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Karadeniz Bölgesi Halk
Müzi¤inde Çok Sesli Unsurlar*
Can Karahan**

1. G‹R‹ﬁ
u çal›ﬂmada geleneksel dünya halk müziklerinin genel bir özelli¤i olan
çokseslilik uygulamalar›nda yayg›n bir ﬂekilde karﬂ›laﬂ›lan farkl›-seslilik (heterofoni), üzerleme/bindirme (overlapping), dem tutma (dronebased music), paralellik, eﬂseslilik (homofoni) ve oblik (verev) ezgi gibi unsurlar›n, Karadeniz bölgesi halk müzi¤inde kullan›m durumu konu edilmiﬂtir. Yedi co¤rafi bölgeyi kapsayan araﬂt›rman›n bir dilimini oluﬂturan bu çal›ﬂmada Karadeniz bölgesi halk
müzi¤ine iliﬂkin örnekler yukar›da belirtilen çoksesli unsurlar bak›m›ndan de¤erlendirilmiﬂtir. ‹ncelenen örnekler “kültürel mozaik” olarak nitelenen Anadolu co¤rafyas›n›n
ço¤u müzikal renklerini yans›tmamakla birlikte, çoksesli unsurlar bak›m›ndan di¤er
bölge halk müzikleri ile benzer hatta ayn› özellikleri göstermektedir. Benzer olarak nitelendirilen bu özellikler dem tutma, paralellik ve bu iki unsurun birlikte kullan›lmas› ﬂeklindedir.
Çokseslili¤e iliﬂkin unsurlar›n tümü hem Anadolu, hem de Karadeniz bölgesi halk
müzi¤inde görülmese de k›saca tan›t›lmas›, ilgili örneklerin de¤erlendirilmesi bak›m›ndan önem taﬂ›maktad›r.°Ø
Heterofoni; teksesli ezgilerde, ana ezginin her notas›n› ona uyumlu bir notayla destekleme yöntemi olarak tan›mlanmaktad›r (Sözer, 1996:337). Yani ayn› melodinin iki
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veya daha fazla ﬂekilde de¤iﬂtirilmiﬂ eﬂ zamanl› kullan›m›d›r. Disfoni teriminin anlam› üzerine
yazd›¤› makalesinde Malm ﬂöyle belirtmektedir; heterofoni, her bir partinin ritmik olarak farkl›
oldu¤u ama fark›n di¤er partilerin her biri taraf›ndan ayn› melodi üzerinde eﬂ zamanl› çeﬂitlemeler ile meydana getirildi¤i çok partili bir müziktir (Arom, 1991:35).
Üzerleme/Bindirme (Overlapping); ikinci bir solist veya grubun birincisi kendi cümlesini tam
olarak bitirmeden önce, ikincisinin araya girmesi ile oluﬂan çokseslilik tipidir.
Dem (Drone, pedal); drone uygulamas›n›n çok eskiye dayand›¤›n› ve Avrupa ve Avrupa d›ﬂ› ülkelerin halk müziklerinde hâlâ oldukça yayg›n bir ﬂekilde kullan›ld›¤›n› hat›rlatan The Riemann Musiklexikon, droneun genellikle bir alet veya insan sesinin daha düﬂük ses perdesine
uyguland›¤›n› ve ço¤unlukla da sabit notalar ﬂeklinde oldu¤unu belirtmektedir (Arom,
1991:37).
Paralellik; “Etnomüzikoloji’de Teori ve Metod” adl› çal›ﬂmas›nda Bruno Nettl paralelli¤i
farkl› perdelerde ayn› müzik malzemesinin ayn› zamanda farkl› partiler taraf›ndan ço¤alt›lmas› olarak tan›mlamaktad›r(Arom, 1991:36-37). Genel olarak paralellik, oktav d›ﬂ›nda, sabit aral›klardaki iki veya daha çok farkl› partinin eﬂzamanl› performans› olarak kabul edilir.
