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 “Atonal” kelime anlam  olarak, sesi/notas  
olmayan anlam ndad r. Ancak müzi in notas z ya da 
sessiz olmas  beklenemez. Atonal, yani bir di er 
deyi le “On ki Nota Müzi i”, tüm zamanlarda 
uygulanan müzik sistemlerinin alt üst oldu u bir 
durumdur. Bilindi i üzere yap tlar, özellikle bat  
müzi inde, sesler ve notalar yard m yla “gam” (yedi 
ana notadan seçilen bir notayla ba lay p s rayla 
devam etmek) ad  verilen kal plar içerisinde ifade 
edilirdi. Gamlar ba lad klar  notalara göre farkl  
isimler al rd . Bu sayede müzik içerisinde uyum, 
dinginlik ve denge sa lanmas  hedeflenirdi. 
Gamlarda notalar, gama ad n  veren bask n notan n 
daha fazla duyulmas  suretiyle, notalar n armonikleri 
de çal narak belirli bir düzen içerisine konulurdu. (1) 
 Bat da esas olan kilise müzi iydi. Kilise 
müzi i ak lc  ve hatta ç karc yd . Dolay s yla müzi in 
gelecekteki kullan m n  etkilemi ti. Zaten müzikte ilk 
kurumsalla ma, ncil’deki Latince dualar n ak lda 
kalmas  için, halk ark  ve melodilerine kat lmas yla 
gerçekle meye ba lad . Do u ise müzi e daha farkl  
yakla t . Onlara göre müzik, ibadet için araç de ildi; 
müzi in kendisi bir çe it ibadetti. Do uda müzik 
teknik bilgi y n  olarak görülmez, 
kurumsalla t r lamazd ; çünkü müzik felsefe, duygu 
ve dü ünceydi. Bu etkile imler sayesinde, kilise 
müzi inin kurumsal yap s  art k bestecilere yetmez 
oldu. Besteciler müzi i kal plara uydurmak 
istemediler ve her alanda oldu u gibi müzi in de 
ha ar  çocuklar  vard . Onlar, müzi i gam kal plar  
içerisinde ya atmak, varetmek istemediler. Özellikle 
biti lerde dizi d  yar m tonun, insanlar üzerinde 
daha fazla etki yapt  ve biti leri güzelle tirdi i fark 
edildi. Bunun sonucunda da, majör ve minör gamlar 
müzikal hayata taht kurmaya ba lad . Bu sayede 
diyezler ve bemoller hem daha rahat, hem de daha 
fazla kullan labilir hale geldi. (2) 
 Müzik kural d la maya ba lam t  art k. O 
s k c , zorunlu yap lan ve duygusal ifadeyi k s tlayan 
gam kal plar , yava  yava  yerini majör ve minör 
gamlar na b rakt . Bu anlamda en önemli ad m J. S. 
Bach taraf ndan at ld . Bach’ n müzikal anlamda pek 
çok takipçisi, hatta taklitçisi oldu. Onun att  ad m  
takip edenler, bu yeni müzi e eklemeler yapt lar. 
Ancak onun müzi i tamam yla ayr yd . Bestelerinde 
motifleri ince ince i leyerek çok seslili i kulland . Ne 
yaz kt r ki, yine de müzikteki baz  “uygunsuz” 
olaca  dü ünülen notalar, ne Bach taraf ndan, ne de 
di erleri taraf ndan kullan lmaktayd . Kilise 
kal plar ndan uzakla lm , yeni ve çok sesli müzi e 
geçilmi , ancak majör ve minörler hala bir üst 
seviyeye çekilememi ti. te bu bir kö eye at lm , 
unutulmu , uygunsuz notalar n kullan lmaya 
ba lanmas yla majör ve minör gamlar  bir kademe 

yükselmi ti. Gamlar içerisinde duyguyu, vurguyu 
art rmak için düzene uygun olmayan notalar 
kullan lm  ve bu sayede yap tlar, daha fazla 
anlamlanm t r. Az evvel de bahsetti im üzere; 
özellikle biti lerde uygulanan yar m tonluk dizi d  
kullan mlar, yani “atonalite”, art k yap tlar n içinde 
de kullan lmaya ba lanm t r. Bu atonalite durumu, 
majör ve minör kal plar n  da anlams z k lm t r. Eski 
yap tlar dahi, bu yeni sistemle tekrar elden 
geçirilebilir hale gelmi tir. 
 te tam bu noktada -yani notalar, gamlar, 
düzen, tertip ili kisinin bitti i yerde- A. Schönberg 
devreye girer. O, Atonal Müzik’in ad n  ilk kez 
zikreder. Art k majör ve minör gamlar  da ortadan 
kalkm t r. kisi birarada kullan lm , gam 
sistemlerine uymayan bemol, diyez ve di er sesler 
müzi i ele geçirmi tir. Schönberg bunun için “ ki tür 
birle ip daha üstün bir nesil yaratm t r.” der. (1) 
 Yedi ana nota art k müzi in efendisi de ildir. 
Di er notalar da en az onlar kadar önemli, onlar 
kadar çok kullan l r hale gelmi tir. Yap tlar içerisinde 
tek bir notan n bask n oldu u dönem sona ermi tir. 
Zaten bu sistem, ancak tonal yap lar içerisinde 
uygulanabilirdi. Atonal yap da ise 12 ayr  notadan 
olu an dizi boyunca hiçbir notan n yinelenmemesi, 
yani dizideki notalar bitmeden ayn  notan n 
yinelenemeyece i ortaya ç km t . Böylece Atonal 
Müzik kendi kendisini formülize etti. (3) Müzi in 
içerisindeki uyumu art rmak için dizi ters çevrilip 
tersten çal nabilir ya da farkl  notalardan ba layarak 
farkl  kombinasyonlarla çal nabilir. As l amaç, 
müzi in içinde hiçbir notan n bask n olmamas d r. 
Nota yinelenmesine iddetle kar  ç kl r. Böylece hem 
çok seslilik, hem de çe itlilik sa lanabilir. Atonal 
Müzik alan ndaki ilk örnekler, bu sistemin kurucusu 
A. Schönberg’e aittir. Almanya’da bir müddet bu 
sistemle müzik yap lmas  yasaklansa da, günümüze 
kadar Litzt, Mahler ve Strauss’un katk lar yla, 
Shönberg’in ö rencileri olan Anton Berg ve Anton 
Webern’in eserleriyle gelmi tir. (4) 
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