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ÖZET 

21. yüzyılda hızla yayılarak farklı kullanım alanlarına giren bilgisayarın 
müzik gibi çeşitli ve bol verilere sahip bir alanda hatırı sayılır bir yerde olması 
doğaldır. Bu alanda; nota yazım ve ses işleme programları, eğitim ve öğretime 
yönelik programlar, bestecilik ve analiz programlarıyla, çeşitli amaçlara yönelik 
programlar ve birçok site başarılı hizmetler vermektedir. Bilgisayarla yapılan 
istatistiksel analizin sürekli gelişmesi ve tüm dünyada farklı müzik türlerinde 
uygulanmasıyla hız kazanan analiz deneyleri, Geleneksel Türk Sanat Müziği ve 
Geleneksel Türk Halk Müziği’nin analizinde de kullanılmaya başlanmıştır. Bu 
çalışmayla, özel ses sistemi, ritmik unsurları, eserleri, çalgıları ve icracılarıyla 
ulusal araştırmacılarımız yanında uluslararası araştırmacıların da ilgisini çeken 
gelenekli müzik türlerimiz üzerinde analizler yapmak isteyen araştırmacılara, 
“Bilgisayar Destekli İstatistiksel Analiz Yöntemi”nin örneklerle tanıtılması, 
araştırma sürecinde karşılaşılan zorluklar ile yöntemin getirdiği avantajların 
tartışılarak bu alana ilginin çekilmesi ve dolayısıyla gelenekli müziklerimizin 
gelecek kuşaklara sağlıklı aktarılarak yaşatılması ve korunması amaçlanmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Geleneksel Türk Sanat Müziği, Geleneksel Türk Halk 
Müziği, bilgisayar, istatistik, analiz.  

ABSTRACT 

Computer Aided Statistical Analysis Method in Study of Traditional 
Musics 

It is quite natural that computers, which rapidly became widespread in 21th 
century and are used in various fields, have a significant role in field of music, 
which have various and abundant data. With note writing and voice processing 
programs, programs for education and teaching, composer and analysis 
programs, there are many sites which are prepared for various purposes. 
Analysis experiments that gained impetus with continuous development of 
computer-based statistical analysis and application of different music types in 
all over the world, were began to be used also in Traditional Turkish Art Music 
and Traditional Turkish Folk Music.The purpose of this study is to introduce 
“Computer Aided Statistical Analysis Method” with examples to researchers 
who want to make analysis on our traditional music types which, in addition to 
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national researchers, attract the attention of international researchers with 
special sound system, rhythmic elements, works, instruments and singers; to 
draw the attention to this field by discussing the difficulties in research process 
and the advantages of the method and thus to transfer our traditional music to 
future generations and keep it alive. 

Key Words: Traditional Turkish Art Music, Traditional Turkish Folk Music, 
computer, statistic, analysis. 

--- 

Kültürün estetik alanındaki sanatsal boyutu olan müzik, toplumun pek çok 
geleneğini-göreneğini, yaşayış biçimini ve zevklerini, sahip olduğu maddi ve 
manevi tüm değerlerini işitsel ve görsel olarak âdeta bir ayna gibi 
yansıtmaktadır. Müzik dünya platformunda ulusların kendi kültürel kimliklerini 
ifade edebilecekleri çok etkili bir araçtır (Yahya Kaçar, 2002; 189). 

Araştırmacılar, müziğin; zekâ ve yaratıcılığın buluştuğu, duygusal 
etkileşimlerle süslenen ve rastlantısal olarak meydana gelen işlemler bütünü 
olup olmadığı; üretilen eserlerin yapısının matematiksel olarak belli bir sistemi 
ne derecede takip ettiği; beğeni denilen duygunun görecelik ölçütlerinin neye 
göre ve nasıl değiştiği gibi konularda günümüz teknolojisinin sağladığı 
imkânlar doğrultusunda çeşitli yanıtlar aramaktadır. 