Homofoni; Paralellik gibi, homofoni de tüm partilerde benzer bir ritmik vurgulama (artikülasyon) oluﬂturmaktad›r, fakat onlar›n hareketi mutlaka paralel olmak zorunda de¤ildir. Homofoni ile polifoni birbirlerine z›t uygulamalar olarak gösterilebilirler, çünkü homofonide ezgi partisine akorlarla veya daha silik ya da hafif bir tarzda eﬂlik uygulan›rken; polifonide ise tüm partiler etkin ve homofoni ile karﬂ›laﬂt›r›ld›¤›nda oldukça serbest bir ﬂekilde müzi¤e kat›lmakta veya katk›da bulunmaktad›r(Arom, 1991:37).
Obligato; Bir müzik yap›t›nda, ana melodiden sonra, ba¤›ms›z ve ikinci derecede önemli
konsertant (concertante) parti (Sözer, 1996:510) olarak tan›mlanan obligato, konçerto nitelikli
eserlerde solo çalg› partisine göre ikinci solo partisi olarak de¤erlendirilmektedir.
Belirtilen terimler, yerli ve yabanc› araﬂt›rmac›lar taraf›ndan yap›lan halk müzi¤imizdeki
çokseslili¤e iliﬂkin araﬂt›rmalarda da elde edilen bulgular› tan›mlamak amac›yla kullan›lm›ﬂt›r.
Muzaffer Sar›sözen, “Çoksesli Müzik ve Ba¤lamalar” baﬂl›kl› makalesinde, ba¤lamada görülen
paralel beﬂlileri organum veya diyafoni (Sar›sözen, 1940:217) olarak adland›rmaktad›r. Christian Ahrens ”Instrumentalmusik und Polyphonie am Schwarzen Meer” (Ahrens, 1977) (Karadeniz’de Enstrümental Müzik ve Çokseslilik) ve Mahmut Rag›p Gazimihal ise “Anadolu’da Çoksesli Musiki” (Gazimihal, 1940:178) baﬂl›kl› makalelerinde, dem veya pedal sesini bordun ya
da burdon olarak tan›mlamaktad›r. Sad›k Uzuno¤lu “Türk Halk Müzi¤inde Polifoni Var M›d›r?”
(Uzuno¤lu, 1951) baﬂl›kl› makalesinde vokal iki seslili¤i heterofoni olarak; Laurence Picken
“Instrumental Polyphonic Folk Music in Asia Minor” (Picken, 1954:75) baﬂl›kl› çal›ﬂmas›nda
dem ve paralel dörtlü ve beﬂli yürüyüﬂleri drone ve diaphony olarak nitelendirmektedir. Mahmut Rag›p Gazimihal yine ayn› makalesinde homofoni ve monodi terimlerini örnek göstererek
“hangisini, ne zaman, hangi üslup hakk›nda kullanman›n do¤ru olaca¤› meselesi bat›da bile
tart›ﬂmal›d›r” uyar›s›n› da, bu gibi terimlerin, halk müzi¤imizdeki çokseslili¤e iliﬂkin tipleri ne
kadar ifade edebilece¤i konusunda yapmaktad›r.
De¤erlendirmeye al›nan yaz›l› ve ses kayd› halindeki örneklerin tümü geleneksel yaz›ma uygunluk ve karﬂ›laﬂt›rma kolayl›¤› aç›s›ndan La perdesine aktar›larak tekrar yaz›lm›ﬂt›r.
Verilerin yorumuna dayal› olarak, bir durum saptamas› niteli¤i gösteren araﬂt›rmada,bilimsel
araﬂt›rma yöntem ve tekniklerinden betimsel yöntem kullan›lm›ﬂt›r.
2. ÇOKSESL‹L‹K
Karadeniz bölgesi, çokseslili¤e dair unsurlar içeren halk türküleri sunma konusunda son derece cömert davranmaktad›r. Özellikle, bölgenin do¤u bölümü birçok araﬂt›rmac›n›n ilgisini
çekmiﬂtir. A. Adnan Saygun, Kurt Reinhard, Ursula Reinhard, Martin Stokes, Johanna Jurgens ve
George Philcox gibi isimler bu araﬂt›rmac›lara örnek olarak verilebilir.
