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lk olarak çalmaya uygun durumda olan bir gitarR inceleyelim. Gitarda klavye denilen sap üzerinde yan
yana dizilmiş metal ayraçlar göreceksiniz. O ayraçlarRn arasRndaki boşluklara perde deniyor. Sol elin bir parmağRnR (örneğin, işaret parmağRnR) klavye üzerinde bir
perdede bir tele basRn, bu yer ile alt eşik arasRnda herhangi bir yerinde sağ elin bir parmağRyla (örneğin, başparmakla) aynR tele vurun. Ne oluyor? Bu şekilde uyarRlan
tel bir ses meydana getiriyor; bu ses eşik ile tele sol elinizle bastRğRnRz yer arasRnda ortaya çRkan titreşimden
kaynaklanRyor. Sol elimizin işaret parmağRyla bastRğRmRz yeri
değiştirince ne oluyor?
ParmağRnRz aynR perdede kaldRğRnda hiçbir şey, değişmez elde
edilen ses hep aynR kalRr. Fakat
sol elin bir parmağRnR başka bir
perdeye basarsanRz ses değişecektir: Eğer parmağRnRzR klavye
üzerinde daha aşağRdaki bir perdeye bastRysanRz daha ince bir
ses çRkacak, daha yukarRdaki bir
perdeye bastRysanRz daha kalRn
bir ses çRkacaktRr. AslRnda sesin
yüksekliği telin titreşim frekansRna, yani bir saniyedeki titreşim
sayRsRna bağlRdRr. Bu frekans telin uzunluğu ile ters orantRlRdRr: f
= frekans, l= telin uzunluğu, C= tele (telin üretildiği
madde, telin gerilmesi vb.) ve seçilen birimlere bağlR bir
sabit olmak üzere f = C/l dir. FrekansR f olan ilk ses ile
frekansR f’ olan ikinci ses arasRndaki aralRk, bu frekanslarRn oranlarRna bağlRdRr. Başka bir deyişle bir aralRğRn değeri f/ f’ oranRyla karakterize edilir. Eğer ikinci ses birinci sesten daha ince ise, bu oran 1 den küçüktür; aralRk ne
kadar büyükse bu oran 1’den o kadar küçük olacaktRr.
Gitar üzerinde birinci sesi veren telin uzunluğu l ve
ikinci sesi veren telin uzunluğu da l’ olsun. Bu durumda
f=C/l ve f’=C/ l’ olduğundan, söz konusu aralRğRn değeri
l/ l’ oranRyla karakterize edilir.
Şimdi teli serbest bRrakarak elde edilen ses ile 12.
perdeye basarak elde edilen sesi karşRlaştRralRm. İkinci
ses birincisinden, müzisyenlerin deyimiyle bir “oktav”
daha incedir. Yani,12. ayraç serbest olan telin ortasRndadRr. Gerçekte, alt eşik yerinden oynasa ya da kaybolsa bile telaşlanmaya gerek yok, çünkü alt eşiği yerine koymak
için bu özellik kullanRlRr: Buna göre alt eşiğin yeni durumu üst eşiğin 12. ayraca göre simetriğidir. Buna göre oktav için uzunluklarRn oranRnRn 2 olduğu sonucuna varRlRr.
n. ayraç ile alt eşik arasRnda kalan tel uzunluğunu ln
ile gösterilsin. Bu durumda, l12= l0 /2’ dir. Şimdi l0,
l1, l2,… uzaklRklarRnR ölçelim ve l0/ l1, l1/ l2 , l2/ l3 , …
oranlarRnR hesaplayalRm. Bu oranlarRn birbirine eşit ol-

duklarR görülür; her biri “yarRm ton”dur. Bir “yarRm ton”a
karşR gelen k oranRnR belirleyelim:
l0=k l1, l1=k l2 , l2=k l3, … , l11=k l12
olduğuna göre,
l0=k2 l2 , l0=k3 l3, … , l0=k12 l12
dRr. Burada, l12= l0/2 olduğunu bildiğimize göre
k=2 elde edilir. Buna göre k=12⻫2 dir.

