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1.GİRİŞ

    Iannis Xenakis, mühendislik eğitimi almış ve daha sonra önemli Fransız mimar Le Corbusier'le 
beraber çalışmıştı. Bir dönem beraber çalıştığı besteci Olivier Messiaen, Xenakis'in aldığı eğitimin 
ve geçmişinin farkında olarak kendisine şu cümleleri kurdu: "Neredeyse otuz yaşındasın; Yunan 
olmanı, bir mimar olmanı ve ileri matematik eğitimi almanı sağlayan iyi bir kaderin de var. Bu 
şeylerin  avantajını  kullan.  Onları  müziğine  kat.".  1949-1952 yılları  arasında  Xenakis  daha  çok 
Yunan  halk  ezgilerinden  etkilenmişken,  düzenli  olarak  Messiaen'in  derslerine  katıldıktan  sonra 
serializmin  farkına  vardı.  Messiaen'den  etkilenerek  modal  serializmi  eserlerinde  kullanmaya 
başladı.  Bunun  sonucunda  Anastenaria  eseri  ardından  ilk  olgun  eseri  olarak  kabul  edilen 
Metastaseis ortaya çıktı. 

     Bu eser kendisinin daha sonradan isimlendireceği gibi 'stochastic music' akımının ilk belirgin 
örneğidir.  Metastaseis ve daha sonra bestelediği  Pithoprakta  eserleri Gazların Kinetik Teorisi'yle 
bağ  kurularak  yaratılmıştı.  Yaylıların  glissandi  hareketlerinin  dizilişleri  ve  bakır  nefeslilerin 
düzensizliği  Xenakis'in  erken dönem çalışmalarında  gazların  kinetik  teorisini  nasıl  kullandığına 
işaret ediyor. Gazların kinetik teorisi; gazın sıcaklığının, her bir molekülünün bağımsız sıcaklığının 
ortalama toplamıyla hesaplanabileceğini ifade eder. Bu teoriden elde edilen formül de atomik dünya 
ile makro dünya arasında bir bağ kurmamızı sağlar. Xenakis'in de bu teoriyi neden tercih ettiğini de 
şu cümleleriyle anlamamız mümkün: "Dolunun veya yağmurun sert yüzeylere çarpışı ya da güneşli 
bir çayırda cırcır böceklerinin ötüşü. Bunlar gibi işitsel olaylar binlerce bağımsız sesin oluşması ve 
bu seslerin bir araya gelmesiyle gerçekleşir ve toplamda yeni bir ses olayı olarak görülür."

2.ANALİZ
 

2.1. Eserin Matematiksel Organizasyonu

     Pithoprakta, bir takım olasılıksal hesaplamalarla oluşturuldu. Normal şartlarda 'chance music' 
bestecinin beste üzerindeki kontrolünü bırakmasına işaret eder. Ancak bunun tersine Xenakis, bazı 
durumlarda rastgele işlemlerin bestecinin niyetini bir çok kompozisyonel işlemden daha iyi temsil 
edebileceğini  savunur.  Pithoprakta  eserinde  Xenakis,  Bernoulli'nin  'Büyük  Sayılar  Yasası'nı  ve 
Boltzmann'ın Gazların Kinetik Teorisi formülünü bir arada kullandı. Bernoulli'nin Büyük Sayılar 
Yasası, rastgele (rassal) değişkenlerin uzun vadede tek bir değere yakınsamasını yani uzun vadedeki 
kararlılığını  hesaplamaya  yarayan  bir  olasılık  teoremidir.  Daha  önce  belirtildiği  gibi  Gazların 
Kinetik Teorisi ise bir gazın bileşenlerinin gazın bütününün sıcaklığını belirlenmesini sağlayacağını 
ifade eder.  Pithoprakta'nın 52.  ölçüsünden 60. ölçüsüne kadar olan bölümde; pizzicato glissandi 
bulutu, sabit bir sıcaklıkta çok sayıda ayrık molekülün bir hava kütlesi içindeki konumunu temsil 
eder.  Bu  çok  sayıda  molekülün  bu  çok  karmaşık  ve  idrak  edilemez  hareketini  Bernoulli'nin 
formülüyle anlık olarak yorumlayabiliriz. Boltzmann'ın formülünü uygulayarak da Xenakis verilen 
bir  sabitle  moleküllerin  hızını  ölçebiliyordu.  58  farklı  hız  için  olasılıkları  hesapladı  ve  Gauss 
dağılımını kullanarak sabit sıcaklıktaki gazın moleküllerinin 1148 adet tahmini hızını belirledi. 



(1-1) Bir Gauss dağılımı olarak Xenakis'in kullandığı; molekül hızlarının olasılıklarını hesaplama 
formülü: f v = 2

a
e−v2 /a 2

f(v) fonksiyonu, hızların olasılıklarını; a sabiti ise bu işitsel atmosferin sıcaklığını belirtiyor. 