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Ad› geçen araﬂt›rmac›lardan Dr. Christian Ahrens, 1975 tarihli, “Instrumentalmusik und
Polyphonie am Schwarzen Meer” baﬂl›kl› çal›ﬂmas›nda, kemençe ve tulumun çokseslili¤e yatk›n olarak düﬂünülüp, geliﬂtirilmiﬂ çalg›lar oldu¤unu belirttikten sonra, bu bölgeden çokseslili¤in ancak bir tek çalg›c› taraf›ndan, kemençe ve tulum çal›nd›¤› zaman oluﬂtu¤unu, bunun d›ﬂ›nda, iki ya da daha fazla kiﬂinin bir araya gelerek, çoksesli müzik yapma gelene¤inin bulunmad›¤›n› belirtmektedir (Gedikli, 1999: 18). Araﬂt›rmada yer alan bölge müzi¤indeki çokseslili¤e iliﬂkin örneklerde, yo¤unluk tamam›yla kemençe ve tulum çalg›lar› do¤al olarak da bu çalg›lardaki çokseslilik tipleri üzerinde odaklanmaktad›r. Bölge halk müzi¤i kültüründe vokal çokseslili¤e iliﬂkin ses kayd› ya da belge bulunamam›ﬂt›r.
Bölgede yayg›n çalg›lardan biri olan kemençe, genel hatlar› ile baﬂ, tel yeri, kulak, sap, el
yeri, tekne, kapak, kaﬂlar, eﬂik, kurba¤a-akrep ve ses üretmede kullan›lan yay gibi k›s›mlardan
meydana gelmektedir. Çalg›da, genellikle dörtlü aral›¤a akortlanan üç tel kullan›lmaktad›r. Çalg› otururken bacak aras›nda, ayakta ise -ustal›k gerektiren bir teknik olan elde- tutularak çal›nmaktad›r.
Kemençe çalg›s›nda en belirgin özellikler, eﬂi¤in ve tuﬂenin kemanda ve di¤er yayl› çalg›larda oldu¤u gibi kambur veya bombeli de¤il, düz olmas›d›r. Çal›mda kullan›lan yay ve parmaklar›n, çal›m s›ras›nda iki veya üç tele birlikte bask› yaparak çokses üretiminin daha rahat bir hale getirilmesi; hem tellerin düz bir eﬂik ve tuﬂe üzerinde, hem de el yeri bölgesindeki tellerin
birbirlerine yak›n olarak kullan›lmas› ile iliﬂkilendirilebilir. Genellikle tellerin dörtlü aral›¤a
akortlanmas› da, do¤al olarak dörtlü aral›kta t›nlayan bir paralelli¤i çokseslilik bak›m›ndan bask›n k›lmaktad›r. Belirtilen uygulamalar nazar›nda, müzikal kültüre dair örneklerde genellikle
iﬂitilen ikiseslilik, yöre halk›n›n bu konuda gelenekselleﬂmiﬂ be¤enisine de iﬂaret etmektedir.
Kemençenin her daim teksesli olarak çal›nmas›, onun yap›s›, çal›m tekni¤i ve yöre halk›n›n be¤enisiyle de örtüﬂmemektedir.
Aﬂa¤›daki pasaj, Johanna Jurgens ve George Philcox taraf›ndan Trabzon’dan ikisesli olarak
derlenen ”Asker Ettiler Beni” adl›, kemençe havas›na aittir. La karar sesine göre yaz›lm›ﬂ olan
pasajda, üst parti, birinci telde çal›nan ezgi partisine; alt parti ise, ikinci telde çal›nan eﬂlik partisine aittir. Telleri dörtlü aral›¤a akortlanm›ﬂ kemençe ile dörtlü aral›klarda eﬂzamanl› olarak
t›nlayan iki ezginin seslendirilmesi ﬂaﬂ›rt›c› de¤ildir. Ezginin birinci dörtlü¤ünde üst partide yer
alan dura¤an La sesine, Sol ve Mi seslerinin yinelenmesiyle oluﬂan bir hareketlilikle alt partinin
eﬂli¤i görülmektedir. Sonraki ad›mda üst partinin ezgi ile hareketlenmesi ve alt partinin ritmik
pedale geçiﬂi, partiler veya ezgiler aras› hareketlili¤in el de¤iﬂtirmesi veya tel geçiﬂleri yapmas›, bir rastlant› de¤ildir. Bu durum, iki tele ayn› anda parmak bask›s›ndan farkl› iﬂlem silsilesini
gerekli k›lmaktad›r. Düz eﬂik ve düz tuﬂe yüzeyi ile paralellik d›ﬂ›nda bir iliﬂkinin kurulumunu
bu ﬂekilde bir ç›rp›da sa¤layan sesleyicinin ayr›ca onu gelene¤e kodlamas› ve yöre kültüründe
imlemesiyse belki ﬂaﬂ›rt›c› olarak nitelenebilir.
