinin Türk  sisteminden ziyade zamanın Arap akort sistemine benzer bir şekle göre akort-
lanması veya tarihi Osmanlı repertuarının yorumlanmasına kadar uzanır. (Feldman 1996: 206 vs.). 

 Arap dünyasında Rast ile Segâh notaları arasındaki üçlü bir “bekar” aralık oluşurken, bu 
aralık Türk teorisindeki Pisagor majör üçlüden bir koma azdır. 
ER’e göre (aynı yerde) bu genel farklılığın ana çıkış noktası Hüseyni ve Rast makamlarındaki ça-
tışmadan kaynaklanmaktadır. Hüseyni’deki Segâh notası, Dügâh perdesinin 12/11’lik üstün-deki 
armonik çeyrek sese – 150.64c – akortlanması gerekirken, Rast makamında aşağı yukarı 31c 
daha yukarıya akortlanır, oysa her iki nota da aynı şekilde isimlendirilir. Görünen tek eş boyutlu ikili 
aralık Rast’taki 10/9’luk minör tam ses aralığıdır:

Şekil 1. Segâh Notası, Hüseyni ve Rast Makamında

Ancak bu uyuşmazlığın izleri 13. yüzyıldan Safîyüddîn (SD)’in 17 notalı sisteminden sü-
rülebilir. Bu sistem Fisagor’a dayanmakta, gü-nümüz Türkiye’sinin belli başlı teorik yaklaşım-ları 
olan Rauf Yekta ve Arel-Ezgi-Uzdilek  (AEU) sistemleriyle  yeniden ortaya çıkarıl-mıştır. SD’nin ken-
di dediğinin yanında, Fara-bi’nin temel sistemindeki karakteristik “bekar” seslerin kendi ûdundaki 
perdeler ile icra edile-mediği söylenir. (ER 2001-III: 116, şek. 73). Farabi’nin (FA; 10. yüzyıl), İbni 
Sina’nın (IS; 11. yüzyıl) ve SD’nin ûd sistemleri “bekar” ikili ve üçlüler için üç farklı yaklaşım önerir:

Şekil 2. SD’nin (ER 2001-
III: 220-33) “Bekar” Nota 
Aralıklarının FA (ER 2001-I: 46) 
ve IS (ER 2001-II: 234)  ile 
Karşılaştırılması
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SD, “Şerefîyye” adlı kitabında “V” diye adlandırdığı perde için iki ayrı bölümleme ve isim 
verdi: Önce (8192/6561 oranında) “Zalzal” adını, sonra da (72/59 oranında) “Farsi” ortaparmak 
aralığı olarak adlandırdı (ER 2001-III: 115). op. cit.: 116’nın sonraki sayfasındaki 73 numaralı tablo, 
FA’leri 27/22 oranına (354.55c) nerdeyse birebir yine Zalzal orta parmak aralığı olarak tanımla-
maktadır. Bu üçlü çifti, SD’nin karmaşık çıkarımı içinde yukarı kaymış, eski tezler ile kıyaslandı-
ğında SD’nin terminolojisi önemli bir karışıklık yaratmıştır. Onun Farsi orta parmak notası (“vustā 
Furs”, vf), FA’nın ve IS’nin Zalzal orta parmak (“vustā Zalzal”, vZ) notası ile pratikte birdir. Bu farke-
dilebilir isimlendirme değişikliği, wf ve wZ karakteristik üçlülerinde hatırı sayılır bir yükseliş getirir. 
İster pratikte gözlenmiş olsun, ister teorik bir usul olarak kabul edilmiş olsun, bu durum Orta Doğu 
geleneğindeki akort sis-temindeki en önemli çelişkiyi ortaya çıkarır: İlk defa bir yazılı kaynakta 
günümüzde Segâh olarak bilinen nota Pisagor majör üçlüsünün bir Pisagor koması kadar altında 
olarak tasvir edilir:

