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  Öz 

 Bu makalede Balkanlarda ve Türkiye’de ya�ayan Pomakların etnik kimlikleri üzerine 
de�inilmi�, di�er yandan bu toplulu�un pesna gelene�i ele alınmı�tır. Temel amaç, etnik kimliklerin 
folklor ve gelenek gibi di�er unsurlarla beraber dura�an de�il, akı�kan oldu�unu kanıtlamaktır. 
Bunun için sözlü bir gelenek olan pesna bu akı�kanlı�ı do�rulayan bir örnek olarak kullanılmı�tır. 
Neticeye ula�mak için Kaz Da�ları’ndaki Pomak köyleri ile Rodoplar’daki Pomak köyleri ziyaret 
edilmi� ve oradan pesna örnekleri toplanmı�tır. Toplanan pesna örnekleri Kaufman ve Todorov gibi 
Bulgar etno-müzikologların 1962’de derledikleri bazı Pomak pesnalarla kar�ıla�tırılmı�tır. Birçok 
örnekte pentatonik diziye rastlanır. �lkel bir semptom gibi ele alınan pentatonik sistem, sadece bu 
örneklerle de�il, Bartók’un 20. yy’ın ilk yarısında derledi�i bazı Macar halk �arkılarıyla da 
kar�ıla�tırılmı�tır. Ulusalcı bir romantizmden uzak bir yakla�ımla bu örnekler ele alınırken �arkıların 
sözlerine ve melodi – prozodi uyumuna de�inilmemi�tir. �lerisi için bu konu ara�tırmacılara iyi bir 
ara�tırma konusu olabilir. Ancak bu �ekilde gerek halk �arkılarının, gerekse de pesnaların kendilerine 
ait psiko-akustik özellikleri anla�ılmı� olur. 

 Anahtar Kelimeler: Pomak, Pesna, Gelenek, Folklor, Pentatonik, Modalite. 

 

 Abstract 

 There are many debates, now and then, on the Pomak issue; the origins of their ethnic 
identity, whose language is Bulgarian, and whose religious practice is Islam. Today, in the European 
arena they are coined as Bulgaromuhammedans while many of them are disturbed being labeled as 
Bulgarian.  

 This article touches on Pomaks’ ethnic identities in Balkans (mainly in Southern Bulgaria) 
and Turkey (Kaz Mountains). It also deals with the pesna as a tradition, folklore product and 
narrative expression of this community. The main reason is to proof that ethnic identities like folklore, 
language and musical elements are fluid, rather than fixed. In order to demonstrate the fluidity two 
elements are juxtaposed within the same framework in a binary fashion. To support this notion a 
pesna which is an oral tradition is given as primary sample that correlates the link between the 
internal entities of the ethnic organism.  

 Keywords: Pomak, Pesna, Tradition, Folklore, Pentatonic, Modality. 
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Pomakların, XI. asırdan itibaren Pirin’e, Vardar Makedonya’sına ve Rodoplara 
yerle�mi� olan Kuman Türklerinin torunları oldu�u bilinmektedir (Memi�o�lu, 2005: 14). Di�er 
taraftan Pomak kelimesi etimolojik anlamda de�i�ik anlamlar barındırdı�ından Pomakların 
kökeni hakkında de�i�ik yakla�ımlar da mevcuttur. Pomak kelimesinin, “i�kence gören kimse” 
anlamına gelen Pomıçen (�����	
) kelimesinden ortaya çıktı�ını varsaydı�ımızda Pomakların 
i�kenceye maruz kaldı�ını dü�ünebiliriz. Sıklıkla, bu dü�ünce, XV. ve XVIII. yy.’lar arasında 
Osmanlı’nın Müslümanla�tırma politikasını güttü�ü topraklarda uyguladı�ı baskı ve zulüm 
olarak açıklanmaktadır (Arnaudov, 2010: 29). Di�er bir taraftan ise, e�er özünde Pomakların 
Slav Bulgarlar de�il de Kuman Türkleri oldu�unu dü�ünecek olursak daha X. yy.’da bu 
kavimlerin Bulgarla�tırmaya yönelik baskı ve i�kencelere maruz kaldıklarından bahsedilebilir 
(Memi�o�lu, 2005: 14). Bir di�er etimolojik yakla�ım da Pomak kelimesinin Pomagaç (�������) 
kelimesinden türedi�ini ortaya atan savdır. Yardımcı anlamına gelen bu kelime, yine 
Pomakların Osmanlı askeri birliklerine yardım etmelerinden dolayı bu adı aldıklarını 
dü�ündürmektedir. Yunanistan bölgesinde ise Pomak kelimesi Pomax (çok içki içen) ile 
benzerlik ta�ımaktadır. 1945’den 1989’a kadar Bulgar Komünist Partisi’nin ideolojik yakla�ımı 
nedeniyle Pomaklar, en yo�un olarak ya�adıkları Bulgaristan’da, konu�tukları dil Bulgarca ve 
uyguladıkları inanç da Müslümanlık olarak dü�ünüldü�ünden Bulgar-Muhammedanları olarak 
adlandırmı�lardır. Bugün uluslararası arenada halen bu konu tartı�ılmaktadır ve sorunludur. 
Birçok isim de�i�tirme kampanyalarına maruz kalan bu toplum ortak bir karara ula�amamı� ve 
Komünist dönemden kalan bu etiket halen varlı�ını sürdürmektedir.  

Bu konuda oldukça kapsamlı bir ara�tırma yapan tarihçi Evgeni Radushev Pomakların 
�slamla�masında Osmanlı �mparatorlu�unun güttü�ü vergi politikası ve ekonomik imtiyaz 
sisteminin oldukça etkili oldu�unu belirtmektedir. Radushev’e göre (2008: 418-9), Pomaklar 
ezelden beri Slav Bulgarlardı. Onlar, �slam dinini seçerek daha az vergi ile kar�ıla�acaklarından, 
onlara bunun ilave bir ekonomik getiri getirdi�ini Radushev belgelerle saptamı�tır. Böylece 
Pomak kelimesi bir di�er etimolojik açıklama üstlenerek Podmamin (������
) aldatılmı� 
kimse olarak da kar�ımıza çıkmaktadır. 

Tarih bize hangi savı ortaya atarsa atsın, Pomaklar, herhangi bir büyük ulus-devletinin 
içinde erimektense, olu�turdukları kültürel ve alansal mozai�i, kendi kimliklerini korumaya 
almak ve ya�amlarını sürdürebilmek anlamında �slam dinini seçmi� olabilirler.  Özellikle 
belirgin bir takım Türkçe kelimeleri kendi Slav dillerinde kullanmalarını buna örnek sayabiliriz. 
Böylece dil farklı dillerin karı�ımından meydana gelmi� ve bir üçüncü dili türetmi�tir. 
Bulgaristan’daki me�hur Ribnovo köyünde Pomak bayanların kıyafetlerini inceleyecek olursak, 
burada da bir kimlik vurgusuyla bu mozai�i de�erlendirebiliriz. En belirgin etmen, bu 
anlamda, dindir. �slamiyet onlara genel bir görünüm kazandırmı� ve bu dinin �emsiyesinin 
altında korunmaya alınmı�lardır. Gelene�in bir nesnel durumu olan din toplu bir 
ola�anüstülük durumudur. Bu aynı zamanda bireysel bir uygulama olmakla beraber yeni 
yorumlamanın, birle�meden kaynaklanan bir ihtiyaç gibi ortaya çıkan parçalanmanın ve 
katmanla�manın düzlemlerini yaratmaktadır. Tekrar–yorumlamanın kendisini nesiller boyu 
aktardı�ını ve böylece nesil ötesi tipini yarattı�ını söyleyebiliriz. 

Her ko�ulda Bulgaristan’ın tüm köylerinde bu yo�un �slam görüntüsü kar�ımıza 
çıkmayabilir. Kar�ı sırtlarda, Breznitsa’da meydanda erkeklerin oturdu�u birahane ile yeni 
yapılmakta olan kilise – ki oda tam Cami’nin kar�ısında – bize bu aidiyetin dura�an de�il 
akı�kan bir unsur te�kil etmekte oldu�unu gösterir. Dolayısıyla tıpkı Biga Yarımadası’ndaki 
köylerde oldu�u gibi Bulgaristan’daki Pomak köyleri de birbirinden farklıdır. Köyün co�rafi 
konumunun bunda oldukça etkili oldu�unu ve rakım yükseldikçe dini uygulamalarında 
arttı�ını gözlemlerim do�rultusunda söyleyebilirim. 

Bir toplumun genel özelliklerini göz önünde bulunduracak olursak bu toplumun 
sosyo–kültürel sistemini olu�turan etmenlere de�inilmesi gerekir. John E. Keammer’in (1993: 8) 
modeline göre, bu sosyo–kültürel sistemi meydana getiren üç alt etken bulunmaktadır. Bunlar, 
materyal, sosyal ve anlatımsaldır. Sosyal etmen sosyal ili�kiler ve sosyal enstitülerden meydana 
gelmektedir. Anlatımsal etken ise, din, sanat ve dil unsurlarından olu�maktadır. Pomak 
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kimli�ini açıklamak bu sosyo–kültürel ö�elerin incelenmesi ve ara�tırılması ile mümkün 
olacaktır. Ne var ki, bir toplumun sanatsal üretimleri bu toplumun dini özellikleri ile bazen 
kar�ıla�tırılmayabilir. Bu anlamda belirtilen genel özelliklerin insanların ihtiyacı do�rultusunda 
meydana geldi�i, bunların beraber bir makinenin parçası gibi çalı�tı�ı ve sonunda bahsi geçen 
sosyo–kültürel veya sosyo-ekonomik etnik grubu meydana getirdi�i söylenebilir. Pomak 
toplumu, birbiriyle alakadar ortak de�erlere sahip insanlardan meydana gelmektedir. Ortak 
payla�ım ve çıkarımlar aralarındaki ileti�im ve davranı� biçimi ile alakalıdır. Di�er taraftan, 
kültür ise, sadece bireylerin akıllarında var olan ve uygulamalarda dönü�en bir unsurdur. Bu 
ortak anlamlandırmalar bir nesilden di�er bir nesile aktarılmaktadır.  Keammer’in (1993: 9) 
sözlerinde, sosyal yapı ve kültür her ikisi de ara�tırmacının davranı�larda gözlemledi�i 
modellemelerdir. Bu anlamda Pomakların pesna, di�er deyi�le �arkı gelene�i, gerek bu 
toplumun genel karakteri üzerine bize ı�ık tutacak gerekse de nesilden nesile aktarılan bu 
gelenek ile onların ortak dü�üncesine, bireysel yaratılarına ve bunların etrafına olan etkisine 
tanıklık etmi� olaca�ız. 

Pesna gelene�inde oldu�u gibi di�er tüm gelenekler yaratılmı� ve özünde ilkelli�i 
barındırır. Bu gelenekler zaman içinde sürekli bir �ekillenme içindedirler. Bu �ekillenme açık ve 
belirgin veya gizli olabilir. Tarih unsurundan ba�ka, gelenek, isterse çok eskiden kalma olsun 
veya günümüze ait olsun farklı ele alını� biçimlerinde bir önceki zamanların saflı�ını ya da 
tatminkârlı�ını barındırır. Bireylerin kusursuz görüntülerini anlayabilmemiz için, bizler onların 
bir bütünü olu�turdu�una dikkat etmeliyiz. Bu ba�lamda Pomak ulusunun etrafında çevrili 
olan di�er kitleler ile ili�kilerini ölçütlendirmemiz gerekir. Ancak bu �ekilde bizler Pomakların 
pesna gelene�inin nasıl �ekillendi�ini anlayabiliriz. 

David Hume (1711-1776), �skoç filozof, tarihçi ve ekonomist ile Adam Ferguson (1723–
1816) �skoç filozof, tarihçi ve toplumbilimci, gelenekleri açıklarken bunların günümüzün 
ihtiyaçlarından do�an tekrar anlatımlar olduklarını böylece nesilden nesile a�ındırılmı� tarihsel 
olaylardan meydana geldiklerini belirtmektedirler (Noyes, 2009: 236). 

Ba�ka taraftan Johan Gottfried Herder (1744–1803) Alman filozof, din bilimci ve �air, dil 
ve gelenek hakkında konu�urken bu iki unsurun önde gelen din adamlarının 
toplumlandırılmasından de�il de Volk (halk, ulus) gibi bir kavramın bütünlü�ünden ortaya 
atıldı�ını belirtmektedir (Noyes, 2009: 236). Böylece sadece toplumun en alt sınıfları modern 
dönem için inançlarını korumu�lardır. Kastedilen Volk kelimesi de sınıf ile ulus arasında yön 
de�i�tirmi� olacaktır. Herder ve onun takipçileri gelene�i ele alırken onu bozulmakta veya 
çürümekte olan bir unsur gibi de�il de bireysel bir özümsemenin dinamik bir süreci içinde ele 
almı�lar ve daha genel olarak ulus denilen ve ya�amsal hayat sürecindeki organizma ile 
“tedavi” etmi�lerdir. Daha da irdeleyecek olursak, Herder’e göre sözlü gelenek, (ki pesnayı da 
bu gruba dahil edebiliriz) do�rudan do�ruya duygulara ait algılama biçimlerini engellemez, 
bilakis gelenek için miras yoluyla gelen açıklayıcı bir ba�lam düzleminde bahsi geçen ya�amsal 
dünyaya aktif olarak geli�en bir cevap olarak belirir (Noyes, 2009: 236). Bu ba�lamda, gelenek 
sabit ve de�i�mez bir etkendir. 