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Ba¤lama müzi¤inde görülen, ezginin birinci telde çal›n›rken ikinci veya üçüncü tellerin dem
sesi olarak kullan›lmas› ezgi dizisinin eksen (karar) sesinde olmaktad›r. Belirtilen pasajda, bu
durum ezgi dizisinin eksen sesi olan La sesinin alt dörtlüsü olan Mi sesinde, fakat ba¤lama veya baz› argun partilerinde de görüldü¤ü gibi yine ritmik bir ﬂekilde yap›lmaktad›r.
Aﬂa¤›daki pasaj, Giresun-Görele’den Osman Gökçe’nin kemençe ile çal›p söyledi¤i “Bu
Gayda Yeni Gayda” adl› türküye aittir. Aﬂa¤›daki pasajda vokal partisindeki La pedaline, kemençe partisindeki dörtlü ve ikili aral›klardan kurulu ikisesli bir kal›b›n eﬂli¤i ostinato gibi durmaktad›r. Önceki örnekteki iki katmanl› kuruluﬂ, bir vokal kat›l›m› ile burada üçe ç›kmaktad›r.

Kemençe ve dolay›s› ile yöre halk müzi¤inin karakteristik bir özelli¤i olan genellikle dörtlü
paraleller yolu ile yap›lan ikiseslili¤e belirtilen pasajdaki kemençe partisi tipik bir örnek oluﬂturmaktad›r. Vokal partisindeki ezgi çizgisi kemençenin birinci telinde ve ezgi ile birlikte dörtlü aral›¤a kurulu paralellik oluﬂturan alt parti de ikinci telinde çal›nmaktad›r.
Aﬂa¤›daki pasaj, Giresun-Görele’den Osman Gökçe’nin kemençe ile çal›p söyledi¤i “Y›k›las› Sis Da¤›” adl› türküye aittir. Üst parti kemençenin birinci telinde, alt parti ise ikinci telinde
çal›nmaktad›r. Teller yayg›n olarak kullan›lan dörtlü aral›kta akortlanm›ﬂlard›r.

Yukar›daki nota örne¤inde, alt veya kemençe partisindeki hareketlilik dikkat çekicidir. Paralel dörtlü yürüyüﬂler, ritmik pedaller ve devingene karﬂ› dura¤an hareketler iki ölçü içersinde,
iki telde ve bir metine ba¤l› kal›nmaks›z›n sadece kulaktan edinilene s›rt verilerek yap›lmaktad›r.
Ayn› türkünün vokalin de kat›ld›¤› aﬂa¤›daki nota örne¤inde, kemençe partisindeki paralel
yürüyüﬂler, ritmik pedal ve kemençenin birinci telinde seslenen ve vokal ile heterofoni oluﬂturan ezgi çizgisiyle örülü bir doku görülmektedir.
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Aﬂa¤›daki pasaj, Laurence Picken’›n Rize yöresi kemençecilerinden Kâﬂif Civelek’ten üç teli de La sesine akortlanm›ﬂ olan kemençesinden 1952 y›l›nda derledi¤i “Tulum” adl› havaya aittir. Ezgide ve kemençenin kullan›m tarz›nda tulum etkisi oluﬂturulmaya çal›ﬂ›lm›ﬂt›r. Ezgi dizisinin dördüncü derecesi olan üst partideki Re dem sesi, kemençenin birinci telinde tutulmaktad›r. Alt partideki ezgi ise ikinci telde çal›nmaktad›r. ‹ki zurna veya argunda görülen ezgi dizisinin karar sesinde sürekli dem sesi ile oluﬂturulan ikiseslilik, kemençede ise bu pasajda, ezgi dizisinin dördüncü derecesinde yap›lan pedal uygulamas› ile görülmektedir.