Günümüzde bilgisayarların her alanda kullanımıyla hızla ivme kazanan 
teknolojik gelişim, koşulları, yaklaşımları ve yaşam tarzlarını geçmişe göre 
oldukça değiştirmiştir. Sürekli yenilenen bilgisayar teknolojisi, yazılımlar ve 
diğer teknolojik gereçler her alanda pratik çözümler üretmekte, zaman ve maddi 
kaynaklar açısından oldukça ekonomik olmakta ve ürün kalitesini artırmaktadır. 
Bu durumda bilgisayarın, müzik araştırmacılığı gibi çeşitli ve bol verilere sahip 
bir alanda, hatırı sayılır bir yerde olması da oldukça doğaldır. Bu alanda 
hazırlanmış pek çok bilgisayar programı ve site, çeşitli konular üzerinde 
hizmetler vermektedir. Bunlar arasında nota yazım ve ses işleme programları, 
eğitim ve öğretime yönelik programlar, bestecilik ve analiz programları en çok 
kullanılanlardır. 

Yüzyıllardır süregelen matematik ve müzik etkileşimi, günümüzde 
bilgisayarlar aracılığı ile devam etmektedir (Orhan, 2003). Belli bir alanla ilgili 
değişik verileri toplayıp düzenleyen ve bunları rastlantı etmeninin etkisinden 
kurtaracak biçimde matematiksel işlemlerden geçiren ve böylece nedenleri 
aydınlığa kavuşturmaya çalışan bir bilim dalı ve uygulamaları olan istatistik 
alanının (Öncül, 2000; 618), sürekli yenilenen ve gelişen bilgisayar yazılımları 
ile müzik eserlerinin analizinde kullanılmasıyla, bir bakıma müzik eserlerinin 
genetik yapısı çözülmeye başlanmıştır. 

Yüksek işlem hızlarına sahip günümüz bilgisayarları sayesinde, büyük veri 
yığınları içinde sayım, sıralama, gruplama, kalıp bulma gibi zaman alıcı, yorucu 
ve monoton işlemler kısa sürede ve kolayca yapılabilmektedir. Bilgisayarlı 
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müzikal analizde pek çok istatistiksel yöntem kullanılır. Müzik bilgisi bilgisayar 
ortamına aktarılmadan önce sayısal verilere dönüştürülür ve daha sonra 
istatistiksel metotlara dayanan algoritmalarla işlenir (Can, 2004; 1). 

Yapılan analiz çalışmaları, müziğin iyi veya kötü olup olmadığını belirlemez. 
Bu çalışmalar, müziğin matematiksel yapısını ortaya çıkararak karakteristik 
özelliklerini anlamamızı sağlar. Bu yönüyle kişisel kanaatlerden uzak sonuçlar 
içermektedir. Elde edilen sonuçlarla bir müzik türünün tarihsel gelişimi, farklı 
kültürler ve müziklerle olan etkileşimi, müziğin sistemi, halk müziklerinin 
yöresel farklılıkları gibi bir çok alanda bilgi edinmemiz kolaylaşır ve bunun 
sonucunda ampirik bilgilerimiz kuramsallaşır. 

Böylesine heyecan verici bir araştırma alanına kayıtsız kalamayan 
araştırmacılar, kullanılan yöntemleri çeşitli müzik türlerinin analizin+de 
kullanarak, bugüne kadar yanıtsız kalan veya tartışılan sorulara cevap bulma 
yoluna gitmişlerdir. Araştırmacıların yanıt aradıkları problemler ve çözüm 
yöntemlerine göre çeşitli programlama dilleri ve programlar kullanılmaktadır. 
Sıklıkla C++, C Sharp, Java, Perl, SQL, Unix, Awk, Xml, Lisp programlama 
dillerini kullanan araştırmacıların; C Sound, Humdrum (David Huron), Max, 
Armadillo, MuPsych, Sndan, Meds, Choral (Kemal Ebcioğlu) ve Geleneksel 
Türk Sanat ve Halk Müziklerimizi incelemek üzere Alpharabius (Prof. Dr. M. 
Cihat Can) gibi birçok programdan yararlandıkları görülmektedir. 