Herder’i takip eden di�er ulusalcılar gelenekleri korumak için onları kayıt altına alma 
yöntemine giri�mi�lerdir. Onların dü�üncesi do�rultusunda gelenekler ölmemeliydi, çünkü 
onlara göre, gelenekler ait oldukları yerlerdeki halkların ruhunu temsil etmekteydi. 

Bir di�er yandan Noyes’e göre (2009: 240), köylü sınıfın arasındaki gelenekler, parçalar 
halindeki formlardan bütün bir modern forma yeniden dönü�türülmeliydi. Bu da ulus içinde 
dola�acak basılmı� yazım �eklinde olmalıydı. Böylece gelenekleri daha safla�tırmak ve daha 
rafine bir zamana uygun olabilmesi sa�lanacaktı. Yı�ınların ideolojik kirlenmeye maruz kalmı� 
geleneklerini temizlemek için yöneticilerin yarattıkları geleneksel modeller üzerine yeni 
yazımlar olu�turulmaydı. Bu da yazımların popüler ve ilerleyen görünü�ler olarak 
saptanmasına olanak sa�layacaktı. Kurulan e�itim enstitüleri ile halkın birli�ini açıkça gösteren 
ve yeni ortaya çıkmı� ideolojik ve politik bir araç olan yerelli�in, herhangi bir ideolojik veya 
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politik temele dayanmayan belirgin bir otantikli�in biçimleri olarak tekrar in�a edilmesi 
sa�lanmalıydı (Noyes, 2009: 241). 

Sosyalist ve popüler cephe rejimlerinde (Bulgaristan’ın 1945–1989 tarihleri arasındaki 
durumunda oldu�u gibi), gelenek ba�taki evrelerde topyekûn reddedilerek, feodal bir etmen 
olarak nitelendirildi. Aynı zamanda gelenek bu rejimler için, yı�ınların mobilize edilmesi ve 
onlarla ileti�ime geçilmesi yönünden önemli bir araç durumundaydı.  

Eric Hobsbawm ise (1983: 1) oldukça eski gözüken geleneklerin aslında yeni ve bazen 
de icat edilmi� olabileceklerini söylemektedir. Bu “icat edilmi� gelenekler”, ritüel veya sembolik 
do�anın açıkça veya üstü kapalı bir biçimde idare edilen bir takım uygulamalarından meydana 
gelmektedir. Bu uygulamalar otomatik olarak geçmi�le devamlılı�ını sürdüren ve davranı� 
biçimlerinin belirgin de�erlerinin ve normlarının arayı�ında olan telkinlerdir (Hobsbawm, 1983: 
1). Ulusların yükseli�lerini, ulusal hayatın ‘bir, daha birço�u’ yakla�ımını belirten bu yazılı 
gelenekler aynı zamanda ulusun yapısını taklit ederken karmakarı�ık diller ve stillerle kesin bir 
sınırlama çizmektedir. Kısacası bu gelenekler eski olaylardan referansını alan bir form gibi 
sanki kendi özgeçmi�lerinin zorunlu bir tekrarı niteli�ini ta�ıyan cevap �eklinde ortaya çıkarlar 
(Hobsbawm, 1983: 2). 

Gelene�e ba�lı uygulamalar, kolayca tanımlanabilir pratik i�lemleri kolayla�tırmak için 
tasarlanmı�lardır. Bu uygulamalar de�i�en pratik ihtiyaçları kolayca düzeltebilir veya tamamen 
terk edebilir.  

Hobsbawm’a göre (1983: 9), bu “icat edilmi� gelenekler” üç adet üst üste geçmi� ana 
kategorilerden meydana gelmektedir. 

a) Sosyal birli�i veya grupların üyeli�ini (gerçek veya yapay topluluklar) tespit 
eden veya sembolize eden ve bunları yasalla�tıran icat edilmi� gelenekler; 

b) Otoritenin durumu veya ili�kisini, kurulu�ları tespit eden icat edilmi� 
gelenekler; 

c) Temel amacı sosyalle�me olan, inançların telkin edilmesi, davranı�ların de�er 
sistemleri ile sözle�me hükümlerini içeren icat edilmi� gelenekler. 

Di�er yandan “icat edilmi� gelenekler”, günümüzün tarih olgusunun yarattı�ı bir 
yenilik olarak kar�ımıza çıkan ulus ve bu kavramdan ayrı tutulamayacak olan di�er 
kavramlarla (ulusalcılık, ulus–devlet, ulusal semboller, tarihler ve geriye kalanlar ile) çok 
yakından alakalıdır.  

Öyleyse, gelenekler, türetilmi� ikincil ürünlerden farklı olarak bir kimli�in dı�a vurum 
�eklidir. Bu ba�lamda icat edilmi� gelene�in bir ürünü olan folklor, müzik veya günümüz 
dünya müzi�ine ait akımlarda, pesnanın konumu eklektik ve otantik müzik düzleminde 
kar�ımıza çıkmaktadır. 

Pomaklara gelecek olursak, geleneksel veya gelene�e ait olarak dü�ünebilece�imiz �ey 
pesnadır; yani �arkı söylemek. Pesna, ona hayat veren ve tarihi bir ayrıcalık getiren anlatımsal 
içerikten sıyrılan bir di�er yandan lirik ve “duygusal bir çekirdektir”. Oldukça ilginç olan, 
pesna icrasında her bir dinleyicinin farklı pesna söyleyenlerdeki (veya pesna anlatanlar) 
seçenekleri sentezleme yoluna gitmesidir. Çünkü pesna yazılı olmayan �iirlerin gelene�inden 
gelmektedir ve bunların en saf formda olduklarını belirlemek oldukça güç bir durumdur. 

Pesna, Slav dilindeki pesen (�	�	
), pesnya (�	�
�)’dan gelmektedir ve �arkı anlamını 
ta�ımaktadır. Sıklıkla solo, bazen tanbura (��
����) – (üç telli, mandoline benzer bir alet) ile 
söylenmektedir. Epik karakterlidir. 8, 10, 12, 14 ve daha fazlasını içeren beyitten ve çe�itleme 
prensibine dayanarak söylenen müzikal bir eserdir. Konuları da sıklıkla a�k ve ölüm, delikanlı 
sevdası, kara sevda olarak geçmektedir. Günümüzde en eski pesnalar Biga Yarımadası’ndaki 
Pomak köylerinde korunmaktadır. 1945–1989 Bulgar Komünist Partisi döneminde 
Bulgaristan’daki Pomak köylerine birçok profesyonel müzik toplulukları gitmi�, Komünist 
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partisinin genel ideolojisi do�rultusunda yerel müzisyenleri e�itme yoluna giri�mi� ve bu 
otantik pesnaları bugün oralarda bulmak neredeyse imkânsızla�mı�tır. Bu otantik pesnalar 
pentatonik dizi içinde söylenmektedir. 1962’de etnomüzikolog Nikolai Kaufman ve Todor 
Todorov’un derledi�i pentatonik Pomak pesnalara rastlamak mümkündür. Lakin genel Pomak 
pesna antolojisinin o dönemde olu�turulmasından kaçınılmı�tır. 

Ne var ki, tarihsel bir dil kullanacak olursak Pomaklar tarafından yazılmı� bir Pomak 
tarihinden bahsedemeyiz. Pesnalardaki hikâyeler de, ne yazılmı� ne de basılmı�tır. Kaufman 
tarafından bir yazım türü olarak ele alınan pesnalar, ninniler ve masallar sözlü sanatın içinde 
birer unsur olarak kalmı�lardır. Yazım türünün di�er düz yazı formları ki bunlar ister peri 
masalları olsun, ister destan isterse de kısa roman olsun kıyaslanacak olursa hiç biri sözlü 
gelenekten ortaya çıkmaz ve aynı �ekilde hiçbiri sözlü gelene�e gitmez. Pomak pesnası ise sözlü 
gelene�e ait bir üründür, bu yüzden biz ona yazım türüne ait bir form gibi bakamayız. 

Pesnanın yazım türü örne�i olması ancak bunun kâ�ıda dökülmesi ile mümkün 
olmaktadır. Bu makalenin de bir di�er amacı bunu yaratmaktır. Bu ba�lamda geçmi� ister icat 
edilmi� isterse de gerçek olsun, geleneklerin ait oldu�u bu geçmi� olgusunun sabit (normal 
olarak formalize edilmi�) uygulamalar olduklarını bunların da tekrarlardan meydana 
geldiklerini belirtebiliriz. 

Bulgaristan ve Türkiye’deki pesna gelenekleri farklı sonuçlar barındırmaktadır. Bunun 
sebebi, ulusal bir temele dayandırılarak kayıt altına alınmı� yazımın �effaf halk konumunu 
açıklamak için XX. yy’in ortalarında yarı tutarsız uygulamalar ile Bulgar Romantik 
folkloristlerin görevlendirilmeleridir. Türk tarafında pesna, Pomaklar arasında göze çarpan bir 
uygulama olarak varlı�ını sürdürmektedir. Ne var ki bu üretimler Türk folkloristler tarafından 
pek ara�tırılmamı� ve bu alanda fazla çalı�ma gerçekle�tirilmemi�tir. Bu saf ürünlerin basılması 
hususundaki yakla�ımlar için herhangi bir ideolojik kısıtlama yoktur.  

Biga Yarımadası’ndaki köylerde kar�ımıza çıkan pesna örnekleri sadece ya�lı erkekler 
tarafından söylenmektedir. Özellikle iki�erli (diyafonik) pesnalar oldukça etkileyicidir. Bu 
iki�erli söyleme �ekilleri heterofoniyi olu�turmakta ve mikrostrüktürel bakıldı�ında her bir 
icracının tavrının farklı olmasıyla beraber ho� bir ahenk olu�turmaktadır. Buralarda aynı 
zamanda tetrafonik pesnalar da kar�ımıza çıkabilir. �ki�erli iki çift arasında geçen bir atı�ma 
niteli�ini ta�ıyan pesnalar sıklıkla hasat zamanının sonunda, kahvehanelerde icra edilmektedir. 
Pesnaların bir di�er belirgin özelli�i, a�ır, nameli, sakin, yo�un i�lemeleri olan (melizmatik) bir 
yapıya sahip olmasıdır. Serbest tartım içerisinde olan bu yo�un i�lemeli notaların çoklu�u 
söyleyen ki�inin ne denli usta oldu�unu göstermektedir. ��lemeler e�er ses dizisinin sınırını 
a�arsa bu yorumcunun o andaki melodik seyrini gösterir çünkü bu seyirler tamamen 
do�açlama tarzındadır. Modal yapı oldukça belirgin ve sistemlidir.  

Pesnalar sıklıkla dededen toruna aktarılmaktadır. Ribnovo’da gerçekle�tirilen dü�ün 
seremonisinde ise pesna daha ya�lıca bayanlar tarafından gelin süslenirken söylenmektedir. Bu 
pesnalarda gelinin biraz sonra artık evli olaca�ı anlatılır. 

Bu arada, güçlü ve karma�ık bir ritüel olan Pomak evlenme seremonisi, içinde gelinin 
makyajı ve süslenmesi gibi kar�ımıza bir çok çe�it geleneksel birle�imleri ortaya çıkarır. Pesna 
da bunlardan bir tanesidir. Bu müzikal uygulamanın oldukça geni� bir kullanım alanı 
mevcuttur.  

Gelinin süslenmesi sadece Ribnovo köyüne ait bir durum de�ildir. Böyle bir gelene�e 
Türkiye’de Bursa ilindeki bazı Pomak köylerinde rastlamak da mümkündür. Ne var ki bu iki 
yerle�im arasındaki ba�langıç ba�lantısını açıklamak ve bu gelene�in öncelikle hangi tarafa ait 
oldu�unu söylemek zordur.  Bizler, sadece diyebiliriz ki gelenek bu her iki yerde de aynı amaç 
ve i�levsellik do�rultusunda �ekillenmektedir. Burada gelinin süslenmesi, yeni ko�ullardaki 
eski uygulamaların ve taze filizlenmi� ihtiyaçların eski modellerinde yer bulması ile uyarlama 
için bir ö�e durumunda kar�ımıza çıkmaktadır. 
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Bulgaristan’daki Ribnovo köyündeki dü�ün törenleri bu ba�lamda gelene�in tipik bir 
uygulamasıdır, bunu da örf ve adetten ayırmak gerekir. Gelinin süslenmesinin geçmi�e 
istinaden bir biçimlendirmeyi ve ayinle�tirmeyi uygulamaya alan ve sadece tekrarlamayı 
vurgulayan bir kavram oldu�unu belirtmekte fayda vardır. Böylece bu kavramın kim ya da 
kimler tarafından, ne zaman ve nerede icat edildi�i tarihçiler açısından cevaplanması zor olan 
sorulardır. 

Gelenek, topluluktaki farklı cinsiyetler arasında farklı i�ler. Bir kez gelenekler icat 
edildi�inde, onlar, yeni durumlardaki eski uygulamaları ve yeni amaçlar için eski modelleri 
adapte yetene�ine sahip olurlar. Bunlar ister dü�ün, sünnet, hasat veya herhangi bir dinsel 
seremoni olsun; neticede hepsinin amacı aynıdır. Yenilik, grup üyeleri arasında sembolik bir 
uygulama ve ileti�im yöntemidir. Aynı zamanda bir çe�it dildir. Bu dilde belli bir olayın temsili 
nesnelle�mektedir. Pesna gibi var olan alı�ılmı� geleneksel uygulamalar, gelinin süslenmesi 
veya makyajı, sonu olmayan ritüeller, vs., hepsi giyimde, dilde ve sosyal uygulamalardaki 
tekli�in bir i�aretidir. Bu teklik yenili�e açıktır. 