Ayn› havaya ait olan aﬂa¤›daki pasajda hem birinci, hem de ikinci telde ama daha yo¤un
olarak ikinci telde ezgide hareketlilik görülmektedir. ‹kinci telde çal›nan ezgi, ilk pasaja göre
ezginin dördüncü derecesinde kal›ﬂ yaparak dem veya pedal partisi ile birleﬂmektedir. Bu pasajda da doku ikisesli durumdad›r.

Tulum, özellikle Do¤u Karadeniz’de yayg›n bir ﬂekilde kullan›lmaktad›r. Artvin ve Rize illerindeki yaylalarda yap›lan ﬂenliklerin en gözde çalg›s›d›r. Tulumun yap›sal özelliklerinin genel
yönleriyle tan›t›lmas›n›n onunla oluﬂturulan çokseslili¤in de¤erlendirmesine katk› sa¤layaca¤›
düﬂünülmektedir. Bu bak›mdan kendisi hem bir tulum çal›c›s› olan Mehmet Çokal’›n tulum yap›m›na dair söyledikleri önem taﬂ›maktad›r;
“Hayvan derisi tulum halinde ç›kar›l›r; yani karnu yar›lmadan yüzülür. Tabakhanelerde veya evde tüyü al›n›r, yumuﬂat›l›r. Boyun ve arka k›sm› ters ba¤lan›p, d›ﬂa çevrilir. Boyun k›sm›na, yuvarlak bir atna konur. Oyulmuﬂ a¤aç içine yerleﬂtirilir. Etraf› macunlan›r ve geçirilerek s›k›l›r. A¤aç kenarlar›na renkli boncuklar takmak ekseriya adettir. Sa¤ ön ayaktan üflenerek hava
verilir. Sol aya¤a as›l ses ç›karan nare tabir edilen k›s›m yerleﬂtirilir. Kertlenmiﬂ yerinden s›k›l›r.
Nav ekseriya sö¤üt, kavak gibi kolay oyulan a¤açtan yap›l›r. Sesi ç›karan alete Zizmak denir.
‹nce kam›ﬂtan yap›l›r. Dillidir. Üç cm. uzunlu¤undad›r. En az iki, en çok dört tanedir. Dörtlü-
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sünün akordu ve çal›nmas› zor oldu¤undan ikilisi tercih edilir. Zizmaklar, deden denilen kam›ﬂtan yap›lan, boylar›, çalan zat›n parmak geniﬂli¤ine göre ayarlanm›ﬂ kam›ﬂlara yerleﬂtirilir.
Zizmak ve dedenlerin net ses vermesi için piﬂkin kam›ﬂtan yap›ld›¤› gibi ayr›ca sadeya¤da biraz k›zart›l›r. Nav›n baﬂ›na, öküz boynuzunun kenarlar›na boncuklar tak›l›r. Boynuzun ödevi,
sesi davudi yapmakt›r. Boncuklar süs içindir”(Çokal, 1963).