Şekil 3. FA’da, IS’te ve SD’de vf ve vZ’nin Gösterimi

Safīy al-Dīn’in sistematist yaklaşımının vZ için önerdiği karmaşık kesri başka bir soruyu 
doğurur.  Eğer hesaplanması gerekiyorsa, neden iki sent farkla, 386.31c ile akustik olarak daha 
uyumlu olan armonik (5/4 oranlı) üçlüye yer-leşmesin? Katı Pisagor çıkarımına göre bu ara-lık 
ancak (Sol’den sayılınca) Do bemol veya (Do’dan sayılınca) Fa bemol olarak adlandır-ılırsa doğru 
olacaktır. Ancak, Yektâ (D’Erlanger 2001-V: 27) ve AEU’nun (Signell 2006: 41 & 44-45, Özkan 
2006: 38 & 62) çağdaş Türk sis-temleri bu aralığı bir üçlünün konumuna yani (Sol’den sayınca) 
eksi komalı Si veya (Do’dan sayınca) eksi komalı Mi’ye yerleştirir. Yaygın olarak tartışılan çağdaş 
teorilerden sadece Mustafa Ekrem Karadeniz’de (1985: 10 vs.) bu eksik dörlü aralık yerine 5/4’lük 
bir armonik oran kullanılmıştır.

1932’deki Kahire Kongresi’nde sunulan bil-diriler FA, IS ve SD arasındaki uyumsuzlukları 
yansıtmaktaydı. Maurice Collengettes, Suriyeli Mevlevi şeyhi Ali ed-Dervîş, Lübnanlı Mihâîl Ibn 
Cürcüs Müşâkah ve Mısır’lılardan  Mansûr Awad, Emîn ed-Dîk Efendi, Idrîs Râgib Bey ve Iskender 
Şelfûn gibi birçok teorisyen herbiri ayrı hesaplama yöntemleri kullanarak “bekar” ikili ve üçlüleri 
içeren  temel gamlar önerdiler. Collengettes kayıt deneylerine dayanan strateji-lerle 12/11 oranlı 
armonik çeyrek sesi (150.64c) içeren ama ne bir 10/9 oranlı (182.4c) minör tam aralığı  ne de armo-
nik üçlüyü kul-lanan bir gam bölüşümü yaptı (ER 2001-V: 23, şek. 7). Halepli ed-Dervîş Osmanlı-
Türk en-tonasyonu ve Arap entonasyonu arasında bir köprü denemesi olabilecek aşırı Pisagorcu 
bir model önerdi. Bu modelde bütün oranlar oktavların ve beşli aralıkların katları ile hesaplanabi-
liyordu. Bu sistemde pratik olmayan oldukça karmaşık oranlar kullanılıyordu. JJW’ye göre (kişisel 
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görüşme 2009-2011) aynı oranlar, daha basit bir şekilde, tam (aliquot) bölenlerle yapılacak basit 
matematik işlemleriyle elde edilebilirdi. Mušāqah, aralıkları doğrudan 3456 eşit parçalı tel bö-
lümlerini ölçerek elde etmiş, bu aralıklar hem Collengettes’in aralıklarına hem de kongrenin nihâî 
önerisinin aralıklarına benzemiştir (op.cit.: 42, şek. 13, & 48 vs.). Bilhassa, kullandığı “bekar” ikilisi 
FA’nın 162/149 oranlı aralığına o kadar yakındır ki aynı orantı teorik olarak da önerilebilir. Awad’ın 
40/33 oranlı (333 sentlik) üçlüsü ve 60/37 oranlı (837 sentlik) altılısı antik Yunan döneminde uy-
gulanan tam bölenlere bölme işlemini andırır, ama daha farklı aralık büyüklüklerini gerekli kılarak 
tartışmayı kar-maşık hale getirir (ER 2001-V: 37, şek. 11). Awad’ın bekar 40/37 oranlı (134.97c) ikilisi 
1932’de sunulan bütün sistemlerin en düşük bekar ikilisini oluşturmakta ve IS’nın daha basit olan 
13/12 oranlı (138.57c) aralığı ile nerdeyse birebir aynıdır. Kendi gamı içinde yaptığı en sorunlu ter-
cih, bütün temel tam nota aralıklarını (203.91c) majör tam ses aralığından (182.4c) minör tam ses 
aralığına  indirmek olmuştur. Bu sebeple, kendi Bûselik  perdesi, SD ve Yekta’nın Segâh perde-
sini yer-leştirdikleri yere yerleşmiştir. Râgib Bey ve Şelfûn kendi aralıklarını doğrudan sent olarak 
ölçmüşler ki bu da muhtemelen ölçümlerinin pratik bağlamını yansıtan mutlak orantıları açısından 
bazı belirsizliklere yol açmış. Eski “bekar” ikili ve üçlü aralıklar 11/10 oranlı (166 sentlik) armonik 
orantıdan doğmuşken, üçlüler 12/11 oranlı (151 sentlik) kaynaklı oluşmuştur. Armonik  12/11 oranlı  
(150.64c) çeyrek sesi ve FA’nin bekar 27/22 oranlı (354.55c) üçlüsünü kullanan Collengettes ve 
Emîn ed-Dîk’in sistemleri (ER 2001-V: 42, şek. 13) konferans sonunda çıkan genel Arap gamı ile 
en büyük uyumu göstermiştir. Ancak, bu sistemde minör tam notanın ve armonik üçlünün eksik 
oluşu onu çağdaş Türk sisteminde anlamsız kılar.