Xenakis'in 52-60. ölçü arasındaki Glissandisi (şekil 1-1):

     
    Yukarıdaki şekilde her bir çizgi, en alt perdeden başlayıp en üst perdeye çıkan dikey düzlemde 
isimlendirilmiş bir yaylı  enstrümanı tanımlıyor. Yatay düzlem ise zamanı gösteriyor. Pithoprakta 
soyut  matematik  formüllerin  ses  ile  temsili  olarak  iyi  bir  örnek  olarak  düşünülebilir.  Tüm 
elementlerini matematiksel prensipler ve teorilerden ödünç alan bu yaklaşım, aynı zamanda "sound 
masses" (ses kütleleri) konseptinin ve bunların orkestral kullanımının iyi bir örneği olarak karşımıza 
çıkıyor.  Öte yandan içerisinde  Olasılık  Teorisi'ni  de içermesi  'chance music'  (raslantısal  müzik) 
olarak  algılanabilecek  bir  durum.  Tabii  buna  kendisi  daha  sonra  'stochastic  music'  (olasılıksal 
müzik) adını da veriyor. Pithoprakta'nın kelime anlamı ise "olasılıklar içinden oluşan olaylar" olarak 
tercüme edilebilir. 

2.2. Eserin Estetik Analizi

     Benzer yöntemlerle bestelendiği için Pithoprakta  ve Metastaseis aynı bağlamda ele alınabilecek 
eserler. Bana göre bestecinin en karakteristik iki eseri olmalarının yanısıra ortaya çıktıktan çok kısa 
süre sonra baş yapıt olarak değerlendirilmişlerdir. Pithoprakta eseri ise daha radikal ve daha sezgisel 
olarak tanımlanabilir. Eser, her biri kendi ayrı hattına sahip kırkaltı yaylı enstrüman, iki trombon, 
bir ksilofon ve bir woodblock için yazılmış. Bu seslerin her biri granüler efektler yaratmak için 
kullanıldığından ve hepsinin hareketinden büyük bir ses kütlesi oluştuğundan bireysel önemlerini 
yitirirler (bu noktada Ligeti'nin yaklaşımları da akla gelebilir). 

     Eser enstrümanların tıkırtılarıyla ve woodblockun tek bir vuruşuyla başlar. Zaman içinde daha 
karmaşık  ve  hatta  kaotik  bir  hal  alır.  Kısa  sessizliklerin  ardından  dokunun değiştiğini  duymak 
mümkün. İlerleyen kısımlarda yaylıların clusterının ksilofon sesiyle ve pizzicatolarla işlendiği farklı 
bir dokuyu duyuyoruz. Her sessizliğin ardından yeni bir dokunun gelmesi, sessizliğin yeni bir şey 
olacağının  simgesi  olmasını  sağlıyor.  Dolayısıyla  sessizlik  kompozisyonun  oldukça  önemli  bir 
elementi. Trombonlar ise parçanın en yoğun olduğu ve estetik anlamda zirvesi diyebileceğimiz bir 
noktaya geldiğimizde duyuluyorlar. Fibonacci sayılarıyla ilgilendiği bilinen Xenakis'in bu noktayı 
bilinçli  olarak  parçanın  altın  oran  noktasına  denk  getirmiş  olabileceği  düşüncesindeyim.  Bir 
sessizliğin ardından tekrar sessizlik geliyor ve yeniden yükselip yavaşça ve tiz bir dokuyla parça 
sona eriyor. 



3.PİTHOPRAKTA'NIN ÇAĞDAŞ SANATTAKİ KONUMU

   Xenakis aslında 'free stochastic music' dediği bu duruşu serial müziğin karşısına konumlandırıyor. 
'The Crisis of Serial Music' isimli bir makalesinde; "Lineer polifoni kendisini aşırı karmaşıklığıyla 
yok ediyor. Dinleyen kişi aslında çeşitli perdelerde bir yığın notadan başka bir şey duyamaz." diyor 
ve yazdığı 'Formalized Music: Thought and Mathemathics in Composition' isimli kitabında da bu 
makalenin müzikte matematik görüşüne köprü görevi sağlayan bir giriş olduğunu belirtiyor. Aynı 
kitabında Pithoprakta'nın nasıl bir matematiksel süreç izlenerek ortaya çıktığının benim bu yazıda 
ele aldığımdan daha detaylı bir açıklaması bulunuyor. Bu kitabın girişinde müziğin uzun süredir 
Plato ve Pisagor ekolünden etkilendiğine ve onların felsefesindeki  sebep sonuç ilişkisinin bilime 
yansıdığı gibi, müziği de etkilemiş olabileceğinden bahsediliyor. 

     Xenakis'in temel amacının Messiaen'in ona tavsiye ettiği gibi birikimini müziğiyle birleştirmesi  
olduğunu  düşünmek  mümkün.  Çünkü  kitapta  ele  aldıklarını  sebep-sonuç  ilişkisine  dayalı 
müziklerde oluşan lineerliği ve anne babadan gelen yargılarla müziğe yaklaşımın, zaman algısının, 
düşünce biçiminin bulunduğu noktadan nasıl soyutlanabileceğine dair ortaya koyduğu bir yaklaşım 
olarak  tanıtıyor.  Pithoprakta  eseri  Xenakis'in  bu  noktaları  açıklamasında  önemli  bir  konumda 
duruyor. Ben de esere böyle bir çerçeveden bakılması gerektiği kanısındayım. 
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