Kültür ve alt kültürün veya Pomaklar gibi bir grubun geleneklerini tanımlarken, 
barındırdı�ı halk üretimlerini (destanlar, müzik, yaygın inanı�lar, deyimler vs.) konu alan bir 
önemli etmen de folklordur. Folklor ürünleri eski zamana dayanan müziklerin sözlü aktarım 
yoluyla günümüze ula�mı� birer kültürel fonksiyonunu üstlenmi� ve içinde bazen dinsel 
unsurlar ve/veya gerçeküstü olayları konu alan üretimlerdir. 

Gramsci’nin (1985: 141) folklor kavramsalla�tırılmasında, folklor ciddi bir olgu gibi 
tanımlanmı�tır, çünkü bunu “popüler kültürün en dü�ük katmanı” olarak göz önünde 
bulundurmu�tur. Gramsci’ye göre folklor bir dünya ve ya�am görü�üdür. Bu görü�e göre, üstü 
kapalı bir biçimde, zaman ve mekân olarak geni� kapsamı belirlemede toplum ve kar�ı koyan 
katman için (birço�u zaman üstü kapalı mekanik ve tarafsızlık içinde) dünyanın “resmi” 
gözüken görü�leri (daha genel tarihsel anlamda belirlenmi� toplumların kültürel parçalarının 
görü�leri) birbirini tarihsel süreç içinde ba�arıya ula�tırmaktadır (Gramsci, 1985: 89). 

Alıntı yapılan ve Gramsci’nin ifadelerini içeren bu pasajda katmanla�tırmanın, �u anda 
terk edilmi� ve bir zamanlar baskın sınıfın fikirleri için zengin bir kaynak olarak elde tuttu�u 
bilginin belirgin bir kütlesi üzerine dayandı�ını söylemek mümkündür. 

Gramsci (1985: 195), “tek alandaki folklorda farklı katmanların bulunmasından daha 
karı�ık” bir �ey olmadı�ını ifade eder. 

Bu özellikle Pomak perspektiflerinde ve Bulgaristan’daki folklor alanında tanımlama ve 
sınırlamanın kalıcı bir problemi olarak kar�ımıza çıkmaktadır. Buna benzer bir kavram, gelenek 
ile aktif �ekilde iç içe geçen algılamaya dayanan popülasyonun belirli bir bölümünün di�erine 
olan alakasını tanımlayan ve bu tanımlamayı anlamak için sosyo-evrimsel bir iskelet meydana 
getiren yoldur. 

 Özellikle arada kalan, git gide popüler kültür tarafından yerinden edildi�i savunulan 
argümanlar, folklor ö�esinin anla�ılmasında hataya neden olabilmektedir. Gencarella’ya göre 
(2010: 240), olu�maya ba�layan felsefeler, bilimler (medya teknolojileri dâhil) ve ideolojiler yeni 
folklorları kaçınılmaz bir �ekilde üretecek ve popüler kültür için e�ilim ve yanlı� anlama 
giderilmi� olacaktır.  

 Buna benzer olarak, Gadamer direkt olarak folklor kelimesini kullanmaktansa, 
folklordan ayrı olarak tuttu�u felsefe ve bilimsel aktivitelere gönderme yaparken destan veya 
efsane kelimelerini kullanmaktadır (Gadamer, 1998: 71). Folklorun e�zamanlılı�ın geçici 
durumunu i�aret etmemektedir. Folklor tamamıyla günümüze ait olmayan bir �imdilik olmaya 
devam etmektedir. Çünkü folklor, parçalar halinde de olsa sözlü bir gelenek olarak 
dü�ünülmektedir. Bu durum teknolojiye, ilkyazım ve basım, kaydetme ve yayınlama 
teknolojilerine ve sonunda dijital medyanın üzerine tanımlı olmasına gayret eder. Folklor 
sürmektedir ve onlar yüzünden de�il, onlara nazaran yaratılmı�tır. Bu arada bizlerin folkloru 
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tanımlarken, bunun kültürel üretimin belirgin bir biçiminin çalı�ması oldu�unu da 
unutmamamız gerekir. 

 Gramsci’ye istinaden (1985: 123), folklorun önemli kavramlarından bir tanesi lehçeyi 
barındıran dil unsurudur. Dil ve sanatlar hususundaki tartı�malarda, Gramsci ifadenin alanları 
için birçok derecelendirmeler belirlemektedir. Bu ifadeler artan co�rafik sınırlar ve etkile�imler 
arasında gezerek dola�maktadır. Bu sınırlar ve etkile�imler �u �ekilde kategorize edilebilirler: 

a) Ta�ra – lehçe 

b) Ulusal – popüler 

c) Dinsel – uygarlık 

d) Politik – kültürel  

Folklor ta�ra-lehçe mertebesinde bulunmaktadır. Bulgaristan gibi eski sosyalist 
ülkelerde ulusal akımlar lehçeyi ba�ka bir ulusal dil olarak yeniden tanımlamaya çalı�ırken, 
ortak inançlarının ve geleneklerinin köklerini ara�tırmaya giri�tiklerinde folkloru halk tarihine 
bir adım gibi kullanmı�lardır (Glazer ve Moynihan, 1975: 203). 

Di�er taraftan dinsel yönergeler dünyanın geleneksel ve folklorik kavramlarını esasen 
yükseltmi�lerdir. Rodoplar’daki Pomak Müslümanlar ve Bulgar Hıristiyanlar arasındaki 
farklılıklar ne ırksal ko�ullardan, ne deri renginden, ne de sonuca varmak için birliktelikte 
yatar. Onların birlikteli�i ve farklılı�ı co�rafik konumlandırılmalarından, demografik 
da�ılımlarından ve birinin kimli�inin ba�tan sona beslenmesinden meydana çıkan sosyo-dinsel 
durumlardan ortaya çıkar. Bu yüzdendir ki insanın ki�ili�i folklor, dil ve özellikle onun asıl 
biçimlenmesinde etkin olan ortak duygu ile örülmü� vaziyettedir. 

Gerek Müslümanlar gerekse de Hıristiyanlar bu bölgede ortak ya�am mücadelesi 
verirken simbiyotik folklor üretimleri birbirini etkilemi� ve bu topluluklar eski zamanlara 
dayanan pagan inançlarını uyguladıkları dinlerle beraber sentezlemi�lerdir. Bir folklor müzik 
örne�i olan pesna her iki taraf için belirgin bir ifade aracı olarak kar�ımıza çıkarken aralarındaki 
fark pesnada adı geçen kahramanın bir yerde Hasan olarak di�er tarafta Asen olarak 
anılmasıdır. Folklor müzikte ayrı�tırma çabaları sadece Pomaklar için uygulanan bir durum 
de�ildir.   XX. yy’ın erken döneminde, Bartók (1931), Macar müzik stilindeki esasları tanımlama 
çabalarına giri�mi� ve dolayısıyla daha önce bir arada anılan ve aynı kefede tutulan Macar 
köylü müzi�i ile Çingene müzi�ini ayırma yoluna gitmi�tir. Bartók makalelerinde folklor 
müzi�ini tanımlarken �unu der: Folklor müzi�i, �ehir kültüründen en az etkilenmi� popülasyon 
sınıfının müzi�idir. Bu müzik aynı zamanda bir müzikal dürtünün ani ortaya çıkan manifestosu 
gibi canlı, az ya da çok geçici ve ortama ait alansal bir müziktir. �ehir hayatından ya da popüler 
sanat müzi�inden etkilenmemi� saf folklor melodileri bulmak güçtür, hatta imkansızdır. 
Yabancı etmenler ve onların asimilasyonu tekil �ahıslardan ziyade yı�ınların nesilden nesle 
aktardıkları ö�elerle su yüzüne çıkar. Ö�elerin gönüllü aktarımı belirgin de�i�ikliklerden 
geçmektedir. Bu yüzden onlar harmanla�mı�lardır. 

Bartók’a göre (1976: 317), saf folklor müzi�i ancak XIX. yy’ın sonları ile XX. yy’ın 
ba�larında daha yüksek sanat müzik alanının üzerinde kendisinin kar�ı konulmaz etkisini 
kullanmaya ba�lamı�tır (Bu zaman diliminde özellikle Chopin ve Liszt’in sanatında ve daha 
sonra Slav bestecilerinde folklor müzik belirgin bir etki göstermeye ba�lamı�tır). 

Bu ba�lamda Debussy ve Ravel’in çalı�malarında Do�u Avrupa ve Do�u Asya’nın 
folklor müzikleri duyurulmu� ve bunlar da ilk örnekler olarak kayıt altına alınmı�lardır. Bartók, 
sorusunda (1976: 318), tamamıyla tonal (bunu diyatonik olarak da adlandırabiliriz) olan folklor 
müzik ile atonal olan (veya Stravinsky’nin dedi�i gibi antitonal; bunu kromatik olarak da 
adlandırabiliriz) bir müzi�in nasıl uygun hale getirile bilinece�ini sormu�tur. 

     Bestecilik alanına giren bu soru günümüz bestekârları tarafından hala i�lenmekte ve 
bu iki unsuru aynı çatı altında birle�tirme çabaları sürdürülmektedir. Ne var ki, bu melez 
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üretimler her iki tarafı saf olan bu dünyalarda entelektüel seçicili�ini barındırdı�ından folklor 
ezgisi gerçek kimli�ini kaybetmekte ve kendisi sadece besteci için yalın bir �ablon 
olu�turmaktadır. 

1936 yılında yazılmı� bir di�er makalesinde, Bartók “folklor müzik neden ve nasıl 
biriktirilir?” sorusuna cevap aramaktadır (Suchoff, 1992). Bu makalede Bartók, daha az bilinen 
en güzel melodileri, edebi yazınları ele alarak ve bu folklor materyallerini toplayarak kesin 
bakı� açıları çizer.  Neticede, folklor tınısı sürekli de�i�en,  ya�ayan bir varlık olmakta ve bunun 
içinde bu tınıları biriktirenler bu müzi�in bireysel bir sanat de�il toplu bir manifesto oldu�unu 
saptarlar.  

Bir kültürel yapı olarak ele aldı�ımız folklor müzi�i (daha önce bahsi geçen), 
ulusalcılık, komünizm, fa�izm ve sömürgecilik gibi de�i�ik çe�itlilikte kullanılan politik 
ajandaların sürekli devam eden ara�tırma ve tartı�ma konusudur. XVIII. yy’in sonlarında 
folklor �arkılarının tasniflemeleri ço�alıp yayılmaya ba�ladıktan sonra bu kavram çe�itli 
ulusalcı akımlarla ba�da�tırılmaya ba�landı. 

XIX. yy’dan sonra ulusalcılık tartı�ması önemi artan bir kavram durumuna yükseldi. 
Pomaklar gibi, özellikle politik yönden bastırılmı� küçük uluslar bu de�erlerde belirgin bir 
teselli buldular; onların öz bilinçleri daha da güçlendi ve peki�ti (Bartók, 1976: 25). Bireysel 
bestecilerden koleksiyonculara ve totaliter rejimlere kadar sıralanarak kendi ulusal müziklerini 
yaratmak veya kimli�ini saptamak arayı�ında olanlar kendi ihtiyaçlarına sı�dırmak için 
kavramı yorumlayarak “folk” kelimesini “ulus” kelimesi ile e� anlamlı olarak kullandılar. Fakat 
çok geçmeden bu uluslar bir çe�it hayal kırıklı�ı ile kar�ı kar�ıya geldiler. Az da olsa, bunlar 
kom�uluk içinde olan insanların benzer de�erleri ile alakalıydı. Bu çe�it kom�uluk içinde olan 
ulusların kültürel birikimlerinin bazı görünü�lerinin �imdi ve sonra temas içinde olması 
kaçınılmazdı. Bartók’un müzikal folklor hakkındaki ara�tırması, folklor �arkısındaki ulusal 
mirasın fikrini çizer. Bartók’a göre (1976), birbirini kar�ılıklı olarak etkileyen ve kom�uluk 
içinde olan diller durumundaki bu unsurları do�al bir süreç gibi göz önünde bulundurmak (bu 
yöntem ne dilin ruhuna zarar verir ne de küçük dü�ürülmek için bir sebeptir.), folklor 
ürünlerinin kar�ılıklı (hatta tek yönlü) de�i� toku�u için daha da geçerlidir. �nsanlar kendi 
kimliklerini bölgesel olarak tanımlamak ve in�a etmek için resmi hallerdeki ili�kilerine, 
kom�uluk içinde olan grup üyeliklerindeki ili�kilerine ve bunların arasındaki etkile�ime göre 
kendi deneyimlerini ve algılamalarını olu�tururlar (Bringa, 1995: 70).  

Örne�in, diyelim ki bir Türk melodisi Bulgarlar tarafından alındı ve Bulgarla�tırıldı; bu 
Bulgarla�mı� form daha sonra tekrar Türkler tarafından alınarak Türkle�tirildi. Ne var ki bu 
“tekrar-Türkle�mi�” form ba�takine nazaran orijinal Türk melodisinden farklı olacaktır. 80 
ya�ını geçmi� ve Breznitsa’da ya�ayan Arap lakaplı Ahmed Gru�ar’ın söyledi�i ve �stanbul’dan 
geldi�ini belirtti�i pesna yukarıdaki durum hakkında güzel bir örnek te�kil etmektedir. Bu 
parça üç asır önce yeniçeri oca�ına alınan bir Rodoplunun �stanbul’a gitti�inde söyledi�i bir 
�arkıymı�. Yüzyıllar sonra �stanbul’dan Rodoplar’a giden ba�ka bir asker yine bu �arkıyı 
söylerken o yerle�im yerindekiler bu melodinin çok tanıdık geldi�ini ne var ki Bulgarca yerine 
Türkçe söylendi�ini fark etmi�ler. ��te artık bu melodi Breznitsa’da Türkçe söylenmekte ve göç 
etmi� askerin anılarını ta�ımaktadır. Bu folklor eseri bir kez Türkle�tirilmi� ve do�du�u ortama 
farklı bir kimlik ile dönmü�tür. 