Tulumun ses ç›kartan ve ezgi çalmaya yarayan kam›ﬂlar›n›n her ikisinde de 5 perde bulunmaktad›r. Tulum çalan kiﬂi de¤iﬂik parmak pozisyonlar› ile çokseslilik elde edebilir
(Ekmekçio¤lu, 2001:70). Tulum çalmada kullan›lan parmak pozisyonlar› konusunda Muzaffer
Sar›sözen ﬂu aç›klamalar› yapm›ﬂt›r;
“Tulumda parmak de¤iﬂtirme, çal›nan havada kullan›lmasa mutat aral›¤a göre, parmaklar›
bazen geri çekerek ikinci parmak bo¤umunun yerine birincisini getirmek yahut parmak ucu ile
birinci bo¤umdaki sesi tutarak ikinci bo¤uma gelen perdeyi aç›k b›rakmak ve bu ﬂekilde bütün
parmaklar› iﬂletmek demektir. Daima büyük bir intizam içinde yap›lan parmak de¤iﬂtirmeler, bu
basit müzik aletini polifoni bak›m›ndan pek zenginleﬂtirir. Yap›l›ﬂ›nda ünisondan baﬂka ses iﬂitilmesine ihtimal verilemeyen tulumdan tespit etti¤imiz ikili, üçlü, dörtlü ve beﬂli aral›k taﬂ›yan çiftseslilik hep bu parmak de¤iﬂtirmelerin neticesidir. Parmak de¤iﬂtirme usulünün vücuda getirdi¤i
pek ehemmiyetli neticelerden birisi de ﬂudur: Tulumun çiftesi ünisondur ve bir hizada bulunan
bu sesdaﬂ perdelerin her ikisini tek parmak idare eder. ‹ﬂte halk sanatkârlar› bu müﬂkül ﬂartlar
içinde, kontrer, direkt, oblik yürüyüﬂleri temine muvaffak olurlar ki, onlardaki yarat›c› sanat kabiliyetinin yüksekli¤ine bundan daha kuvvetli vesika bulmak ihtimali yoktur” (Sar›sözen, 1942).
Aﬂa¤›daki pasaj, Remzi Bekâr’›n tulum ile seslendirdi¤i Rize-Hemﬂin yöresinden “Büyük
Düz Horonu” adl› horon havas›na aittir. Üst parti, çifteyi oluﬂturan kam›ﬂlar›n birinde, alt parti
ise di¤erinde çal›nmaktad›r. Birinci kam›ﬂta çal›nan ezgi kesildi¤inde ikinci kam›ﬂta çal›nan ezgi devreye girmektedir. Muzaffer Sar›sözen’in oblik yürüyüﬂ olarak adland›rd›¤› ve niteledi¤i
ikinci kam›ﬂta çal›nan ezgi partisi ana ezgiye göre ikincil durumda ve ezgi dizisinin eksen ile
yedinci derecelerinde gezinmektedir. Alt parti ezgiyi hem ritmik hem de ezgisel bak›mdan tamamlamakta ve onu daha ak›c› ve anlaﬂ›l›r k›lmaktad›r.

Aﬂa¤›daki pasaj da ayn› türküye aittir. Yukar›daki pasajda görülen ritmik pedal burada yerini sürekli pedale b›rakmaktad›r. Burada üst partideki ezgi çizgisi ve ritmik doku da yukar›daki
nota örne¤indeki serpiﬂtirilmiﬂ bir görünümden uzak durum sergilemektedir.
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val, günümüzde hem a¤aç, hem de pirinçten üretilmektedir. Dilli ve dilsiz olanlar›n yedi tanesi üst bir tanesi alt k›s›mda olmak üzere sekiz deli¤i bulunmaktad›r. Dilsiz kavala yayg›n tabiri
ile “Çoban Kaval›” denilmektedir. Dilli kaval ile ses üretimi kolayl›kla yap›labilirken, dilsiz kavalda bu durum ayr› bir çal›ﬂma gerektirir. Anadolu’da kaval› “horlatmak” veya “s›zlatmak” ustal›k emaresi olarak görülmektedir. Konya Ere¤li’sinin Zanapa köyünden ‹brahim Atay ad›nda
altm›ﬂ yaﬂ›nda bir kavalc›, ustal›k gerektiren ve ustal›¤›n ölçülerinden biri olan bu teknikle ilgili ﬂu aç›klamay› yapmaktad›r;
“Kaval› her adam s›zlatamaz. Nefesi kullan›ﬂl› verirsin. ‹nce al›r, kal›n al›r. Bunlar birbirini
tutunca kaval s›zlamaya baﬂlar. ‹ﬂte o zaman kaval çok tesirli olur” (Sar›sözen, 1942).
Kaval› horlatarak çalma, Anadolu’da bilinen ve usta kaval çal›c›lar taraf›ndan kullan›lan bir
üfleme tekni¤idir. Bu teknikle çal›mda amaç, kavaldan temelde oktav ve beﬂli gibi seslerin bir
anda al›nmas›n› sa¤layarak, kaval› “çoksesli” tarzda kullanmakt›r.