Bilgisayarla yapılan istatistiksel analizin müzik alanına yansımaları 
sonucunda hız kazanan çalgı, eser ve kompozitör analizi deneyleri tüm dünyada 
oldukça rağbet görmektedir. Üniversiteler bünyesinde kurulan enstitüler ve 
laboratuarlarda mevcut programlama dilleri ve programlar üzerinde 
geliştirmeler yapılmakta ve özellikle folklorik müziklerin araştırılmasına 
yönelik veritabanları oluşturulmaktadır. Yapılan yüzlerce çalışma içerisinde 
İngiliz-Kanada çocuk şarkılarının analizi (Osborn-Seyffert, 1988), J.S. Bach’ın 
Koralleri’nin analizi (Sevinç, 2005), W. A. Mozart ve J. Haydn’ın tüm yaylı 
dördüllerinin analizi (Liu, 2002), Gamelan müziğinin analizi, Java ve Bali 
müziklerinin karşılaştırılması (Lieberman, 2003), Etnik ilişkilerin bağlamında 
Estonya halk müziği tabakaları (Rüütel, 1998) İngiliz ve Amerikan 1200 halk 
şarkısının analizi (Foxley, 2003) gibi çalışmalar ilk göze çarpanlardır. 

Çeşitli müzik türlerinin araştırılmasında kullanılan bilgisayarlı analiz 
yöntemlerinin gelenekli müziklerimizde kullanımı ise oldukça yenidir. 
Matematik, bilgisayar programcılığı, istatistik bilgisi ve gelenekli 
müziklerimizin ses sisteminin birlikte ele alınmasını gerektiren bu çalışmaları 
yürütmek ya disiplinler arası çalışmayı ya da geniş bir bilgi birikimini 
gerektirmektedir. 

Gelenekli müziklerimizin analizine yönelik günümüze kadar pek çok 
araştırma, inceleme ve istatistiksel analiz çalışmaları yapılmış olmasına rağmen, 
bu çalışmalar manual analiz de denilen ve bilgisayar teknolojisi kullanılmadan 
yapılan araştırmalardır. Ancak daha çok, eserin makamsal seyri, durak ve güçlü 
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perdeleri, motifleri, ritimsel yapıları ve üslûp özellikleri bakımından kişisel 
görüş ve tecrübeleri yansıttığı görülmektedir. Bilgisayarlı müziksel analiz 
yönteminde ise tüm bulgular matematik ve istatistik yöntemlerden elde edilen 
sayısal verilere dayanmakta ve objektif sonuçlar içermektedir. Özellikle el 
yazması eserlerin bilgisayar ortamına girilmesiyle hem nota yazıları 
güncellenmekte ve korunmakta hem de manual analize göre çok daha fazla 
sayıda eserin hızla incelenmesi sağlanmaktadır.  

Eserler çoğunlukla; perdelerin kullanım sıklığı, ses alanı, tessitura, mobilite, 
seyir, perdelerin ezgisel hareketleri (Markov Modeli), aralıklar, ritimsel yapı, 
prozodi, partitür ilişkileri, ritimsel ve ezgisel kümelenmeler bakımından 
incelenmektedir. Bu analizler sırasında; sayma, sıralama, gruplama, maksimum 
ve minimum değerler, ranj, aritmetik ortalama, ortanca, standart sapma, 
korelasyon, karşılaştırma basıklık ve çarpıklık ölçümleri (Erol, 2007; 27) ile 
cluster gibi istatistik ölçümler kullanıldığı görülmektedir. 

Türkiye’de Gelenekli müziklerimizin istatistiksel analizine yönelik 
yapılan bazı çalışmalara örnek verirsek: 

1. Türk Halk Müziği Ezgilerinin Analizinde H. F. OLSON Yöntemi: 
Hüseyin Yükrük tarafından 1998 yılında hazırlanan yüksek lisans tezinde, Aşık 
Veysel’e ait türkülerin Markov zincirlerine dayalı analizi yapılmış ve elde 
edilen sonuçlara göre bir takım ezgiler düzenlenmiştir. Model olarak H. F. 
Olson’un Stephen Foster şarkıları üzerine yapmış olduğu analiz esas alınmıştır. 

2. Okul Müziği Çerçevesinde Geleneksel Türk Sanat Müziği Makam 
Sistemi Üzerine Bir İnceleme: Turan Sağer tarafından 1998 yılında hazırlanan 
yüksek lisans tezinde, Geleneksel Türk Sanat Müziği’nde makamsal yapı ele 
alınarak, en popüler 20 makamda 1000 eser incelenmiştir. 