JJW’ye göre, Ali ed-Dervîş’in mirasıyla temsil edilen Suriye ekolü temel “bekar” aralıkları 
tanımlayarak koma-bakiye tabanlı Türk teorisi ile “çeyrek sesi” entonasyonlu çoğu Arap sistemi 
arasında bir ara yol olmaya devam etmektedir. Ayrıca (JJW), pek çok “bekar” aralık, Şam’ın gele-
neğine kıyasla Halep’te genelde on sent daha yükseğe akortlanır. Raûf Yektâ (ER 2001-V: 27, şek. 
8) SD’nın katı Fisagorcu yaklaşımının simetrisini benzersiz bir şekilde bakiye ve komalardan olu-
şan bir gamda yeniden oluşturmuştur. AEU’nun çağdaş Türk sistemi, Yekta’nın Batı notasyonunu 
gözden geçirerek ‘irâk perdesini Yekgâh’tan 8192/6561 oranında (384.36c) yukarıdaki Pisagorcu 
oranda tanımlayıp aynı kuralları uygular. Üçlü olarak yazılmasına rağmen, katı bir Fisagorcu bağ-
lamda eksik dörtlü aralığa tekabül eder. Bilindiği üzere, Yekta temel makamda ana perde konu-
munda olan Segâh  notasını herhangi bir arıza işareti kullanmadan tanımlar. AEU ise, Batı nota 
yazımına yakın durduğundan ters “koma bemolü” ile gösterir. Buna kıyasla JJW aynı sembolü 
21.51 sentlik sentonik koması için kullanır. Bu sebeple, onun “Türk Segâhı” ise açık bir şekilde 
armonik 5/4 üçlü olarak tanımlanmıştır.

Yekta ve AEU’nun üçlü aralığı oluşturan eksik dörtlüsü çelişkisi, perde seçkilerinin ken-
dilerine referans aldıkları Batı akort sistemiyle kıyas-landığında bile kısıtlı olduklarını ortaya koy-
maktadır. Yalçın Tura (1988b:128), olası bir sonsuz beşliler döngüsünde kullanılan arıza işaretle-
rinin sayısına dikkat çekerek bu durumu ortaya koymak istemiştir. Batı perde notas-yonuna göre, 
Do bekardan Si çift diyeze kadar olan tam beşli sütununda 20, ve yine Do bekardan Fa çift bemola 
kadar olan tam dörtlü aralıkta 16 farklı perde olmak üzere toplam 35 farklı perde saymıştır (Tura 
1988b: 128). Tura, çağdaş Türk sisteminin Do bekardan Mi diyeze olan beşliler omurgasında bu-
lunan 13, ve aynı şekilde Do bekardan Re bift bemole olan dört-lüler omurgasında 13 perdelik bir 
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çerçevede saklı kaldığını vurgulamıştır. Pisagor akort sis-temi daha fazla perde sunma potansi-
yeline sahipken, bu sistem oktav başına sadece bilinen 25 perdeyi (24 notayı) sunmaktadır. AEU 
yak-laşımında çoğu perde pek çok farklı şekilde ifade edilebilir: Batı kullanımına görünürde “kro-
matik” bir analoji oluşturacak şekilde, diyez işareti olan bir nota, bir sonraki diyatonik adımdakinin 
bemollüsüne eşittir. Ancak bu durum katı Fisagorcu hesap ile çelişir. Öte yandan JJW’nin arıza 
işaretleri aralık uzun-luklarını düzeltmek için aynı analojide bir ayırım sunar. Sıradaki örnekteki 
Sol diyez ve La bemol arasındaki fark normalde Fisagor komasına eşit olup doğru olarak JJW’nin 
mandal sisteminde geçer. AEU sisteminde, Sol bekar ve Sol diyez arasındaki uzaklık ve de Sol 
bekar ile La bemol arasındaki aralık (anarmonik ve kromatik ilişkiler) eşit görünür: 