Bu alanda ara�tırmalar yapan dilbilimciler, kelimelerin de melodilerin oldu�u gibi göç 
halinde olduklarını belirtirler. Do�rudur; folklor müzi�inin hayatı ile dilin hayatı arasında 
birçok ortak özellik mevcuttur. Osmanlı’nın Balkanları i�gal örne�indeki fetih durumundaki 
ili�kide, fetheden ve fethedilen karı�mı� oldu�undan kar�ılıklı etkile�im halinde olan diller ve 
folklor müziklerinden bahsedebiliriz. Yabancı unsurlarla etkile�ime girmek sadece melodilerin 
alı�veri�inde sonuçlanmaz, aynı zamanda daha da önemlisi yeni stillerin geli�mesi için zemin 
hazırlar. Bu yüzden bu müziklerde ırksal saflık aramak zordur.  
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�nsan ırkının kendisi ya da dilin kökünün temeli, insanların ilkel müzi�in kökenini 
ara�tırma problemiyle beraber çözümsüzdür. Kırsal müzik, bilginlikten yoksun bir toplulu�un 
içgüdüsel dönü�türücü gücünden dolayı kendisini açıkça gösteren bir formdur. 

Her ulus kültürün ve geli�menin belirgin evrelerinde ki�isel müzik stiline sahip 
olmaktadır. Pomak ulusunun durumuna de�inecek olursak çe�itli nedenlerle daha üst kültür 
düzleminde olan Bulgar melodileri, di�er de�i�le ulusal kimli�in daha üst durumunda olan 
kom�uluk içerisindeki insanların “sanat melodileri” veya folklor melodileri bu sorgu altındaki 
insanlar arasında yayılmaktadır. Bu yöntemde bunların yayılma durumunda yerel 
de�i�kenlikler artar. Bu artı� önce küçük de�i�iklikler halinde, sonra orijinal formdan daha 
önemli bir uzakla�manın birikimi ve yı�ınından gerçekle�ir. �thal edilen müzikler, köylülerin 
do�u�tan muhafazakârlı�ı nedeniyle ithal edilmekte olan ülkede var olan müzikal stilin 
özellikleriyle ve yabancı melodilerle süslenmi�lerdir; bu müzikler aynı zamanda aynı anlamları 
barındırarak tamamıyla de�i�ime u�ramı� olabilmektedirler (Bartók, 1976: 321). 

“Folk” ya da “halk’ın” müzi�i kimli�ini saptamak eski Sovyet sisteminin altındaki 
ulusal kimlikler ve Sosyalist uluslararasını yaratmak için önemli bir stratejiydi. Eski Sovyet Orta 
Asya’sında, Do�u Avrupa’da oldu�u gibi, yerel folklor müzik görünü�leri Rus klasik müzi�inin 
ses idealine uygun olarak birle�tirilmi�tir ve bunlar okullar, tiyatrolar, konser ve salonlarında 
yaygınla�tırılmı�tır. Evrimsel perspektiflerin kullanımını, gelenek ve folklor �arkılarının 
tasnifini içeren Bartók’un müzikal folklor metotları Sovyet ideolojisiyle uygunluk içerisindeydi. 

Batıda ise, XIX. yy boyunca ulusal be�eniyi �ekillendirmek ve ulusal müzi�i yaratmak 
amacıyla folklor �arkıları sıklıkla piyano e�likli ve “insanların ruhu’ndan” esinlenerek 
olu�turulmu� bir arada basılmı� �arkılardan meydana gelmekteydi. Orta ve Yakın Do�u’da 
geleneksel müzik ar�ivleri, konservatuarlar, enstitüler ve uygun yayınlar tarafından 
desteklenen “klasik” ve “folk” de�imlerinin kodlanması, ulusalcı tasarılar tarafından dahil 
edildi. Yeni ulusu Osmanlı geçmi�inden ayırmak için 1923 yılında kurulan Türkiye 
Cumhuriyeti’nin kurucuları sanat ve halk müzik ayrımını keskin ve sert bir çizgi ile 
belirlemi�lerdir. 

Di�er taraftan, sanat müzi�inin, gerçek olmayan egzotik görünü�ü genç ku�ak Türk 
bestecileri arasında oldukça tercih edilmektedir. Lizst, Brahms ve Chopin’de çekicili�e 
kendilerini kaptırmı� ve egzotizmden yararlanmı�lardır. Bartók’a göre (1976: 322)… egzotizmin 
ve banalli�in bir karı�ımından do�an, mükemmel ve artistik olmayan bu sonuç gerçek köylü 
müzi�in yalınlı�ı ile kontrast olarak kar�ıla�tırıldı�ında en elveri�siz durum ortaya çıkar. Bu 
ba�lamda, diyebiliriz ki, artistik mükemmelli�i ba�armak �ehir sakinlerinin kültüründen 
tamamıyla arındırılmı�, �ehir sakinlerinin köylü müzi�ini en saf form olarak görebilmekte 
yatmaktadır.  

Burada önemli olan Pomak melodilerinin hangi çevreye ait olduklarını görebilmektir. 
Birisi onlar �arkı söylerken gelecekteki de�i�ikliklere tanıklık etmi� olmalı; birisi onların dans 
e�lencelerine katılmı� olmalı; onların dü�ünleri, dinsel törenleri ve köylünün cenazesine e�lik 
etmi� olmalıdır. ��te buralarda, sıklıkla en üst düzeydeki karakteristik özel melodilerle 
kar�ıla�abiliriz. Hakiki Pomak melodisi mükemmel sanatın müzikal örne�idir. Bu sanat kısa 
özlü kendi içinde tasarlanabilecek ya daha hayal edilebilecek en öz formda müzikal dü�ünceyi 
kapsamakta ve ya�ayan bir kimlik durumundadır.  

PESNALARDAK� PENTATON�ZM 

Pentatonik dizi sadece Rodoplara ait bir genel özellik de�ildir. Macar, Romen, Anadolu 
ve Çin müziklerindeki pentatonik dizilerin evrensel konuma ula�tıklarını belirtmekte fayda 
vardır. Bir di�er önemli olan konu da içlerinde düzinelerce pentatonik dizinin bulundu�u 
Gamelan ve Japon müzi�inin uygulamada ve neticede gösterdikleri farklılıklardır. Bahsi geçen 
tüm bu pentatonik diziler özünde Do�u’ya ait egzotizmin bulundu�u bir örnek olarak 
kar�ımıza çıkar. Bunlar, do�alarında hepsi ilkelli�i barındırır.  
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Her ne kadar Kaufman bu pentatonizmin Rodopların tipik pentatonizmi olu�unu 
vurgulasa da, bizler diyebiliriz ki bir grubun etnik kimli�i bununla belirlenemez çünkü 
sözcüklerde oldu�u gibi müzik dizileri de temelde sürekli bir göç halindedir. 

Be�-ses sistemi farklı uygarlıklara ve medeniyetlere ayrılma a�amasındaki insano�luna 
bah�edilmi� genç ve o denli taze bir mirastır. Yüzyıllar boyu sürmü� ve bugün birçok folklorist 
ile bu konudaki e�itimcilerin dikkatini çekmi�tir. Bunlar arasında yukarıda da adı geçen 
Nikolai Kaufman ve Todor Todorov gibi Bulgar müzik bilimcilerinin pentatonik dizi üzerine 
gerçekle�tirdikleri birçok ara�tırma vardır. Di�er yandan, Riemann, Lach, Hornbostel ve 
Lachman gibi Alman müzik bilim adamları bu be�-ses mekanizmasına müzikal evrimin bir 
genel ilkel semptomu olarak bakmı�lardır. Bütün bu bilgiler ı�ı�ında, sorulması gereken 
sorulardan bir tanesi genel ilkel semptomun ne oldu�udur. Bu, insano�lunun asıl evrensel 
görü�üdür. Bence Szabolcsi (1943: 24) be�-ses sistemine ilkel ve bütünle�tirici bir semptom 
olarak bakılabilece�ini söyler. Bu semptom aynı zamanda herhangi bir ba�lantı olmadan 
Pentium’da uzla�ı, be� sesin ortaya çıkı�ına istinaden yayılı�ı ve buradaki durumu olarak 
açıklanabilir. Ayrıca �skoçya ve Peru aynı zamanda Çin, Kongo veya Macaristan; Rodoplar, Kaz 
Da�ları vs. gibi yerlerde bütün müzikal evrim için bir temel olabilir.  

Avrupa’nın di�er tarafında ise, Rus, Leh ve Finlandiyalı etnomüzikologlar belirli ulusal 
sınırlar içinde bu soruyu incelemi�ler ve Pentatonizmi ulusal birer ürün olarak görmü�lerdir.  

Raghib Kösemihal, Ferruh Arsunar ve Adnan Saygun gibi Türk ara�tırmacılar bu 
sistemi ele alırken bunun tipik bir Antik Orta-Asya uygarlı�ına ait karakteristik oldu�u 
üzerinde durmu�lardır. Ellis (�ngiliz müzikolog) ve Kunst (Hollandalı müzikolog) ise bu 
problemi daha çok bir be�-ses dizisi içindeki akustik bir durum olarak ele almı�lardır. 

Kaufman da pentatonik diziyi içeren birçok örne�i incelemi�tir. Kaufman, Pomak 
pesnasındaki bu pentatonik olu�umun aslında Rodoplar bölgesindeki yerel tını ile alakalı olan 
Ortaça� Hıristiyanlı�ına bir örnek te�kil etti�ini söylemektedir (Kaufman, 1962). Bu durumun 
da, zamanında Hristiyan olan bu toplumun �slamla�masından sonra, söyledikleri �arkılar ve 
buralarda kullandıkları dilin aynı kaldı�ına dair bir i�aret oldu�unu belirtir. 

Ba�ka bir taraftan, melodik yapının (yani kendini ortaya sundu�u form) özellikleri ile 
pentatonik sistemi ba�da�tıracak olursak, her �eyden önce bilmemiz gereken �ey aslında tek bir 
pentatonik sistemden ziyade birçok pentatonik sistemin var oldu�udur (Szabolcsi, 1943: 25). 

�ekil 1’deki pentatonik sistem anhemitonik (yarım aralık ihtiva etmeyen)  ve sunulacak 
olan pesnanın olu�tu�u be�-ses sistemidir. Söyleyen ki�inin kullandı�ı koma sesler bu diziye 
eklenmi�tir. Parantez içindeki sesler ezgide i�leme, kaçak, süsleme olarak kullanılmı� ayrıca 
pentatonik diziyi geni�letmi�tir.  

 
�ekil 1. Örnek olarak verilmi� ve Kaz Da�larından derlenen Pomak pesnada kullanılan pentatonik dizi. 

Hornbostel, Tonart und Ethos: Aufsatze zur Musikethnologie und Musikpsychologie 

(1929: 41) adlı eserinde daimi dörtlülerden olu�an ses kümesine [B - EΒ - A – D – G – C:::∝] 
dikkat çekerken bunun aynı zamanda Marins Schneider’in teorisini tanımlanmasında ne denli 
önemli bir rol oynadı�ını vurgulamaktadır. Bu dörtlülerin be�liler gibi daha geni� aralıklardan 
türedi�ini söyleyebiliriz. 

�ekil 2’de sa� kısımda gri renkle i�aretlenen sesler pesnada kullanılan tüm sesleri 
tanımlamaktadır. [0, 2, 4, 7, 9, 11] kümesini olu�turan aralıklardan meydana gelen ve do�al 
formunda belirtilen bu sesler, Allen Forte’nin Atonal Müzi�in Yapısı (1977) adlı eserine göre [0 
1 3 5 8 T] ses kümesini olu�turmakta ve bu da Joseph N. Straus’un Post–tonal Teori (2004: 240) 
adlı eserindeki Basitle�tirilmi� Küme Listesi’ne ait  6 – 32’ye i�aret etmektedir.  
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�ekil 2. Be�liler çemberi ve pesnada kullanılan seslerin çember üzerinde konumlandıkları yerler. 

�ekil 3’teki diyagramda be�liler arasındaki belirgin ili�ki gösterilirken pesnada melodik 

bir süsleme olan B – C∝ (küçük 2’li) aralı�ının konumlandı�ı alan da belirtilmektedir. D sesi 
çok nadiren kullanılan bir ses olsa da, melodik hareketin bir zirvesi olarak dü�ünülmü� ve �ekil 
3’deki diyagrama eklenmi�tir. 

 
�ekil 3. Kromatik dizi çemberinde pesnanın pentatonik dizisi.  

�ekil 4’te verilen diyagramda pesnanın tonal yuvarı gösterilmi� ve dört ana ton alanı 
saptanmı�tır. Melodideki e�ilim dikey–do�u�kan ba�lamından ziyade kar�ılıklı yatay 
düzlemdedir. Pentatonik dizide var olmayan 2. derece melodiye genel bir gizemlilik 
kazandırmaktadır. Çünkü melodideki 2. derece F sesi veya F# olup olmadı�ını bilmiyoruz. 
Melodik materyalin diyatonik görünü�ü sadece �arkıcı �arkısını söylerken gerçekle�tirdi�i 
süslemeler kısmında a�a�ı–yuvar tonal alanı ile ba�ıntı kurma özelli�ini ta�ımaktadır. 

 
�ekil 4. Örnek olarak verilen pesnanın Rieamann haritası üzerinde kapsadı�ı tonal alanlar.  