3. Yorgo Bacanos’un Ud Taksimleri: Gülçin Yahya tarafından 2000 
yılında hazırlanan doktora tezinden basılan kitabında, Yorgo Bacanos’un Ud 
taksimlerinin makamlara göre analizi yapılmış, bu sayede bestecinin üslup 
özellikleri ortaya çıkarılmıştır. 

4. Bilgisayar Destekli Analiz Yoluyla Geleneksel Türk Sanat Müziği 
Hicaz Taksimlerinde Kalıplaşmış Ezgilerin Araştırılması: Serhat Yener 
tarafından 2004 yılında hazırlanan doktora tezinde, Hicâz taksimler; dizi, ses 
alanı, seyir ve kalıplaşmış ezgiler açısından incelenmiştir. Bu incelemeden elde 
edilen sonuçlar Geleneksel Türk Sanat Müziği’ndeki çeşitli Hicâz eserlerle 
karşılaştırılmıştır. 

5. Geleneksel Türk Sanat Müziği Eserlerinin Bilgisayar Destekli 
İstatistiksel Analizi ve Bir Algoritmik Kompozisyon Örneği: Begüm 
Yalçınkaya tarafından 2004 yılında hazırlanan yüksek lisans tezinde, Hüseynî 
makamında, şarkı formunda ve 10/8’lik Curcuna usulünde olan 46 eser; 
perdelerin kullanım sıklığı ve süre değerleri, ses alanı, seyir, perdelerin ezgisel 
hareketleri (Markov Modeli), aralıklar ve ritimsel yapı analizleriyle 
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incelenmiştir. Bu incelemeden elde edilen sonuçlarla bir Algoritmik 
Kompozisyon örneği oluşturulmuş ve oluşturulan bu örneğin geleneksel yapıya 
uygun olduğu tespit edilmiştir. 

6. Zeybeklerin SQL Sorgulama Dili ile Analizi: Alev Müezzinoğlu 
tarafından 2004 yılında hazırlanan yüksek lisans tezinde, SQL sorgulama dili 
kullanılarak Türk Halk Müziğinden 60 Anadolu zeybeği; perdelerin kullanım 
sıklığı ve süre değerleri, ses alanı, ezgisel hareketler (Markov Modeli), 
aralıkların kullanımı ve ritim analizleriyle incelenmiştir. 

7. Türk ve Batı Çocuk Şarkılarının Karşılaştırmalı Analizi: Feyzan 
Göher tarafından 2006 yılında hazırlanan doktora tezinde, 2000 Türk ve Batı 
çocuk şarkısının; tonal / makamsal yapı, ses alanı, tessitura, ezgi hareketleri, 
dizi, ritimsel özellikler, konular, hız ve gürlük terimleri ve şarkıların kaynakları 
açısından genel özellikleri belirlenmiş, elde edilen bulgular karşılaştırılarak, 
benzerlik ve farklılıklar tespit edilip yorumlanmıştır. 

8. Nihavent Ezgilerin İstatistiksel Metotlara Dayalı Olarak Kemana 
Uygunluğunun Belirlenmesi: Meltem Erol tarafından 2007 yılında hazırlanan 
doktora tezinde, 100 majör 100 minör olmak üzere 200 Batı Müziği keman 
etüdü ve Düyek usulünde 100 Nihavent şarkı; ses alanı, tessitura, ezgisel 
hareket, ritim özellikleri, aralıklar, uzunluk açısından incelenerek, Nihavent 
makamının keman çalgısına uygunluk durumu araştırılmıştır. 

Son yıllarda hızla ivme kazandığı görülen analiz çalışmalarının, bu 
boyutuyla yeterli olduğu asla söylenemez. Zira, Gelenekli müziklerimizin 
yapısında barındırdığı zengin makamsal, ritmik, sözel yapıları araştırmak 
oldukça kapsamlı bir iştir.  

Bu noktada araştırmacıların karşılaştıkları güçlükleri vurgulamak da bizlere 
düşen önemli bir görev olmaktadır. Böylesine köklü bir geçmişe sahip müzik 
kültürümüzü gereğince yaşatıp koruyabiliyor muyuz diye sorduğumuzda, 
maalesef üzücü bir tabloyla karşılaşıyoruz. Bugün farklı toplumların, ülkelerin, 
kültürlerini, müziklerini öğrenmek, onlara ulaşmak her zamankinden daha kolay 
olabilir ancak ulusal müzikleri muhafaza edebilmek de o derece zorlaşmıştır 
(Yahya Kaçar, 2002; 189). 