Aﬂa¤›daki pasaj, 1942 y›l›nda Muzaffer Sar›sözen taraf›ndan Çorum’dan derlenmiﬂ olan kaval ile çal›nm›ﬂ fakat kaynak kiﬂisi belli olmayan “Halay Toplu Oyun Havas›”na aittir. Horlatma tekni¤i ile çal›nan kavaldan elde edilen oktav ve beﬂliler ile oluﬂan paralelli¤in meydana getirdi¤i ikiseslilik pasajda görülmektedir.
Argun, özellikle Zonguldak ve çevresinde yayg›nl›k gösteren bir halk çalg›s›d›r. Ayn› çalg›n›n di¤er bölgeler aras›nda Akdeniz Bölgesi’nde özellikle Hatay yöresinde kullan›ld›¤› görülmektedir.
Zonguldak ve civar›nda, bilhassa Ere¤li’de, çok kullan›lan çifte, yan yana iki ince boru ﬂeklinde yass› bir tahtan›n içi oyularak yap›lm›ﬂ nefesli bir müzik aletidir (Sar›sözen, 1940). Hatay
ve Gaziantep yörelerinde kullan›lan argun çalg›s› ile ayn› özellikleri göstermektedir. Çifte çalg›s›n›n çal›m tekni¤i ile ilgili olarak Muzaffer Sar›sözen ﬂu bilgileri vermektedir;
“Çiftelerin sa¤ gözü esas melodiyi icra eder ve bu gözün bir oktav vüsati vard›r. Arada yaln›z iki perdesi olan sol göz, çal›nan parçan›n tonik notunu daima faal bulundurmak suretiyle
sa¤ göze refakat eder. Halk sanatkârlar› buna “Zil tutma” derler. (çiftelerde “Zil tutma” akompanyenin tam karﬂ›l›¤›d›r). Çiftelerde zil tutan taraf›n üstteki perdesi majör tonlardaki parçalara
zil tutar. Alttaki perde minör gam›ndaki havalar için kullan›l›r (Sar›sözen,1940).
‹ki çiftenin birlikte kullan›m› ile ilgili olarak da ﬂunlar belirtilmektedir;
“Çiftelerin çift çal›n›ﬂ› da enteresand›r. ‹ki çiftecinin yan yana gelerek beraberce çald›klar› iki
çiftenin birisi esas melodiyi çalar ve di¤eri ona refakat eder. Fakat bu defa refakat eden taraf yine esas melodinin icra edildi¤i sa¤ gözdür. Bu ﬂekilde çal›nan parçalarda zil tutan sanatkâr›n
yaln›z toni¤i faal bulundurmakla iktifa etmedi¤i ve çal›nan havaya göre baﬂka sesler de ilave etti¤i görülür. Çiftelerin çift çal›n›ﬂ›nda akumpanya tarz›n›n de¤iﬂiklik göstermesi ve –nispetenzenginleﬂmesi halk›n bu sahada daha ileri gitmek arzusuna bir delil teﬂkil etmektedir (Sar›sözen, 1940).
Aﬂa¤›daki pasaj, Muzaffer Sar›sözen’in Zonguldak-Ere¤li’de ‹smail Gültekin’in çiftesinden
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derledi¤i “Köçek Havas›” adl› ezgiye aittir. Pasajda, argun ve çift zurna partisyonlar›nda görülen ezgi dizisinin eksen veya karar sesinde yap›lan dem sesleri yolu ile sa¤lanan ikiseslilik
görülmektedir.

Ayn› havaya ait olan aﬂa¤›daki pasajda çokseslilik tipi olarak pedal sesi uygulamas› ile sa¤lanan ikiseslilik görülmektedir. Yaln›z, ilk pasajda ezgi dizisi ve dem sesi La eksenli iken; ikinci pasajda ise hem ezgi dizisi, hem de dem sesi Do eksenine geçmektedir.