Şekil 4. Minör ve Majör Yarım Ses Karşılaştırması: AEU ve JJW

Bu durum, bu sembollerin Batı müziğindeki asıl anlamlarından ziyade, tampere piyanoya ne-
zaketen ortaya çıkmıştır. Geneli itibariyle çağdaş Türk sistemi, Batı müziği perde seç-kisinden büyük farklı-
lıklar göstermediğinden Tura, bu sistemi “Batı sisteminin eksik bir kopyası” olarak eleştirmiştir (1988a: 130). 

 Pisagor küçük müneccebi, SD’nin sesölçerinde Pisagor minör ve majör üçlü arasında 
ikinci bir aralık olarak tarif edilmiştir.

Şekil 5. SD’deki küçük Mücenneb (113.69c)

AEU sistemi gibi 24 perdeye çıkarılmış sis-tematist bir gamdaki rolü sistemdeki herhangi 
bir perdeden bir majör yarım sese geniş-letilmiştir. AEU 2 veya 3’ten daha yüksek başka asal 
bölenler kullanmadığından başka bir seçenek mümkün olmamıştır. Signell’in Strobo-conn ölçüm-
lerine göre Türk müziğinin temel aralık adımları 111c ile 117c arasında değişebilmekte, bunun orta-
laması olan 112 sent ise 16/15lik armonik majör yarım sesine uyum göstermektedir. Ölçümlerinde 
113.69c Fisagor küçük mücennebi (apotomu) hiçbir zaman elde edilememiştir. JJW katı armonik 
entonasyonda küçük mücennebi/apotomu korumuştur. AEU’nun aksine bu aralığı akustik türetimi-
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ne uyumlu olacak şekilde arttırılmış ana nota olarak düşünmüştür. Bu sebeple aynı anda sadece 
bir perde teli grubunda kullanılabilir olmuştur.