Dünyada 17-18. yüzyılda başlayan halkbilim çalışmaları, ülkemizde 20. 
yüzyılda başlamış, Cumhuriyetle birlikte yoğunlaşmıştır (Karahasanoğlu-Ata, 
2001; 29). 1926 yılında kurulan İstanbul Belediye Konservatuvarı (Dârülelhân) 
Tetkik ve Tasnif Heyeti’yle başlayan arşiv çalışmaları, Halk Evleri, Köy 
Enstitüleri, Ankara Devlet Konservatuvarı, HAGEM ve TRT tarafından devam 
ettirilmiştir. Başlangıcından günümüze, adeta bir çan eğrisi görünümüyle hızını 
ve yoğunluğunu kaybeden arşivleme çalışmalarına yeterince önem verilmemiş, 
elde bulunan kaynaklar da iyi korunamamıştır (Karahasanoğlu-Ata, 2001; 29).  

Araştırmacıların ulaştıkları kaynaklar genellikle çok eski ve okunmaz 
durumdadır. Gelenekli müziklerimizin nota yazıları birçok hata bulunmakta ve 
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standart bir nota yazımına sahip olunmadığı görülmektedir. Bu hususun 
düzeltilmesi için acilen alanında uzman kişilerden birer heyet oluşturularak 
eserler üzerinde çalışmalar yapılması, incelenen eserlerin bilgisayar ortamına 
aktarılması ve çeşitli formatlarda (mid., jpg, mus, krn., pdf, mp3 vb.) internet 
üzerinden erişimlerinin sağlanması gerekmektedir.  

Ayrıca, üniversitelerde öğretim elemanlarına ve öğrencilere teknolojik araç-
gereçlerin nasıl kullanıldığı ile ilgili seminerler düzenlenebilir (Uçaner, 2007; 
81). Bu alanda yapılacak hizmet içi eğitim sayesinde, yenilenen teknolojiyle 
olan kopukluk minimum düzeye indirilebilir. Üniversiteler bünyesinde 
kurulacak Türk Müziği Araştırma Enstitüleriyle (Ay, 1988; 40) gelenekli 
müziklerimiz üzerinde derinlemesine araştırmalar yapılarak evrensel platformda 
sunulabilir.  

Zaman; bilgisayar ve internet yardımı ile bilgiyi en iyi biçimde 
değerlendiren kullanıcının zamanıdır. Hızla gelişen teknolojinin arkasında 
kalarak kölesi değil, önüne geçerek yöneticisi olabilenindir (Antep, 2001; 28). 

Ulu önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk Türkiye Cumhuriyeti’ni kurarken 
ulusal kültürümüzü “ulusal tarih ve yaradılışımıza uygun bir kültür” olarak 
tanımlamıştır (1921). Ulusal kültürümüzün, her çığırda açılarak yükselmesini 
Türkiye Cumhuriyeti’nin temel dileği olarak sağlamayı ve çağdaş uygarlık 
düzeyinin üstüne çıkarılmasını amaçlamıştır. Atatürk, ulusal kültür 
öğelerimizden biri olan ulusal müziğimizi, modern teknik içinde yükseltme 
çalışmalarına çok önem vermiştir. “Bir ulusun yeni değişikliğinde ölçü, müzikte 
değişikliği alabilmesi, kavrayabilmesidir”, bu bakımdan “ulusal ince duyguları, 
düşünceleri anlatan yüksek deyişleri, söyleyişleri toplamak, onları biran önce 
genel son müzik kurallarına göre işlemek gerekir, ancak bu sayede Türk ulusal 
müziği yükselebilir, evrensel müzikte yerini alabilir” (Uçan, 2004; 9-10) 
sözleriyle geleceğin Türkiye Cumhuriyeti’ne ışık tutmuştur.  

Belirtilen Atatürkçe (Uçan, 2004; 9) görüşler doğrultusunda, en son bilimsel 
ve teknolojik yenilikleri uyarlayarak geliştireceğimiz gelenekli müziklerimizin, 
evrensel platformda daha güçlenerek ve yücelerek yaşadığını görmek en büyük 
temennimizdir. 
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