Karadeniz Bölgesi’nde yer alan Çorum yöresinde yap›lan toplant›larda, divanlar›n söyleniﬂ
tarz› ile ilgili olarak yap›lan bir aç›klamada ﬂunlar belirtilmektedir;
Divanlar, saz eﬂli¤inde söylenirken ya belli bir dizi içinde saz yol gösterir, ya da ritmik bir
ezgiyi çalar. Saz yol gösteriyorsa, solistin okudu¤unu aynen çalar. Sözlü bölüm baﬂlay›nca,
karar sesinde dem tutar. Söz konusu divanda kural d›ﬂ›nda ilginç bir yorum görülür. Solist okumaya baﬂlad›¤›nda, saz 2/4’lük ritimle solistin bast›¤› sesleri izler. Solist ba¤›ms›z okurken saz,
ritmik ezgi çalar. Bu uygulama, ayr› ayr› dinlendi¤inde birbiriyle ilgisiz ezgiler izlenimini uyan-
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d›r›r. Bu buluﬂ halk yarat›c›l›¤›n›n ilginç bir örne¤idir (Tüfekçi, 1985:2095).
De¤inilen konuya dair ses kay›t ve nota örne¤i bulunamam›ﬂt›r.
3. SONUÇ
Karadeniz Bölgesi halk müzi¤inde çoksesli unsurlar di¤er bölgeler ile paralel olarak kendini
çalg› müzi¤inde göstermektedir. Vokal çokseslili¤e iliﬂkin sesli veya notaya al›nm›ﬂ bir örnek
bulunamam›ﬂt›r. Çalg›sal müzikte çokseslilik üç tiptedir.
Durak ve güçlü gibi önem arz eden baz› sesler üzerinde ezgiye eﬂlik eden dem sesleri
Ezgiye bir tam dörtlü ve beﬂli aral›¤›nda paralel ezgiler ile yap›lan eﬂlikler
Yukar›da belirtilen iki unsurun birlikte kullan›ld›¤› durumlar
Ezginin durak sesinde yap›lan dem eﬂli¤i tulumda, çiftede ve üç teli de ayn› sese akortlanan
kemençede; ana ezgiye oktav ve paralel beﬂliler kullan›m› ile eﬂlik kavalda; ana ezgiye hem
dem sesi, hem de paralel ezgiler ile yap›lan eﬂlik ise kemençede yayg›n bir ﬂekilde görülmektedir.
Çokseslili¤in niteli¤ini belirleyen veya etkileyen üç önemli unsur dikkat çekmektedir.
Çalg›n›n yap›s› ve teknik özellikleri
Çal›nan ezginin durak ve güçlü (yar› durak) gibi sesleri
Çal›nan ezgiye eﬂlik için kullan›lan geleneksel çal›m tarzlar›
Tulum ve çiftedeki çift boru, kaval›n horlat›larak çal›nmas›, kemençenin iki teline birden
bas›larak çal›nmas› ve karakteristik olan bu çal›m tarz›n› kolaylaﬂt›ran tuﬂe ve eﬂi¤in düz olmas›
ve çal›mda kullan›lan akortlar; dizilerdeki seslerin hiyerarﬂisi ile ba¤lant›l› olarak kullan›lan
dem ve paralel sesler; çokseslili¤in niteli¤ini belirleyen unsurlar olarak gösterilebilir.
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ÖZET
Bu çal›ﬂmada, Karadeniz Bölgesi Halk Müzi¤indeki çoksesli unsurlar›n neler
oldu¤u sorusuna yan›t aranm›ﬂt›r. Bölgeye iliﬂkin örneklerin çoksesli unsurlar
bak›m›ndan de¤erlendirilmesi sonucunda dem tutma, paralellik ve dem tutma ile
paralelli¤in birlikte kullan›ld›¤› üç tip belirlenmiﬂtir.
Anahtar sözcükler: Çokseslilik, dem tutma, paralellik

ABSTRACT
In this study, we investigated polyphonic elements in the Blacksea Region’s folk
music and determinated three types such as "drone", "parallelism" and using these two
together with regard to the evaluation of musical examples related to that region.
Keywords: Polyphony, drone, parallelism
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