AEU’nun ana gamı, çağdaş Türkiye’de eski Osmanlı repertuarının yorumlanmasında da 
kullanılmıştır. Tura hariç, 20. yüzyılın Türk teorisyenlerinin çoğu Prens Dimitri Kantemiroğlu’nun 17. 
yüzyıl koleksiyonunu (Wright 2000, Tura 2001) daha sonraki kaynaklardan, AEU notas-yonu perde 
seçkisine göre derlemişlerdir (Feldman 1996: 217-18). Eugena Popescu-Judetz’e göre (1999: 66 
vs.) Kantemiroğlu’nun kendi bestelerine paralel olan bir gelenek de asıl derlemede bulunmayan 
ve sözel olarak aktarılan parçalarla büyümüştür. Bu parçaların birçoğu dört haneli peşrevlerden 
oluşurken, Kantemiroğlu döneminin bestecileri tekrarlanan bir mülâzime (1999: 70) kısmı olan eski 
üç haneli forma alışkındılar. Genel güncel Türk repertuarının içinde bu besteler AEU notasyonun-
da,  Popescu-Judetz (1999) ve Wright (1992) kaynaklarında da bulunabilir. Ancak, Feldman’ın 
incelemelerine göre (1996: 206-213), Segâh ve başka “bekar” temel ana perdeler AEU’da görün-
dükleri oranlara yer-leştirilmemiştir. Dimitri Kantemiroğlu, 17. yüzyıl tanbûrunda bekar üçlüsü için 
aynı perde ve aynı notayı tanımlarken (Feldman ibid.: 207), çağdaş teoriler aynı bölgede üç farklı 
notanın ayrımını yaparlar. Feldman, 17. yüzyıl Osmanlı tanbûru-nun İran sitarıyla aynı sayıda (17) 
ve aynı akortta olduğunu   gözlemlemiştir. Feld-man, Jean During’in yaptığı İranlı dastgahların 
kayıtlarından yararlanmış ve Šūr ve Humayūn modlarının pratikte yaklaşık olarak aynı perdeleri 
kullandığını hatta aynı şekilde akortlandıkları görmüştür (Feldman 1996: 209-10, During 1985: 110-
18). Kantemiroğlu, Bûselik ve Kürdi notaları arasında sadece bir perde ve bir nota olarak Segâh’ı 
yerleştirmiştir, ki bu aralık günümüz Türk tanbûrunda dört farklı perdeye bölünmüştür. Necdet 
Yaşar’ın tanbûrunun perdelerine göre (Feldman ibid.: 210, Signell 2006: 144-48),  günümüz Türk 
tanbûrunda “Uşşak” notası için komşu bekar notadan yaklaşık 2.5 koma kadar farklı bir perde bu-
lunmaktadır. Bu nota henüz yarı koma aşağıda olan ek bir perde ile çalınmakta, bu yüzden toplam-
da üç koma oluşturmaktadır. Bu tartışmaya ve Feld-man’ın çıkarımlarına uygun olarak, JJW’nin, 
Kantemiroğlu’nun Kitâbü ‘ilmi l-Musīqī   kitabındaki bestelerden  bir seçkiyi yorumladığı “Parfums 
Ottomans” adlı CD kaydı dikkat çekici şekilde “Arap” tarzında tın-lamaktadır. Bu yüzden bu kayıt, 
JJW’nin Tür-kiye’deki meslektaşlarından karışık tepkiler almıştır. JJW, “bekar” aralıklarını Arap 
geleneğindeki oranlara göre akortla-mıştır: Kullandığı Beyâti makamında ‘aširân ile ‘irâk perdeleri 
arasındaki uzaklık 12/11 oranına (150.64c’e) ve de Dügâh-Segâh aralığı 13/12 oranına (138.57c’e) 
yani IS’nin “bekar” ikili akortlamasına eşittir (JJW 2006a: 14). 

 Henüz Q9 daha tasarlanmamışken, Q8’de bu oranların herbiri için ayrı bir mandal bulun-
maktaydı. Hiç kuşkusuz, bu imkan bütün bu oranların aynı perdede çalındığı 17. yüzyılın ûdunun 
sunduğu imkanlardan ötededir:

                      

Şekil 6. Q8’de Osmanlı “vZ” Notaları
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Necdet Yaşar’ın tanbûrundaki genişletilmiş, yüksek ihtimalle mutlak akortlanmış 
perde seçkisi 

 JJW’nin ilk tasarım enstrümanı olan Q8 için önemli bir karar adımı. JJW, Yaşar’ın perde 
sistemindeki dörtlünün bölünmesini deneysel olarak yeniden oluşturmuş (Weiss 2004), bunu ken-
di “akustik ahenk hipotezine” uyarlamıştır (Weiss 2004). Bu “aşırı Pisagorcu” dörtlü (Weiss 2004) 
14 farklı perde içerir ve bu şekilde bir perdeli ûd için gelmiş geçmiş en gelişmiş sistemi oluş-tur-
maktadır (Weiss 2004). Q8’de bulunan ayrı ayrı mandallara öyle benzemektedir ki JJW’nin arıza 
işaretleri büyük sapmalar olmadan kul-lanılabilir. JJW’nin deneysel tasarımına göre, bu gam IS’nin 
bekar ikilisini (4. notayı) Uşşak notasının (5. notanın) yanında içermektedir. Aynı perde içeriğinde 
hayali bir kânun’da, La bemol ile La bekar arasındaki ve La bekar ile La diyez arasındaki uzaklık, 
aynı Q8 ve Q9’un tasarlandığı şekilde (2187/2048 oranlı) Pisagorcu küçük mücennebi verir. Böyle 
bir enstrümanın La bemol ile La bekar arasında altı farklı pozisyona ihtiyacı olacağından her tel 
için onbir mandalı olacaktır: 