Bu süslemeler bir üst dikey–do�u�kan alana sıçrama e�ilimindedirler; ne var ki 
pesle�mi� E (EΒ), C sesinin altındaki A¨ sesi ile alakadar oldu�unu belirtmekte fayda vardır. Bu 
melodik stilin, belirli bir takım medeniyetlerin eski ve karı�ık evreleriyle geç Helenistik zamana 
tipik bir örnek olu�turdu�unu söyleyebiliriz. 

Bu çe�it Pentatonizm eski “yüksek – kültür”’leri bize sunar ve en erken insan 
uygarlı�ının merkezine ait birer kanıttır. Bu ba�lamda, örnek olarak verilmi� melodi özünde 
üç–sesli–düzene�e (trichordus) sahiptir. 

�ekil 5’e dayanarak sorulması gereken soru �udur: Tüm pentatonikler (pentatoniae) bu 
gibi üç–sesli–düzenekleri içermekte midir? Konumuz sadece Pomak müzi�i oldu�undan bu 
soruyu cevaplamak zordur. Fakat özellikle Pomakların pesnalarına e�lik için kullandıkları 
belirgin bir telli alet olan tamburanın akort düzene�i bu soruyu aydınlatmakta bize yardımcı 
olabilir. Tamburaların üç telli (veya dört telli) alet olmalarını ve akort düzeneklerinin yukarıda 
belirtildi�i gibi olmasını buna bir kanıt olarak sayabiliriz. 
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�ekil 5. Pesnayı olu�turan pentatonik dizinin trichordus’u. 

Böylece bu akort düzene�inin melodilerdeki süslemelerin durumuna bir temel 
olu�turdu�unu ve bu trichordus’un pesnanın çatısını meydana getirdi�ini söyleyebiliriz. 

Erken dönem üflemeli çalgıları ile a�ırı üfleme metotları üzerinde yapılan ara�tırmalar 
hayal kırıklı�ına sebep olmu�tur. Tambura durumunda ise bu ara�tırmalar daha güvenli bir 
zemine oturmu�tur. Oktav, dörtlü ve be�li gibi armonik elemanlar arasındaki titre�imleri elde 
edebilmemizi sa�layan �ey tamburanın aynı anda iki teli seslendirmesini sa�layan 
mekanizmaya sahip olmasıdır. Böylece kesin bir akort düzene�inden bahsedebiliriz; lakin kaval 
(svirka) gibi üflemeli bir alette bu mekanizma farklı oldu�undan a�ırı üfleme ile elde etti�imiz 
do�u�kanların bile bu akort düzene�ine uymadı�ını söyleyebiliriz. Bu yüzdendir ki, pesna, en 
alt sesi eksen gibi i�leyen üzerinde dörtlüsü ile be�lisi tınlayan, bir antik telli enstrüman 
tarzında söylenen sözlü müzik örne�idir. Oktavının iki ayırıcı tetrakorda bölünmesi bize           
(↑ E, A, B, e) sınıfını gösterir. Burada ↑ i�areti ba�taki ses sınıfından çıkıcı veya  ↓ inici 
oldu�unu göstermektedir. 

E, A ve B sesleri birbirini izleyen çıkıcı / inici be�lilerin veya dörtlülerin dizisinden 
çevrimsel akort düzene�ine göre türetilir. Bu sesler aynı zamanda bir telin aritmetik uzunlu�a 
(½, ¹/3 ve ¼ vs.) bölünmesiyle, bölünmeli akort prensibine dayandırılabilir (�ekil 6). Bu bir 
matematiksel orandır ve bahsi geçen düzenlemeyi do�rulamaktadır. Armonik ve aritmetik 
anlamındaki oktav gibi i�levsellik üstlenmi� A ve B sınıfları sırasıyla yukarıda adı geçen 
matematiksel oran ile saptanmaktadır. 

Döngüsel Akort Sistemi Bölünmeli Akort Sistemi 

  
�ekil 6. Döngüsel ve Bölünmeli Akort Sistemleri. 

Szabolcsi’ye göre Batı Asya uygarlıklarından ola�anüstü bir yayılma yoluyla bu üç-ses 
materyali Ermeni melodilerinden Türk melodilerine, oradan Transilvanya Szekler’e, Romanya 
ve hatta Güney �talya �arkılarına kadar uzanmı� ve Batı Asya’nın üç-tonikli motif temelindeki 
karakterini belirlemi�tir (Szabolcsi, 1943: 29). 

Bu üç ses pesnanın genel formunu belirlemektedir. Buna istinaden, pesna oldukça 
i�lemeli, balat stilinde söylenir ve beyit formundadır. Örnek 1’deki pesna örne�i on iki adet 
beyitten olu�ur: ab, a1b1, a2b2 … a12b12. Her beyit iki müzikal cümleden meydana gelmektedir. �lk 
cümle E ve B seslerinde açılır ve tonik E sesine geri döner. Buna a adı verilmi�tir; ikinci cümle 
ise, daha kısa ve tamamlayıcı nitelikte olan, A sesini vurgularken tekrar E’de karar kılmaktadır. 
Bu da b olarak adlandırılmı�tır. Pesna yüksek sesle, heyecanlı ve co�kulu bir biçimde, epik bir 
stilde ve rondo formunda dinleyiciye ithaf edilerek söylenmektedir. Orta Asya’ya özgü 
asimetrik çift partili beyitlerden meydana gelmi�, Batı Asya’ya ait tekrarlar ve Afrika’ya özgü 
varyasyon ve süslemeleri içeren bir müzik türüdür. 
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gerekir. Geçen yüzyılda modlar üzerine yapılan birçok çalı�ma onlara tarihsel bakı� açısından 
yakla�ır ve bu modların binlerce yıl boyunca geli�imi ile alakalıdır. Bu modlar do�alarında inici 
seyre sahiptirler ve özlerinde diyatonik pre
söylenen pesnanın
folklor �arkısının modunu belirlemekte önemli bir unsurdur. Örne�in, Doryen çerçevesinde 
beliren ve seyir halinde
belirmesi bu notaların seyir halindeki yöneli�leri ile alakalıdır. Örnek 1’deki pesna ikinci 
dereceden yoksundur. Bu yüzden bizler bu örne�e hem Frijyen hem de Eoliyen olarak 
bakabiliriz. Bu 
eklenmesidir. Çünkü söyleyen ki�i altıncı dereceyi nispi bir �ekilde daha tiz söyleme 
e�ilimindedir.

the Modes ba�lıklı makalesinde yer alan diyagramlara de�inmemiz gerekir (

dizilerdir (Bronson, 1946: 
taraf olan �eklin sa� taraf kenarına do�ru bulunan kısım ise otantik formunu göstermektedir. 
�ekil 7’deki diyagramların sol taraftaki yarımlar hegzatonik (altı notadan olu�an) otantik 
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Modal sistemlerin daha iyi anla�ılabilmesi için Bertrand H. Bronson’un Folksong and 
he Modes ba�lıklı makalesinde yer alan diyagramlara de�inmemiz gerekir (

Bronson’a göre �ekil 7’de sa� taraftaki yarımlar tam heptatonik (yedi notadan olu�a
dizilerdir (Bronson, 1946: 
taraf olan �eklin sa� taraf kenarına do�ru bulunan kısım ise otantik formunu göstermektedir. 
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�ekil 7’deki diyagramların sol taraftaki yarımlar hegzatonik (altı notadan olu�an) otantik 

Örnek 1(devam). 15 Temmuz 2011 tarihinde Hasan Erten tarafından seslendirilen bir pesna.

türünü anlayabilmemiz için modal fonksiyonların temiz 
gerekir. Geçen yüzyılda modlar üzerine yapılan birçok çalı�ma onlara tarihsel bakı� açısından 
yakla�ır ve bu modların binlerce yıl boyunca geli�imi ile alakalıdır. Bu modlar do�alarında inici 

nsiplerini barındırmaktadırlar. Belirli bir �ekilde 
üçüncü derece majör veya minör ya da do�al hali ile kar�ımıza çıkması bu 

folklor �arkısının modunu belirlemekte önemli bir unsurdur. Örne�in, Doryen çerçevesinde 
olan birçok notanın Eoliyen veya Miksolidyen �emalarında tekrar 

belirmesi bu notaların seyir halindeki yöneli�leri ile alakalıdır. Örnek 1’deki pesna ikinci 
dereceden yoksundur. Bu yüzden bizler bu örne�e hem Frijyen hem de Eoliyen olarak 

ba�lamda önemle vurgulanması gereken bir di�er konu da Doryen modunun 
eklenmesidir. Çünkü söyleyen ki�i altıncı dereceyi nispi bir �ekilde daha tiz söyleme 

Modal sistemlerin daha iyi anla�ılabilmesi için Bertrand H. Bronson’un Folksong and 
he Modes ba�lıklı makalesinde yer alan diyagramlara de�inmemiz gerekir (

Bronson’a göre �ekil 7’de sa� taraftaki yarımlar tam heptatonik (yedi notadan olu�a
42). Her iki üçgenin iç tarafları bu modların plegal form

taraf olan �eklin sa� taraf kenarına do�ru bulunan kısım ise otantik formunu göstermektedir. 
�ekil 7’deki diyagramların sol taraftaki yarımlar hegzatonik (altı notadan olu�an) otantik 

Örnek 1(devam). 15 Temmuz 2011 tarihinde Hasan Erten tarafından seslendirilen bir pesna.

türünü anlayabilmemiz için modal fonksiyonların temiz algısına de�inmemiz 
gerekir. Geçen yüzyılda modlar üzerine yapılan birçok çalı�ma onlara tarihsel bakı� açısından 
yakla�ır ve bu modların binlerce yıl boyunca geli�imi ile alakalıdır. Bu modlar do�alarında inici 

nsiplerini barındırmaktadırlar. Belirli bir �ekilde 
üçüncü derece majör veya minör ya da do�al hali ile kar�ımıza çıkması bu 

folklor �arkısının modunu belirlemekte önemli bir unsurdur. Örne�in, Doryen çerçevesinde 
olan birçok notanın Eoliyen veya Miksolidyen �emalarında tekrar 

belirmesi bu notaların seyir halindeki yöneli�leri ile alakalıdır. Örnek 1’deki pesna ikinci 
dereceden yoksundur. Bu yüzden bizler bu örne�e hem Frijyen hem de Eoliyen olarak 

ba�lamda önemle vurgulanması gereken bir di�er konu da Doryen modunun 
eklenmesidir. Çünkü söyleyen ki�i altıncı dereceyi nispi bir �ekilde daha tiz söyleme 

Modal sistemlerin daha iyi anla�ılabilmesi için Bertrand H. Bronson’un Folksong and 
he Modes ba�lıklı makalesinde yer alan diyagramlara de�inmemiz gerekir (1946: 

Bronson’a göre �ekil 7’de sa� taraftaki yarımlar tam heptatonik (yedi notadan olu�a
42). Her iki üçgenin iç tarafları bu modların plegal form

taraf olan �eklin sa� taraf kenarına do�ru bulunan kısım ise otantik formunu göstermektedir. 
�ekil 7’deki diyagramların sol taraftaki yarımlar hegzatonik (altı notadan olu�an) otantik 

-

Örnek 1(devam). 15 Temmuz 2011 tarihinde Hasan Erten tarafından seslendirilen bir pesna. 

algısına de�inmemiz 
gerekir. Geçen yüzyılda modlar üzerine yapılan birçok çalı�ma onlara tarihsel bakı� açısından 
yakla�ır ve bu modların binlerce yıl boyunca geli�imi ile alakalıdır. Bu modlar do�alarında inici 

nsiplerini barındırmaktadırlar. Belirli bir �ekilde 
üçüncü derece majör veya minör ya da do�al hali ile kar�ımıza çıkması bu 

folklor �arkısının modunu belirlemekte önemli bir unsurdur. Örne�in, Doryen çerçevesinde 
olan birçok notanın Eoliyen veya Miksolidyen �emalarında tekrar 

belirmesi bu notaların seyir halindeki yöneli�leri ile alakalıdır. Örnek 1’deki pesna ikinci 
dereceden yoksundur. Bu yüzden bizler bu örne�e hem Frijyen hem de Eoliyen olarak 

ba�lamda önemle vurgulanması gereken bir di�er konu da Doryen modunun 
eklenmesidir. Çünkü söyleyen ki�i altıncı dereceyi nispi bir �ekilde daha tiz söyleme 

Modal sistemlerin daha iyi anla�ılabilmesi için Bertrand H. Bronson’un Folksong and 
1946: 40–41). 