Cebirsel YapR
Gitar üzerinde yapRlan inceleme sonuçlarRnRn matematikte temel yapRlardan biri ile “ölçülü bir ilişki içinde”
olduğu görülür. Bu nedenle söz konusu yapR hakkRnda
çok kRsa bir bilgi vermekte yarar var.
Boş olmayan bir G kümesi üzerinde “*” gibi bir ikili
işlem (kRsaca işlem) tanRmlR ise, yani G nin her a,b elemanR için a*b, G’nin bir elemanR ise matematikçiler G
kümesinin “*” işlemine göre “kapalR” olduğunu söylüyorlar ve G’ye bu işleme göre bir cebirsel yapR adRnR veriyorlar. Örneğin, Z tamsayRlar kümesi toplama (“+”) ve
çapma (“x”) işlemlerine göre birer cebirsel yapRdRr.
Çünkü her a,b tamsayRsR için a+b ve axb birer tamsayRdRr,
yani tamsayRlar kümesi toplama ve çarpma işlemlerine
göre kapalRdRr.
Matematikçilerin grup adRnR verdikleri cebirsel yapR
cebirin temel yapRlarRndan biridir.
Üzerinde aşağRdaki özellikleri taşRyan bir “*” işlemi
tanRmlanmRş bir G cebirsel yapRsRna, “*” işlemine göre
grup adR veriliyor:
Birleşme: G’nin her a,b,c elemanR için a*(b*c) =
(a*b) *c dir.
Birim Eleman: G’nin her a elemanR için a*e=e*a olacak biçimde G nin bir e elemanR vardRr.
Ters Eleman: G’nin her a elemanR için a*x=x*a=e
olacak biçimde G’nin bir x elemanR vardRr.
Bu özelliklere ek olarak, G’nin her a,b elemanR için
a*b=b*a ise G kümesi “*” işlemine göre değişmeli grup
adRnR alRyor.
Örneğin, Z tamsayRlar kümesi ve Q rasyonel sayRlar
kümesi toplama “+” işlemine göre birer değişmeli gruptur. Çünkü a, b, c herhangi üç tamsayR (ya da rasyonel sayR) olmak üzere a+(b+c)=(a+b)+c’dir, 0 tamsayRsR (ya da
rasyonel sayRsR) toplama işlemine göre birim elemandRr,
her a tamsayRsRnRn (ya da rasyonel sayRsRnRn) toplama işlemine göre tersi –a tamsayRsRdRr (ya da rasyonel sayRsRdRr) ve her a,b tamsayRsR (ya da rasyonel sayRsR) için
a+b=b+a’dRr.
G’nin boş olmayan bir A alt kümesi, G üzerinde tanRmlR olan işleme göre bir grup ise, A ya G’nin bir alt
grubu deniyor. Örneğin, Z tamsayRlar kümesi Q rasyonel
sayRlar kümesi toplam grubunun bir alt grubudur.
Matematikçiler problemlerini çözerken mümkün olan en
kRsa yolu tercih ettiklerinden, bir alt kümenin bir alt grup
olup olmadRğRnR göstermek için gerçeklenmesi gereken

özelliklerin sayRsRnR bire indirebiliyor. Özel olarak G bir
sonlu bir küme ise, A alt kümesinin bir alt grup olduğunu
göstermek için, matematikçiler aşağRdaki iddiayR ispat
ederek işlerini kolaylaştRrRyorlar:
“G sonlu bir küme ise, G’nin boş olmayan bir A alt
kümesinin bir alt grup olmasR için gerek ve yeter koşul A
nRn G’deki işleme göre kapalR olmasRdRr”

Kromatik Gam
Tekrar gitarRmRza dönelim ve gitarRmRzR, sol el klavyeye ve sağ el gövdeye gelecek biçimde tutalRm. Bu durumda gitar üzerinde, serbest durumda sRrasRyla kalRn mi,
la, re, sol, si ve ince mi sesi veren 6 tel bulunur. İnce mi
teli kalRn mi telinden tam bir oktav ince ses verir. Her bir
tel için, serbest durumda
elde edilen ses,12. perdeye
basRldRğRnda elde edilen
sesten tam bir oktav kalRndRr.
Şimdi bir nota ele alalRm, örneğin bir “do” sesi
elde edelim. Bunun için,
örneğin serbest durumda si
sesi veren telde sol elimizin işaret parmağR ile birinci perdeye bastRğRmRzda
“do” sesi elde edilir. Elde
edilen sesin frekansRnR 2
ye katlarsak yani aynR telde
13. perdeye basarsak ilk sese göre bir oktav daha ince bir
ses elde edilir ve bu ses ilkine o kadar çok benzer ki buna
da “do” denir. Her tel üzerinde bir “do”dan diğerine, her
oktav mümkün olduğunca birbirine eşit 12 parçaya bölünmüştür. Bu iyi tampere edilmiş klavyedir. (“İyi
Tampere Edilmiş”den kasRt, tüm tonlarda çalRp beste yapRlmasRnR sağlayan, 1645-1705 yRllarR arasRnda yaşamRş
Alman müzisyen Andreas Werckmeister’in 1691 yRlRnda
geliştirdiği bir akort sistemidir.)
Bir “do”dan diğerine giden oktavR 12’ye bölmek ne
demektir? Bu seçilen frekanslarRn aralRğRnRn aritmetik bölümü değil, geometrik bölümüdür. AçRkçasR bir notadan
diğerine mümkün olduğu kadar düzgün bir biçimdeki geçişte frekansa aynR değer eklenmiyor fakat frekans aynR
değer ile çarpRlRyor.
Pratikte, birim olarak elde edilen ilk “do” nun frekansR alRnRrsa, (bu notaya 1 frekansR karşR getiriliyor)sonraki
“do” için 2 frekansR elde edilir. Bu iki “do” arasRnda bir
notadan, yarRm ton daha ince olan bir sonrakine geçişte
frekans 2’nin 12. kökü (21/12) ile çarpRlRyor. Yani, yapRlan
şu:
Do (başlangRç) : 20 = 1  do diyez: 21/12  re : 22/12
 mi bemol : 23/12  mi : 24/12  fa : 25/12 fa diyez:
26/12  sol : 27/12  sol diyez : 28/12  la : 29/12 si bemol:210/12  si : 211/12  do : 212/12 = 2
KolaylRkla ve daha çabuk yol almak için, her notayR
kendisine karşR gelen 2n/12 yazRlRşRndaki n sayRsR ile gösterelim. Buna göre, örneğin “mi” (24/12) 4 ile ve “sol” (27/12)
7 ile gösterilir. Böylece,
G = {do, do diyez, re, mi bemol, mi, fa, fa diyez, sol,
sol diyez, la, si bemol, si}
biçiminde olan kromatik gam
G = {0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11} biçiminde yazRlRr.
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