Şekil 7. Necdet Yaşar’ın Tanbûrunda Dörtlünün Bölünmesi, JJW’ye göre.

 Yaşar’ın tanbûr gamı, özellikle Halep’in akort tavrı için yapılmış ama daha sonra ortadan 
kaybolmuş kanundan çıkarılan dörtlü bülünmesi ile karşılaştırılabilir. Zamanında bu model, yarım sesin 
sistematik bir bölünmesi temelli olduğundan bütün kanun tipleri arasındaki en rasyonel olanıydı.
 
 Telin temel akortlanmasındaki heptatonik gam Pisagor oranlarına göre düşünülmüş 
olduğun-dan, mandalları da tempare yarım notalar içinde akortlanmıştır. JJW bu tarz akortlamaya 
“Eşit olmayan Pisagorcu Akortlama” demektedir.

JJW’nin Kanun Modellerinin Yapısı ve Perde Seçkisi
JJW, Q8 ile birlikte, Arap, Türk ve İran sis-temindeki arıza işaretlerinden esinlenerek özel bir no-
tasyon sistemi oluşturdu:

Şekil 8. Mandal Pozisyonları Üstünde JJW’nin Arıza İşaretleri
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Her tel grubu Pisagorcu küçük müneccebin iki katı (2187/2048 oranlı, 114 sentlik) bir 
uzun-lukta çekilmiştir. Bu sistemin her iki yanı da aynı simetrik mikro aralık grubunu yerleştirir. 
JJW, Batının oniki notalı sisteminin ortak arıza işaretlerini her mandal grubunun uçlarında 
tutarken, her küçük müneccep içinde üç merkezi “çeyrek notayı” ayırır. Q8’de düşük olanlar 
(3. ve 10. mandallar) IS’nin 13/12 oranlı (138.57c) bekar ikilisine  tahsis edilimiş ve Farsi koron 
arıza işaretiyle gösterilmiş aynı şekilde “bekar” ve “diyez” arası da Farsi sori işaretiyle gös-
terilmiştir. İran’da bu arıza işaretleri aslen uzunluğu değişen düşük bir çeyrek ses de-ğişikliği 
anlamına gelmektedir (During 1985: 81 vs., Wright 2000b: 18 & 2005: 225 vs.’de olduğu gibi). 
Q8’de sıradaki daha yüksek “çeyrek notalar” (4. ve 11. mandallar) 12/11 (150.64c) armonik 
orana denk gelmekte ve normalde Arap sistemlerinde aynı aralık için kullanılan kesik bemol 
arıza işareti ile gösterilmiştir (Shiloah 1981 & Touma 2003). “Bekar” ile “diyez” arasında Batı 
çeyrek sesi müziğinde olduğu gibi bir “yarım” diyez işareti eklenmiştir. Q8’de bir sonraki daha 
yüksek “çeyrek nota” (5. ve 12. mandallar) 11/10 (165.0c) oranla ilişkilendirilmiş olup ters kesik 
bemol işareti ve AEU notasyonundan da bilinen yarım-üçlü-bemol diyez işartiyle gösterilir ama 
buradaki manası başkadır.