Bronson’a göre �ekil 7’de sa� taraftaki yarımlar tam heptatonik (yedi notadan olu�a
42). Her iki üçgenin iç tarafları bu modların plegal formlarını, üçüncü 

taraf olan �eklin sa� taraf kenarına do�ru bulunan kısım ise otantik formunu göstermektedir. 
�ekil 7’deki diyagramların sol taraftaki yarımlar hegzatonik (altı notadan olu�an) otantik 
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algısına de�inmemiz 
gerekir. Geçen yüzyılda modlar üzerine yapılan birçok çalı�ma onlara tarihsel bakı� açısından 
yakla�ır ve bu modların binlerce yıl boyunca geli�imi ile alakalıdır. Bu modlar do�alarında inici 

nsiplerini barındırmaktadırlar. Belirli bir �ekilde 
üçüncü derece majör veya minör ya da do�al hali ile kar�ımıza çıkması bu 

folklor �arkısının modunu belirlemekte önemli bir unsurdur. Örne�in, Doryen çerçevesinde 
olan birçok notanın Eoliyen veya Miksolidyen �emalarında tekrar 

belirmesi bu notaların seyir halindeki yöneli�leri ile alakalıdır. Örnek 1’deki pesna ikinci 
dereceden yoksundur. Bu yüzden bizler bu örne�e hem Frijyen hem de Eoliyen olarak 

ba�lamda önemle vurgulanması gereken bir di�er konu da Doryen modunun 
eklenmesidir. Çünkü söyleyen ki�i altıncı dereceyi nispi bir �ekilde daha tiz söyleme 

Modal sistemlerin daha iyi anla�ılabilmesi için Bertrand H. Bronson’un Folksong and 
 

Bronson’a göre �ekil 7’de sa� taraftaki yarımlar tam heptatonik (yedi notadan olu�an) 
larını, üçüncü 

taraf olan �eklin sa� taraf kenarına do�ru bulunan kısım ise otantik formunu göstermektedir. 
�ekil 7’deki diyagramların sol taraftaki yarımlar hegzatonik (altı notadan olu�an) otantik 



 

dizilerin kar�ılıklarını ifade eder. I için �yonyen, M iç
Frijyen, Æ için Eoliyen, L için Lökriyen kısaltılmaları kullanılmı�tır. 
belirtilirken türleri ayırt etmek için üst indis olarak rakam eklenmi�tir. Üst indis konumundaki 
ve y ise
açıklar. 
varlı�ından yoksun olu�udur. Bir örnekle açıklayacak olursak (“I 
derece anlamına gelmektedir. “D
(dominantına) do�ru geni�ledi�ini göstermektedir. “D
tonikten a�a�ı V. dereceye (yani, sub
bu pentatonik, hegzatonik ve heptatonik diziler birer diyatonik formasyonlardır. Olu�tu�u 
seslere dayanarak Örnek 1 olarak verilmi� pesnanın hem pentatonik hem de hegzatonik dizilere 
ait olabilece�ini savunabiliriz.

sınıf ses kümesine ait olmakla beraber asıl üç sesi zenginle�tirme prensibini gütmektedir. 2. ve 
6. derecelerden yoksun olarak seslendirilen bu pesna
sesinin eklenmesiyle beraber hegzakordal bir �ablon olu�turmakta ve burada sadece 2. derece 
eksik kalmaktadır. Buna istinaden diyebiliriz ki, söylenen ezgi Frijyen ve Eoliyen hegzakordal 
modlarındadır. Bu yüzden bu ezgi 

�4 pl. 

kurulmu� teorik saptamalardır. Biti�ik durumunda olan pentatonik 
dı�ında, her pentatonik dizinin iki hegzatonik ve üç heptatonik derleme ile alakadar oldu�u 
gözlenmi�tir. Sonuç olarak, e�er çekirdek derleme 
heptatonik modlarını barındırdı�ını söyleyebiliriz.

2’deki pesnayı
de�inmemiz gerekecektir.

�5pl. 
P-5 = Æ 
P -5 = L
 

�4pl. 
Æ-2 = P 
Æ -6 = D 
 

�3pl. 
D-3 = M
D-6 = Æ

dizilerin kar�ılıklarını ifade eder. I için �yonyen, M iç
Frijyen, Æ için Eoliyen, L için Lökriyen kısaltılmaları kullanılmı�tır. 
belirtilirken türleri ayırt etmek için üst indis olarak rakam eklenmi�tir. Üst indis konumundaki 

ise � ile birlikte kullan
açıklar. x ve y üst indislerinin kullanılmasının temel nedeni de tonik veya eksen sesin 
varlı�ından yoksun olu�udur. Bir örnekle açıklayacak olursak (“I 
derece anlamına gelmektedir. “D
(dominantına) do�ru geni�ledi�ini göstermektedir. “D
tonikten a�a�ı V. dereceye (yani, sub
bu pentatonik, hegzatonik ve heptatonik diziler birer diyatonik formasyonlardır. Olu�tu�u 
seslere dayanarak Örnek 1 olarak verilmi� pesnanın hem pentatonik hem de hegzatonik dizilere 
ait olabilece�ini savunabiliriz.

Pesnada geçen
sınıf ses kümesine ait olmakla beraber asıl üç sesi zenginle�tirme prensibini gütmektedir. 2. ve 
6. derecelerden yoksun olarak seslendirilen bu pesna
sesinin eklenmesiyle beraber hegzakordal bir �ablon olu�turmakta ve burada sadece 2. derece 
eksik kalmaktadır. Buna istinaden diyebiliriz ki, söylenen ezgi Frijyen ve Eoliyen hegzakordal 
modlarındadır. Bu yüzden bu ezgi 

pl. – 2, 6 = P � �4 

Tablo 1’deki kö�eli parantez içine alınmı� diziler var olmayan tonik dereceler üzerine 
kurulmu� teorik saptamalardır. Biti�ik durumunda olan pentatonik 
dı�ında, her pentatonik dizinin iki hegzatonik ve üç heptatonik derleme ile alakadar oldu�u 
gözlenmi�tir. Sonuç olarak, e�er çekirdek derleme 
heptatonik modlarını barındırdı�ını söyleyebiliriz.

Kaz Da�larından derlenen Örnek 1’deki pesna
2’deki pesnayı kıyaslayacak olursak, 1962 yılında Kaufman tarafından derlenen pesna
de�inmemiz gerekecektir.

pl. -2,5 = [�x -1,5]
5 = Æ -2  
5 = Lo -5 

pl. -2,6 = [�5 -2,5]
2 = P -2  
6 = D -6  

pl. -3,6=[�4 -2,6]
3 = M-3  
6 = Æ-6  

dizilerin kar�ılıklarını ifade eder. I için �yonyen, M iç
Frijyen, Æ için Eoliyen, L için Lökriyen kısaltılmaları kullanılmı�tır. 
belirtilirken türleri ayırt etmek için üst indis olarak rakam eklenmi�tir. Üst indis konumundaki 

� ile birlikte kullanıldı�ında hangi pentatonik türlerin tayin edildi�ini teorik olarak 
üst indislerinin kullanılmasının temel nedeni de tonik veya eksen sesin 

varlı�ından yoksun olu�udur. Bir örnekle açıklayacak olursak (“I 
derece anlamına gelmektedir. “D
(dominantına) do�ru geni�ledi�ini göstermektedir. “D
tonikten a�a�ı V. dereceye (yani, sub
bu pentatonik, hegzatonik ve heptatonik diziler birer diyatonik formasyonlardır. Olu�tu�u 
seslere dayanarak Örnek 1 olarak verilmi� pesnanın hem pentatonik hem de hegzatonik dizilere 
ait olabilece�ini savunabiliriz.

geçen E, A ve B sesleri birincil çekirdek durumundadır. G ve D sesleri ikinci 
sınıf ses kümesine ait olmakla beraber asıl üç sesi zenginle�tirme prensibini gütmektedir. 2. ve 
6. derecelerden yoksun olarak seslendirilen bu pesna
sesinin eklenmesiyle beraber hegzakordal bir �ablon olu�turmakta ve burada sadece 2. derece 
eksik kalmaktadır. Buna istinaden diyebiliriz ki, söylenen ezgi Frijyen ve Eoliyen hegzakordal 
modlarındadır. Bu yüzden bu ezgi 

2, 6 = P � �4 – 2 = Æ / P.  C

Tablo 1’deki kö�eli parantez içine alınmı� diziler var olmayan tonik dereceler üzerine 
kurulmu� teorik saptamalardır. Biti�ik durumunda olan pentatonik 
dı�ında, her pentatonik dizinin iki hegzatonik ve üç heptatonik derleme ile alakadar oldu�u 
gözlenmi�tir. Sonuç olarak, e�er çekirdek derleme 
heptatonik modlarını barındırdı�ını söyleyebiliriz.

Kaz Da�larından derlenen Örnek 1’deki pesna
kıyaslayacak olursak, 1962 yılında Kaufman tarafından derlenen pesna

de�inmemiz gerekecektir. 

1,5]       
  

2,5]           
  
  

2,6]          
  
  

�ekil 7. Bronson’un Modal kar�ılıklarının çizelgesi.

dizilerin kar�ılıklarını ifade eder. I için �yonyen, M iç
Frijyen, Æ için Eoliyen, L için Lökriyen kısaltılmaları kullanılmı�tır. 
belirtilirken türleri ayırt etmek için üst indis olarak rakam eklenmi�tir. Üst indis konumundaki 

ıldı�ında hangi pentatonik türlerin tayin edildi�ini teorik olarak 
üst indislerinin kullanılmasının temel nedeni de tonik veya eksen sesin 

varlı�ından yoksun olu�udur. Bir örnekle açıklayacak olursak (“I 
derece anlamına gelmektedir. “DI �V” ise Doryen modunun bir k
(dominantına) do�ru geni�ledi�ini göstermektedir. “D
tonikten a�a�ı V. dereceye (yani, sub–dominantına) do�ru geni�ledi
bu pentatonik, hegzatonik ve heptatonik diziler birer diyatonik formasyonlardır. Olu�tu�u 
seslere dayanarak Örnek 1 olarak verilmi� pesnanın hem pentatonik hem de hegzatonik dizilere 
ait olabilece�ini savunabiliriz. 

E, A ve B sesleri birincil çekirdek durumundadır. G ve D sesleri ikinci 
sınıf ses kümesine ait olmakla beraber asıl üç sesi zenginle�tirme prensibini gütmektedir. 2. ve 
6. derecelerden yoksun olarak seslendirilen bu pesna
sesinin eklenmesiyle beraber hegzakordal bir �ablon olu�turmakta ve burada sadece 2. derece 
eksik kalmaktadır. Buna istinaden diyebiliriz ki, söylenen ezgi Frijyen ve Eoliyen hegzakordal 
modlarındadır. Bu yüzden bu ezgi �4

2 = Æ / P.  C∝ spazmodik geçit notasıdır.

Tablo 1’deki kö�eli parantez içine alınmı� diziler var olmayan tonik dereceler üzerine 
kurulmu� teorik saptamalardır. Biti�ik durumunda olan pentatonik 
dı�ında, her pentatonik dizinin iki hegzatonik ve üç heptatonik derleme ile alakadar oldu�u 
gözlenmi�tir. Sonuç olarak, e�er çekirdek derleme 
heptatonik modlarını barındırdı�ını söyleyebiliriz.

Kaz Da�larından derlenen Örnek 1’deki pesna
kıyaslayacak olursak, 1962 yılında Kaufman tarafından derlenen pesna

   
   

   
   
   

   
   
   

�ekil 7. Bronson’un Modal kar�ılıklarının çizelgesi.

dizilerin kar�ılıklarını ifade eder. I için �yonyen, M iç
Frijyen, Æ için Eoliyen, L için Lökriyen kısaltılmaları kullanılmı�tır. 
belirtilirken türleri ayırt etmek için üst indis olarak rakam eklenmi�tir. Üst indis konumundaki 

ıldı�ında hangi pentatonik türlerin tayin edildi�ini teorik olarak 
üst indislerinin kullanılmasının temel nedeni de tonik veya eksen sesin 

varlı�ından yoksun olu�udur. Bir örnekle açıklayacak olursak (“I 
�V” ise Doryen modunun bir k

(dominantına) do�ru geni�ledi�ini göstermektedir. “D
dominantına) do�ru geni�ledi

bu pentatonik, hegzatonik ve heptatonik diziler birer diyatonik formasyonlardır. Olu�tu�u 
seslere dayanarak Örnek 1 olarak verilmi� pesnanın hem pentatonik hem de hegzatonik dizilere 

E, A ve B sesleri birincil çekirdek durumundadır. G ve D sesleri ikinci 
sınıf ses kümesine ait olmakla beraber asıl üç sesi zenginle�tirme prensibini gütmektedir. 2. ve 
6. derecelerden yoksun olarak seslendirilen bu pesna
sesinin eklenmesiyle beraber hegzakordal bir �ablon olu�turmakta ve burada sadece 2. derece 
eksik kalmaktadır. Buna istinaden diyebiliriz ki, söylenen ezgi Frijyen ve Eoliyen hegzakordal 

4 dizinde söylenmi�tir ve �u �ek

spazmodik geçit notasıdır.

Tablo 1’deki kö�eli parantez içine alınmı� diziler var olmayan tonik dereceler üzerine 
kurulmu� teorik saptamalardır. Biti�ik durumunda olan pentatonik 
dı�ında, her pentatonik dizinin iki hegzatonik ve üç heptatonik derleme ile alakadar oldu�u 
gözlenmi�tir. Sonuç olarak, e�er çekirdek derleme �
heptatonik modlarını barındırdı�ını söyleyebiliriz. 

Kaz Da�larından derlenen Örnek 1’deki pesna
kıyaslayacak olursak, 1962 yılında Kaufman tarafından derlenen pesna

 Ppl.=L
 P(I) � (V)= Æ(I) � (V)

 Æpl.=P
 Æ(I) �(V)=D(I) � (V)
 Æ(I) � (V)=P(I) � (V)

 Dpl. = Æ
 D(I) � (V)=Æ(I) � (V)
 D(I) � 

�ekil 7. Bronson’un Modal kar�ılıklarının çizelgesi.

dizilerin kar�ılıklarını ifade eder. I için �yonyen, M için Miksolidyen, D için Doryen, P için 
Frijyen, Æ için Eoliyen, L için Lökriyen kısaltılmaları kullanılmı�tır. 
belirtilirken türleri ayırt etmek için üst indis olarak rakam eklenmi�tir. Üst indis konumundaki 

ıldı�ında hangi pentatonik türlerin tayin edildi�ini teorik olarak 
üst indislerinin kullanılmasının temel nedeni de tonik veya eksen sesin 

varlı�ından yoksun olu�udur. Bir örnekle açıklayacak olursak (“I 
�V” ise Doryen modunun bir k

(dominantına) do�ru geni�ledi�ini göstermektedir. “DI � �” Doryen modunun bir k
dominantına) do�ru geni�ledi

bu pentatonik, hegzatonik ve heptatonik diziler birer diyatonik formasyonlardır. Olu�tu�u 
seslere dayanarak Örnek 1 olarak verilmi� pesnanın hem pentatonik hem de hegzatonik dizilere 

E, A ve B sesleri birincil çekirdek durumundadır. G ve D sesleri ikinci 
sınıf ses kümesine ait olmakla beraber asıl üç sesi zenginle�tirme prensibini gütmektedir. 2. ve 
6. derecelerden yoksun olarak seslendirilen bu pesna Eoliyen pentatonik moduna aittir.
sesinin eklenmesiyle beraber hegzakordal bir �ablon olu�turmakta ve burada sadece 2. derece 
eksik kalmaktadır. Buna istinaden diyebiliriz ki, söylenen ezgi Frijyen ve Eoliyen hegzakordal 

dizinde söylenmi�tir ve �u �ek

spazmodik geçit notasıdır. 