Her takımın uçlarındaki mandallar ve de orta (bekar) pozisyon sentonik koma (81/80 
oranlı, 22 sent) ile arızalandırılmıştır. JJW’nin ters bemol arızası (6. mandal) AEU notasyonundaki 
aynı işareti kullanır (Özkan 2006: 62). Bu gruptaki diğer arızalar çağdaş Arap yaklaşımlarından 
özellikle de Suriyeli teorist Tawfīq al-Sabbāġ’ın (1950, Racy 2003: 107’ye göre) notasyon uygula-
masından derlenmiştir. Onun kullandığı “bemol wa- rub‘ ” (Arapça “bemol ve bir çeyrek”), bir nota-
nın, bir bemolün(= bir notanın sekizde üçü) “üç çey-reği” kadar indirilmesi anlamına gelmektedir. 
JJW’nin sisteminde, eklenmiş nota çizgisi (22 sentlik) bir sentonik koma  uzaklığı anlamına gel-
mekte ve aynı kavram diğer ortak arıza işaretlerine (1., 8. ve 13. mandallar) kadar genişletilmiştir. 
Geriye kalan iki pozisyon için (2 ve 9), bir nota çubuğu olan sembolü takiben bir nota çubuğu daha 
olan semboller tasarlamıştır.

Hem Q8 hem de Q9’un ilave birer oktavları olup 34 tel grubu içermektedir. Bu şekilde, 
toplamda (Türk kanunlarındaki 78 tel ve 26 grup yerine) 102 tel ile Do2’den Sol6’ya kadar dört 
oktav ve bir beşli aralığı içermektedir. En alt oktavı sıkça kullanılmasa da, pedallı arpte olduğu gibi 
düşük perdeleri ilave doğuşkanlarla desteklemekte ve daha fazla rezonans sağlaya-bilmektedir. 
Yaygın çalınan Türk enstrüman-larında Orta Doğu notasyonunda Nevâ perdesine denk gelen La4 
440 Hertz’e akortlanır. La’ya göre her grup mutlak entonasyonla akortlanırken Do notası mutlak 
Batı perdesine göre altı sent aşağıya yani 27/16 = 905.87c uzağa akortlanır.

 Hem Q8 hem de Q9’un 14 mandalı olup her grupta 15 pozisyonu vardır. Yine de pratik 
nedenlerden dolayı bazı gruplardaki mandalların bir kısmı her oktavda sabittir: Re, Mi, Sol, La 
ve Si notalarınındaki 8. ve 10. pozisyonlar kullan-ılamaz. JJW, modülasyon yaparken esneklik 
kazandırmak uğruna bu pozisyonların vaz-geçilebilir olduğunu düşünmüştür. İki ilave nota çizgili 
arızalarla gösterilen oranlarının olmadığı yukarı oktavlarda yine mandalların dağılımı azaltılmıştır.
Ancak, kalan bütün konumlar alt oktavlarda olduğu şekilde akortlanmıştır. En tiz iki tel bir küçük 
mücennep aralığındadır. Bu teller ister “bemol” ile “bekar” arasında ister “bekar” ile “diyez” ara-
sındaki perdeleri çıkarmaları için isteğe bağlı akortlanabilirler. En tiz tel grubunun sadece dört 
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mandalı vardır. JJW, bu dağılımı Orta Doğu icra geleneğindeki az kullanılan transpozisyonları 
sistematik bir şekilde çıkar-tarak oluşturmuştur.

Hem Q8’de hem de Q9’da, her Fisagorcu küçük mücennep (2187/2048 = 113.69) merkez-
lerinde iki tane 81/80 oranında sentonik koma ile bir 25/24 oranlı (70.67c) “Zarlino yarım sesi” ile 
çevrelenmiştir. Bu şekilde 113.69c 21.51 + 70.67 + 21.51 şeklinde bölünmüştür. 135/128’lik (92.18c) 
oran güzel bir simetrik iç bağlantıya yerleştirilmiş olur: 

Şekil 10. Q8 ve Q9 – Fisagorcu Mücennebin Basit Bölümlenmesi

“Zarlino yarım sesi” ile kuşatılmış olan içteki mandallar Q8 ve Q9 arasında farklılıklar gös-terir. 
Q9, bir ilerleme niyetiyle değil ama özel-likle Türk-Osmanlı müziğinin icrasına daha uygun olacak 
şekilde Q8’e bir alternatif olarak tasarlanmıştır. JJW, Q8’i daha ziyade Arap tar-zındaki icralarında 
kullanmıştır. Q8’in ve Q9’un aralık büyüklüklerinin azalan biçimde incelen-mesi, oranların sırasının 
Q8’de artan sırada yani Q9’dakinin ters istikametinde olduğunu ortaya koyar:

Şekil 11. Fa ile Mi Bemol arasındaki azalan ikililerin Q8 ve Q9’da karşılaştırılması 

Bir mandal grubunda bemol bir konum ile onun ikinci küçük müneccepteki diyezleştiril-
miş bütünleyicisi (örneğin 1. konum ile 8. veya 4. ile 11. vs…) arasındaki uzaklık her zaman 114 
sent olacaktır. Bu sebepten, Q8 ve Q9, tampere enstrümanlar ve onların tampere yarım va tam 
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notalarıyla beraber icra etmeye uygun değil-dirler. 13. konumun daima bir sonraki tel grubundaki 
0. konuma göre iki sent yukarıya akortlanmış olduğu gerçeği JJW’ye schisma’nın – Pisagor ile 
sentonik komaların arasındaki –  fark değerini (1,95c) gösterme imkanı vermektedir.

Aşağıdaki tablo Q8 enstrümanında elde edilen bütün oranların tamamını Do bekara göre 
göstermektedir. İkililer ve üçlüler için bulunan şeçeneklerin bolluğu, JJW’nin mutlak tanımlı ara-
lıkları koruyarak birçok farklı akortlama tarzında icra edebildiğine işaret etmektedir. Bu sistem 
JJW’ye hem teorik geleneğin bütününde görülen temel aralık oranlarının çoğununu hem de farklı 
yerel tarzlarda görülen aralıklardan seçme imkanı tanımaktadır. 

 Bundan başka, bütün majör transpozisyonlarda ve geniş bir modülasyon aralığında aynı 
oranları verebilmektedir. Bu şekilde, JJW’nin enstrü-manları istenmeyen perde kaydırmaları yap-
madan mutlak oranları koruyarak karmaşık mo-dülasyonları yapma imkanı verme gibi para-doksal 
bir görevi de yerine getirmiştir:

Şekil 12. Do Bekara göre Q8’deki Oranlar (JJW).

Sonuç
Kantemir’in 17. yüzyıldaki tanbur gamı gibi, JJW’nin Q8 ve Q9 enstrümanları, ait oldukları zaman 
dilimindeki Orta Doğu akortlama usüllerini, modal tarzları ve perde seçkilerini yansıtmaktadır. 
Geliştirilmiş mandal sistemiyle elde edilen mutlak akortlanmış aralıkların bolluğu, teorik, akustik 
ve pratik kriterleri yerine getirebilmektedir. Yerel ve tarihsel bağlamların çeşitliliğinde “meta-ens-
trüman” o-larak uygulanmalarıyla, sadece JJW’nin kanunları, icracı ve teoristlerin Kahire Kon-
gresinden hemfikir oldukları bir gerçeği ortaya koymaktadır (ER 2001-V: 12): Olgunlaşmış bir ge-
lenek olarak Orta Doğu makam sistemi, tek bir temel gama dayanan basitlikçi denemelere itimat 
edemez. Armonik bağlama göre eş görünen perdelerin entonasyonunun değişe-bildiği çoksesli 
Batı müziğine benzer şekilde, Orta Doğu sistemi de birden fazla modal boyut-tan oluşmaktadır.

 Kanundaki sabit entonasyon haricinde, uygulama tek bir zorunlu akortlama sisteminin 
öne çıkarılmasını gerektirmez. Temel Batı ve Orta Doğu kaynaklarına yakın duran arıza işaret-
leriyle gösterilen JJW’nin kânun sistemi, tampere oluş ve tam ve doğru olmayan akort aletlerinin 
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yarattığı engelleri sonunda aşmıştır. Bu anlamda, JJW’nin bu son derece önemli enstruman için 
bulduğu halihazırdaki çözümleri 21. yüzyılda bir birleşik Orta Doğu akortlama sistemi için yapılmış 
en yakın deneme olarak yorumlanabilir.
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