Tablo 1’deki kö�eli parantez içine alınmı� diziler var olmayan tonik dereceler üzerine 
kurulmu� teorik saptamalardır. Biti�ik durumunda olan pentatonik 
dı�ında, her pentatonik dizinin iki hegzatonik ve üç heptatonik derleme ile alakadar oldu�u 

�4 ise bunun Doryen, Eoliyen ve Frijyen 

Kaz Da�larından derlenen Örnek 1’deki pesna ile Rodop da�larından derlenen Örnek 
kıyaslayacak olursak, 1962 yılında Kaufman tarafından derlenen pesna

Ppl.=Lo 
� (V)= Æ(I) � (V)

Æpl.=P 
�(V)=D(I) � (V)
� (V)=P(I) � (V)

Dpl. = Æ 
� (V)=Æ(I) � (V)
� (V)=M(I) � (V)

�ekil 7. Bronson’un Modal kar�ılıklarının çizelgesi.

in Miksolidyen, D için Doryen, P için 
Frijyen, Æ için Eoliyen, L için Lökriyen kısaltılmaları kullanılmı�tır. � i�areti pentatonik için 
belirtilirken türleri ayırt etmek için üst indis olarak rakam eklenmi�tir. Üst indis konumundaki 

ıldı�ında hangi pentatonik türlerin tayin edildi�ini teorik olarak 
üst indislerinin kullanılmasının temel nedeni de tonik veya eksen sesin 

varlı�ından yoksun olu�udur. Bir örnekle açıklayacak olursak (“I – 4”) �yonyen e
�V” ise Doryen modunun bir kısmının tonikten V. dereceye 

�” Doryen modunun bir k
dominantına) do�ru geni�ledi�ini göstermektedir. Bütün 

bu pentatonik, hegzatonik ve heptatonik diziler birer diyatonik formasyonlardır. Olu�tu�u 
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�(V)=D(I) � (V) 
� (V)=P(I) � (V) 
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� (V) 

�ekil 7. Bronson’un Modal kar�ılıklarının çizelgesi. 
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Tablo 1. Heptatonik, hegzatonik ve pentatonik modlar ile bunların kesi�tikleri alanlar. 
 

 

 

 

 

 

 

Onun sözlerinden, pesnanın melodik hattının üç ana bölüme ayrıldı�ını fark edebiliriz. 
�lk bölümde melodik zirve ba�ta, ikinci bölümde melodik zirve ortada ve üçüncü bölümde ise 
melodik zirve sonda yer alır (Kaufman, 1963: 83). Örnek 2’de verilen pesnada, melodik zirve 
ba�ta yer almaktadır. Çünkü en yüksek ses burada sunulmu�tur. Pesna G tonik üzerinde 
heptatonik bir kurulu�a sahiptir. Ba�ta D Doryen üzerinde seyir halindeyken daha sonra kısa 
bir süre içinde C Miksolidyende karar kılmaktadır. Sonunda G Doryen’de seyrini tamamlar. Bu 
örne�i pentatonik bir pesna gibi ele almak zordur çünkü içinde Doryen heptatonik 
derlemesinin tamamı sunulmu�tur. Ne var ki, Kaz Da�larında derlenen pesnanın ses 
derlemelerinin farklı de�erleri ile beraber 2. derecenin kesin bir �ekilde yasaklanması bizi bu iki 
örnek arasındaki kesin farkı belirlemi� olacaktır. 

 
Örnek 2. Smolyan ve Madan’dan Nikolai Kaufman (1963: 83) tarafından derlenen pesna. 

Bir di�er pentatonik örnek de Bela Bartók’un Kisgörgény’de derledi�i �arkıdır. Örnek 
3’te verilen ve Kodály’den alıntı yapılan bu �arkı altıncı derecenin yasak olmasına ra�men 
melodik hat içinde nasıl kar�ımıza çıkaca�ına dair güzel bir örnektir. 

Mod 
(heptatonik) 

Pentatonik Eksik 
Dereceler 

Hegzatonik Eksik  
Derece 

�ç içe 
geçmi� 
modlar 

�yoniyen �1 � -4,7 �1 � -7 I/M 

Miksolidyen �2 � -3,7 �2 � -3 M/D 

Doryen �3 � -3,6 �3 � -6 D/Æ 

Eoliyen �4 � -2,6 �4 � -2 Æ/P 

Frijyen �5 � -2,5 �5 � -5 P/Lo 

Lökriyen �x � [-1,5] �x � -1 [Lo/Ly] 

Lidyen �y � [-1,4] �y � -4 Ly/I 
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Bu bölümün sonunda diyebiliriz ki, Kaz Da�lardaki pesna örne�inin Rodoplardakine 
nazaran Macar halk �arkısıyla daha çok ortak yönü bulunmaktadır. E�er Kaz Da�lardaki pesna 
ile Macar halk �arkısının ses sınıfı kümesine bakacak olursak her ikisinin de [0 2 4 7 9]’dan 
olu�tu�unu bunun da 5 – 35’e i�aret etti�ini görebiliriz. Her ikisinde de çıkarılmı� olan 2. derece 
ve barındırdıkları minör 3. derece ile beraber karakteristik bir özellik gibi kar�ımıza çıkan minör 
Pentatonizm söz konusudur. Bu makalede örnek olarak sunulmu� bu en saf haldeki �arkılarda 
tonal alanı geni�leten i�lemlerin geni� kapsamlı kullanımı mevcuttur. �arkı söyleme i�leminde, 
melizmatik stil bazı seslerin vurgulanmasına neden olurken aynı zamanda �arkı materyalinin 
iskeletinin de olu�masında önemli rol oynar. 

Tablo 2’de verilmi� olan sistemde, dizinin ba�ındaki 3’lü aralı�ı henüz bir konsonans 
gibi de�erlendirilmezken ve sıklıkla geli�me evresine ait iken de�erlendirilmi� ve bu yüzden 
dizilerin akustik in�asında i�levsellik kazanmamı�tır. 

Tablo 2’deki ses kümesi C∝ – G – D – A – E – B gibi tam be�lilerden olu�an diziye ba�lı 
bir akort i�lemi gibi tanımlanmı�tır. Örnek 1’deki pesnada ilk beyit 1. kümenin materyali 

üzerinde kuruluyken ikinci beyit 6. küme materyali üzerine kuruludur. C∝ sesi yardımcı 
sestir. Bu ses yalnızca modal örne�in i�lemesinde kullanılmı� ve bu yüzden dikdörtgen içine 
alınmı�tır (Tablo 2). 

Tablo 2. Örnek 1’deki pesnada kullanılan seslerden yola çıkarak olu�turulan ses-kümeleri. 

Küme 
1: 

E G A B C∝ d      

Küme 
2: 

 G A B C∝ d e     

Küme 
3: 

  A B C∝ d e g    

Küme 
4: 

   B C∝ d e g a   

Küme 
5: 

    C∝ d e g a b  

Küme 
6: 

     d e g a b c∝ 

Robert Gauldin tarafından sunulan �ekil 10’daki diyagram ses-sınıf teorisinin 
pentatonik dizisinin dikkatle hazırlanması ile olan ili�kisini içerir (Gauldin, 1983: 41). Gauldin, 
dörtlülerin asimetrik bir biçimde bölünmesinde, iki bo� tetrakordun içine eklemeli veya içine 
konulmalı bir nota ile doldurularak bu pentatonik ses kümelerinin olu�turulması için uygun bir 
yöntem olaca�ına i�aret eder (Gauldin, 1983: 42). Belli ki iki çe�it olasılık ortaya çıkmı�tır: M2 ve 
m3 (aralık çemberi kümesi; yani ics 2 ve 3) veya M3 ve m2 (ics 4 ve 1). ics 1 hemitonik (yarım 
aralık ihtiva eden) bir do�aya sahipken geriye kalan hepsi anhemitonik’tir. 

 
�ekil 10. Robert Gauldin’in be�lilerden meydana gelen aralık sınıfının eksen sistemi ile ses sınıfı kümesi arasındaki 

ili�ki. 

Kaz Da�larında derlenen pesna biti� (finalis) olan E sesi üzerinde kurulmu� ve dört ana 

ic’den (aralık çemberi) meydana gelmi�tir: ic 3,4,5 ve 7. Pentatonik sisteme dahil edilen C∝ sesi 



 

sadece bir yardımcı a
olur. 2. dereceden (F/
11). 

olu�turulabilecek tüm pentatonik, hegzatonik v
Örnek 1’deki pesna
birle�tirilmi� III ve V; I ve II türleri çevrimsel olarak birbirileriyle alakalıdırlar. Hegzakordal 
düzene�e göre (6 
Eoliyen ve Frijyen. Bu sistem aynı zamanda bu Po
incelenebilece�i gösterir. Etnik kimliklerin gerek dinsel gerekse de dil konumunda kar�ımıza 
çıkan ikili durumu bu pentatonizm içerisinde de varlı�ını göstermekte ve ikili olu�umun en 
güzel örne�ini olu�turmaktadır. 
dura�anlıktan ziyade

�ekil 12. Örnek 1’de verilmi� olan pesnanın ses dizisinden yola çıkarak olu�turulmu� olan tüm pentatonik, hegzatonik 

• Örnek 1'deki pesnanın formu ve yorumlama biçimi göz önünde bulundurularak eski 
zamanlara dayanan müzik türlerine ve kaynaklarına ba�lı oldu�u söylenebilir.

• Örnek olarak sunulan pesna
dayanmaktadır.

• Genel olarak pesnalar söyleyenin duyguları ve de�erleri do�rultusunda yorumlanır.

• Pesnalar ço�u zaman belirgin görevler üstlenmektedir. Bu görevler kültürel birikimin bir 
ürünüdür.

• Pesnalar söylenen 

• Pesnalarda geçen hikaye ve rivayetler yorumlayanın öznel belle�i ile alakalıdır.

sadece bir yardımcı a
olur. 2. dereceden (F/

�ekil 11. Örnek olarak verilmi� pesnada geçen sesler ve aralarındaki aralık sınıf 

�ekil 12, Örnek 1’de verilmi� olan pesnada
olu�turulabilecek tüm pentatonik, hegzatonik v
Örnek 1’deki pesna
birle�tirilmi� III ve V; I ve II türleri çevrimsel olarak birbirileriyle alakalıdırlar. Hegzakordal 
düzene�e göre (6 
Eoliyen ve Frijyen. Bu sistem aynı zamanda bu Po
incelenebilece�i gösterir. Etnik kimliklerin gerek dinsel gerekse de dil konumunda kar�ımıza 
çıkan ikili durumu bu pentatonizm içerisinde de varlı�ını göstermekte ve ikili olu�umun en 
güzel örne�ini olu�turmaktadır. 
dura�anlıktan ziyade

�ekil 12. Örnek 1’de verilmi� olan pesnanın ses dizisinden yola çıkarak olu�turulmu� olan tüm pentatonik, hegzatonik 

SONUÇLAR

Elde edilen sonuçlar a�a�ıdaki gibi özetlenebilir: 

Örnek 1'deki pesnanın formu ve yorumlama biçimi göz önünde bulundurularak eski 
zamanlara dayanan müzik türlerine ve kaynaklarına ba�lı oldu�u söylenebilir.

Örnek olarak sunulan pesna
dayanmaktadır. 

Genel olarak pesnalar söyleyenin duyguları ve de�erleri do�rultusunda yorumlanır.

Pesnalar ço�u zaman belirgin görevler üstlenmektedir. Bu görevler kültürel birikimin bir 
ürünüdür. 

Pesnalar söylenen 

Pesnalarda geçen hikaye ve rivayetler yorumlayanın öznel belle�i ile alakalıdır.

sadece bir yardımcı atlama notası olarak i�levsellik kazanır; bu da ic 6’nın olu�masına neden 
olur. 2. dereceden (F/F©) yoksun olan bu pesna

�ekil 11. Örnek olarak verilmi� pesnada geçen sesler ve aralarındaki aralık sınıf 

�ekil 12, Örnek 1’de verilmi� olan pesnada
olu�turulabilecek tüm pentatonik, hegzatonik v
Örnek 1’deki pesna II. ve V. türdeki pentatonik (5 
birle�tirilmi� III ve V; I ve II türleri çevrimsel olarak birbirileriyle alakalıdırlar. Hegzakordal 
düzene�e göre (6 – 32), (– 2.) dereceye kar�ılık olarak iki adet heptatonik mod sunulmaktadır: 
Eoliyen ve Frijyen. Bu sistem aynı zamanda bu Po
incelenebilece�i gösterir. Etnik kimliklerin gerek dinsel gerekse de dil konumunda kar�ımıza 
çıkan ikili durumu bu pentatonizm içerisinde de varlı�ını göstermekte ve ikili olu�umun en 
güzel örne�ini olu�turmaktadır. 
dura�anlıktan ziyade akı�kanlı�ı temsil etmektedir.

�ekil 12. Örnek 1’de verilmi� olan pesnanın ses dizisinden yola çıkarak olu�turulmu� olan tüm pentatonik, hegzatonik 

SONUÇLAR 

Elde edilen sonuçlar a�a�ıdaki gibi özetlenebilir: 

Örnek 1'deki pesnanın formu ve yorumlama biçimi göz önünde bulundurularak eski 
zamanlara dayanan müzik türlerine ve kaynaklarına ba�lı oldu�u söylenebilir.

Örnek olarak sunulan pesna
 

Genel olarak pesnalar söyleyenin duyguları ve de�erleri do�rultusunda yorumlanır.

Pesnalar ço�u zaman belirgin görevler üstlenmektedir. Bu görevler kültürel birikimin bir 

Pesnalar söylenen ulusun uygulamalarına ve inançlarına ba�lıdır.

Pesnalarda geçen hikaye ve rivayetler yorumlayanın öznel belle�i ile alakalıdır.

tlama notası olarak i�levsellik kazanır; bu da ic 6’nın olu�masına neden 
) yoksun olan bu pesna

�ekil 11. Örnek olarak verilmi� pesnada geçen sesler ve aralarındaki aralık sınıf 

�ekil 12, Örnek 1’de verilmi� olan pesnada
olu�turulabilecek tüm pentatonik, hegzatonik v

II. ve V. türdeki pentatonik (5 
birle�tirilmi� III ve V; I ve II türleri çevrimsel olarak birbirileriyle alakalıdırlar. Hegzakordal 

2.) dereceye kar�ılık olarak iki adet heptatonik mod sunulmaktadır: 
Eoliyen ve Frijyen. Bu sistem aynı zamanda bu Po
incelenebilece�i gösterir. Etnik kimliklerin gerek dinsel gerekse de dil konumunda kar�ımıza 
çıkan ikili durumu bu pentatonizm içerisinde de varlı�ını göstermekte ve ikili olu�umun en 
güzel örne�ini olu�turmaktadır. Bu iki unsur sürekli bir etkile�im içerisindedir ve 

akı�kanlı�ı temsil etmektedir.

�ekil 12. Örnek 1’de verilmi� olan pesnanın ses dizisinden yola çıkarak olu�turulmu� olan tüm pentatonik, hegzatonik 
ve heptatonik modlar.

Elde edilen sonuçlar a�a�ıdaki gibi özetlenebilir: 

Örnek 1'deki pesnanın formu ve yorumlama biçimi göz önünde bulundurularak eski 
zamanlara dayanan müzik türlerine ve kaynaklarına ba�lı oldu�u söylenebilir.

Örnek olarak sunulan pesnalar, sözlü aktarım kur

Genel olarak pesnalar söyleyenin duyguları ve de�erleri do�rultusunda yorumlanır.

Pesnalar ço�u zaman belirgin görevler üstlenmektedir. Bu görevler kültürel birikimin bir 

ulusun uygulamalarına ve inançlarına ba�lıdır.

Pesnalarda geçen hikaye ve rivayetler yorumlayanın öznel belle�i ile alakalıdır.

tlama notası olarak i�levsellik kazanır; bu da ic 6’nın olu�masına neden 
) yoksun olan bu pesna heptatonik bütünlü�e ula�amamaktadır (�ekil 

�ekil 11. Örnek olarak verilmi� pesnada geçen sesler ve aralarındaki aralık sınıf 

�ekil 12, Örnek 1’de verilmi� olan pesnada
olu�turulabilecek tüm pentatonik, hegzatonik ve heptatonik modları sunmu�tur

II. ve V. türdeki pentatonik (5 
birle�tirilmi� III ve V; I ve II türleri çevrimsel olarak birbirileriyle alakalıdırlar. Hegzakordal 

2.) dereceye kar�ılık olarak iki adet heptatonik mod sunulmaktadır: 
Eoliyen ve Frijyen. Bu sistem aynı zamanda bu Po
incelenebilece�i gösterir. Etnik kimliklerin gerek dinsel gerekse de dil konumunda kar�ımıza 
çıkan ikili durumu bu pentatonizm içerisinde de varlı�ını göstermekte ve ikili olu�umun en 

Bu iki unsur sürekli bir etkile�im içerisindedir ve 
akı�kanlı�ı temsil etmektedir. 

�ekil 12. Örnek 1’de verilmi� olan pesnanın ses dizisinden yola çıkarak olu�turulmu� olan tüm pentatonik, hegzatonik 
ve heptatonik modlar.

Elde edilen sonuçlar a�a�ıdaki gibi özetlenebilir: 

Örnek 1'deki pesnanın formu ve yorumlama biçimi göz önünde bulundurularak eski 
zamanlara dayanan müzik türlerine ve kaynaklarına ba�lı oldu�u söylenebilir.

sözlü aktarım kur

Genel olarak pesnalar söyleyenin duyguları ve de�erleri do�rultusunda yorumlanır.

Pesnalar ço�u zaman belirgin görevler üstlenmektedir. Bu görevler kültürel birikimin bir 

ulusun uygulamalarına ve inançlarına ba�lıdır.

Pesnalarda geçen hikaye ve rivayetler yorumlayanın öznel belle�i ile alakalıdır.

tlama notası olarak i�levsellik kazanır; bu da ic 6’nın olu�masına neden 
heptatonik bütünlü�e ula�amamaktadır (�ekil 

 
�ekil 11. Örnek olarak verilmi� pesnada geçen sesler ve aralarındaki aralık sınıf 

�ekil 12, Örnek 1’de verilmi� olan pesnada kullanılan seslerden yola çıkarak 
e heptatonik modları sunmu�tur

II. ve V. türdeki pentatonik (5 – 35) moduna aittir. Kö�eli p
birle�tirilmi� III ve V; I ve II türleri çevrimsel olarak birbirileriyle alakalıdırlar. Hegzakordal 

2.) dereceye kar�ılık olarak iki adet heptatonik mod sunulmaktadır: 
Eoliyen ve Frijyen. Bu sistem aynı zamanda bu Pomak melodisinin ikili düzlem içerisinde 
incelenebilece�i gösterir. Etnik kimliklerin gerek dinsel gerekse de dil konumunda kar�ımıza 
çıkan ikili durumu bu pentatonizm içerisinde de varlı�ını göstermekte ve ikili olu�umun en 

Bu iki unsur sürekli bir etkile�im içerisindedir ve 

�ekil 12. Örnek 1’de verilmi� olan pesnanın ses dizisinden yola çıkarak olu�turulmu� olan tüm pentatonik, hegzatonik 
ve heptatonik modlar. 

Elde edilen sonuçlar a�a�ıdaki gibi özetlenebilir:  

Örnek 1'deki pesnanın formu ve yorumlama biçimi göz önünde bulundurularak eski 
zamanlara dayanan müzik türlerine ve kaynaklarına ba�lı oldu�u söylenebilir.

sözlü aktarım kurallarına, tekniklerine ve da�arcıklarına 

Genel olarak pesnalar söyleyenin duyguları ve de�erleri do�rultusunda yorumlanır.

Pesnalar ço�u zaman belirgin görevler üstlenmektedir. Bu görevler kültürel birikimin bir 

ulusun uygulamalarına ve inançlarına ba�lıdır.

Pesnalarda geçen hikaye ve rivayetler yorumlayanın öznel belle�i ile alakalıdır.

tlama notası olarak i�levsellik kazanır; bu da ic 6’nın olu�masına neden 
heptatonik bütünlü�e ula�amamaktadır (�ekil 

�ekil 11. Örnek olarak verilmi� pesnada geçen sesler ve aralarındaki aralık sınıf ili�kisi.

kullanılan seslerden yola çıkarak 
e heptatonik modları sunmu�tur

35) moduna aittir. Kö�eli p
birle�tirilmi� III ve V; I ve II türleri çevrimsel olarak birbirileriyle alakalıdırlar. Hegzakordal 

2.) dereceye kar�ılık olarak iki adet heptatonik mod sunulmaktadır: 
mak melodisinin ikili düzlem içerisinde 

incelenebilece�i gösterir. Etnik kimliklerin gerek dinsel gerekse de dil konumunda kar�ımıza 
çıkan ikili durumu bu pentatonizm içerisinde de varlı�ını göstermekte ve ikili olu�umun en 

Bu iki unsur sürekli bir etkile�im içerisindedir ve 

�ekil 12. Örnek 1’de verilmi� olan pesnanın ses dizisinden yola çıkarak olu�turulmu� olan tüm pentatonik, hegzatonik 

Örnek 1'deki pesnanın formu ve yorumlama biçimi göz önünde bulundurularak eski 
zamanlara dayanan müzik türlerine ve kaynaklarına ba�lı oldu�u söylenebilir.

allarına, tekniklerine ve da�arcıklarına 

Genel olarak pesnalar söyleyenin duyguları ve de�erleri do�rultusunda yorumlanır.

Pesnalar ço�u zaman belirgin görevler üstlenmektedir. Bu görevler kültürel birikimin bir 

ulusun uygulamalarına ve inançlarına ba�lıdır. 

Pesnalarda geçen hikaye ve rivayetler yorumlayanın öznel belle�i ile alakalıdır.

-

tlama notası olarak i�levsellik kazanır; bu da ic 6’nın olu�masına neden 
heptatonik bütünlü�e ula�amamaktadır (�ekil 

ili�kisi. 

kullanılan seslerden yola çıkarak 
e heptatonik modları sunmu�tur. Buna göre, 

35) moduna aittir. Kö�eli parantezlerle 
birle�tirilmi� III ve V; I ve II türleri çevrimsel olarak birbirileriyle alakalıdırlar. Hegzakordal 

2.) dereceye kar�ılık olarak iki adet heptatonik mod sunulmaktadır: 
mak melodisinin ikili düzlem içerisinde 

incelenebilece�i gösterir. Etnik kimliklerin gerek dinsel gerekse de dil konumunda kar�ımıza 
çıkan ikili durumu bu pentatonizm içerisinde de varlı�ını göstermekte ve ikili olu�umun en 

Bu iki unsur sürekli bir etkile�im içerisindedir ve 

�ekil 12. Örnek 1’de verilmi� olan pesnanın ses dizisinden yola çıkarak olu�turulmu� olan tüm pentatonik, hegzatonik 

Örnek 1'deki pesnanın formu ve yorumlama biçimi göz önünde bulundurularak eski 
zamanlara dayanan müzik türlerine ve kaynaklarına ba�lı oldu�u söylenebilir. 

allarına, tekniklerine ve da�arcıklarına 

Genel olarak pesnalar söyleyenin duyguları ve de�erleri do�rultusunda yorumlanır. 

Pesnalar ço�u zaman belirgin görevler üstlenmektedir. Bu görevler kültürel birikimin bir 

Pesnalarda geçen hikaye ve rivayetler yorumlayanın öznel belle�i ile alakalıdır. 
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tlama notası olarak i�levsellik kazanır; bu da ic 6’nın olu�masına neden 
heptatonik bütünlü�e ula�amamaktadır (�ekil 

kullanılan seslerden yola çıkarak 
. Buna göre, 
arantezlerle 

birle�tirilmi� III ve V; I ve II türleri çevrimsel olarak birbirileriyle alakalıdırlar. Hegzakordal 
2.) dereceye kar�ılık olarak iki adet heptatonik mod sunulmaktadır: 

mak melodisinin ikili düzlem içerisinde 
incelenebilece�i gösterir. Etnik kimliklerin gerek dinsel gerekse de dil konumunda kar�ımıza 
çıkan ikili durumu bu pentatonizm içerisinde de varlı�ını göstermekte ve ikili olu�umun en 

Bu iki unsur sürekli bir etkile�im içerisindedir ve 

 
�ekil 12. Örnek 1’de verilmi� olan pesnanın ses dizisinden yola çıkarak olu�turulmu� olan tüm pentatonik, hegzatonik 

Örnek 1'deki pesnanın formu ve yorumlama biçimi göz önünde bulundurularak eski 

allarına, tekniklerine ve da�arcıklarına 

Pesnalar ço�u zaman belirgin görevler üstlenmektedir. Bu görevler kültürel birikimin bir 
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• Pesnaların tasnif edilebilmesi için yukarıda sunulmu� olan teorik analiz di�er halk �arkıları 
için de kullanılabilir. 

Bu makalede, bütünle�tirici bir kavram olarak ele alınan Pentatonizm, Macaristan’dan 
Rodoplara, oradan Kaz Da�larına uzanan bir co�rafik düzlemde incelendi�inde ve bu düzlem 
içerisinde melodilerin kendi aralarındaki ili�kisi ara�tırıldı�ında, etnik unsurların, dil ö�esinin 
ve müzikal ezginin sürekli bir hareket halinde oldukları gözlemlenmi�tir. Bu gözlem ta�ra – 
lehçe mertebesinde olu�maktadır. Ulus ve ulusalcılı�ı olu�turan romantik entelektüellik sınırları 
belirlese de, hareket halinde olan bu unsurlar bireylerin ortak dü�üncelerine, inanı�larına ve 
uygulamalarda gözlemlenen kar�ılıklı ileti�ime ba�lıdır. �lerleyen ileti�im teknolojileri ile 
beraber bu alı� veri�ler ço�almakta ve bireylerin bu do�rultudaki seçimlerini yapabilecekleri 
yeni platformlar olu�maktadır. �ncelenmi� olan pesna örneklerini, bu platformda evrim 
sürecine sokacak olursak, hareket halindeki bu unsur zamanın ihtiyacı do�rultusunda birey 
tarafından tekrar �ekillenecek ve yeni türlerin do�masını sa�layacaktır. 
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