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Abstract
Since the 1980s, the band Pentagram has been perhaps the most prominent name in
the Turkish metal scene. The most significant aspect of the band is their interpretation of
Turkish makam-s and usul-s within the heavy metal music’s form and sound, by reinforcing
it with the use of traditional Turkish instruments, especially the ney. Pentagram became
a pioneer band by blending aşık (Anatolian minstrel) literature, mystic philosophy and
Janissary music with thrash, progressive and alternative metal; and the band members
definitely influenced the next generation of Turkish heavy metal bands, as well as artists
in the Turkish pop music scene.
In this study, Pentagram’s music is examined, by classifying four types of the use and
integration Turkish music elements and heavy metal music elements. There are four models
in this classification: first, the use of the elements as themselves; second, the use of the
elements together; third the emulation of the elements; and fourth, the blending of the
elements. In the first two types there is no modification within the elements: the elements
are used as themselves, exactly or approximately in the way they are originally used. In the
other two types, the elements are used with modifications; in the emulation model, an
element is used not as itself but its emulation or its atmosphere is used. For example,
uzun hava is a vocal style which has certain characteristics. Pentagram does not use uzun
hava itself, but it only emulates the melismatic gestures on a guitar solo and that way, they
change the original context of the style. The fourth way, blending is the integration of
two different elements into each other; and since there is a mix, those elements are used
as fragments. For example, Pentagram uses Hüseyni makam’s traditional leap which is
from the 4th to 7th, degrees, with thrash metal music’s stylistic rhythmic riffing technique
covering the articulation of rhythmic patterns by an alternation between staccato and
tenuto playing. Thus, one element of Turkish music and one element of thrash metal
music have been combined and these elements change their natural environment and
they gain a new sense and impact.
Integrating different kinds of musical elements requires a deep comprehension of those
elements’ mechanisms. These kinds of integrations are obviously seen in the other musical
sub-genres and the classification and explanations of those integration models in this
study should be applicable to all sub-genres in music. That way, it is possible to reveal the
bridges used to build a very natural musical structure by using elements that are originally
remote to each other. While examining the way the music elements are used in different
examples, it is possible to see that actually those elements are mechanically very similar
to each other although they are coming from different sources.
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Giriş
Günümüz popüler müzik piyasasında alt-türlerin giderek sayıca arttığını gözlemlemekteyiz ve bunların çoğu, dünyanın çeşitli bölgelerinden alınan geleneksel ve halk müziklerinden beslenmektedir.
Örneğin 1990’ların başında pop müzik satışları düşmeye başlayınca müzik piyasası Latin müziği
akımıyla tekrar hayat buldu. Benzer bir durum, heavy metal müziği için de geçerliydi. 1980’lerde
daha ziyade İngiltere ve Amerika’da zirvede günler geçiren heavy metal’in 1990’ların başında yavaş yavaş yaklaşan iniş eğilimini telafi etmek için ana akım plak şirketleri yeni bir kan arıyorlardı.
Aynı tarihlerde İngiltere dışında diğer Avrupa ülkelerindeki heavy metal grupları da kendi dar ulusal
sahnelerinin ötesinde daha geniş kitlelere ulaşmak istiyorlardı.
Tüm bu şartlar birleşince ortaya 1990’ların en çok satan müzik türlerinden biri olan folk
metal çıktı. Aranan yeni kanın folk müzikte bulunmuş olması şaşırtıcı değildi, zira 1970’lerin grupları
blues ve caz türlerinden beslenen neredeyse her türlü deneysel fikri uygulamış, 1980’lerin grupları
da devraldıkları fikirleri çok daha profesyonel prodüksiyonlarla sunmayı zaten başarmışlardı. Böylelikle onlar 1990’ların gruplarının ikonları oldular ve bu yeni gruplara yapacak hiçbir şey kalmamış
gibi görünüyordu. Sonuç olarak, 1990’ların gruplarının büyük bir çoğunluğu benzerlerinden ayrılarak isim sahibi olabilmek için çareyi kendi ülkelerinin yerel müzik ögelerini müziklerine dahil etmekte
buldular.
Bu alt-tür 1980’lerde zaten belirmiş olan black, death gibi heavy metal alt kollarını ülke
isimleriyle kombine ederek Norveç black metali ya da İsveç death metali gibi alt-alt türler üretmeye
başladı. Kısa bir zamanda, bu ülke adı ve alttür isminden oluşan kombinasyonlar, telaffuz edildiğinde dinleyicinin zihninde belli ses örgüsüne (sound) ve müzik karakterine işaret edecek derecede
etkili etiketlere dönüştüler.
Tüm bu şartlar altında Pentagram, 1980’lerden bu yana tüm zorlu koşullara rağmen Türk
heavy metalini temsil eden belki de en önemli grup olmayı başardı. Grubun en önemli özelliği ise,
usul, makam gibi geleneksel Türk müziği yapılarını, başta ney olmak üzere Türk müziği enstrümanlarını da yer yer kullanarak bunları heavy metal formu ve heavy metal müziğinin stilistik ses örgüsüyle harmanlaması oldu. Pentagram bu özelliğinin yanısıra âşık, mehter ve tasavvuf müziği ögelerini heavy metalin diğer alttürleri olan thrash, progressive ve alternative metal türleriyle başarılı bir
şekilde birleştirerek yeni karışımlar ve yeni yorumlar yarattı. Daha da önemlisi, ülkemizde bu müzik
türünün 1980’lerde ve 1990’larda hali hazırda piyasası olmamasına rağmen müziklerini profesyonel
standartlarda sergilemeyi başararak gelecek nesil heavy metal ve rock gruplarına tartışmasız bir
şekilde umut ve ilham kaynağı oldu. Ayrıca grup üyeleri, hem kendi müzikleriyle Türk popüler müzik piyasasında bugün görmüş olduğumuz yenilikçi ve alternatif türdeki çalışmalara ilham kaynağı
oldular hem de birçok albüm yapımında icracı ve prodüktör olarak görev alarak ister istemez Türk
popüler müziğinin günümüzdeki çeşitliliğinin kaynaklarından biri oldular.
Bu makale Pentagram’ın müziğinde bahsedilen heavy metal ve Türk müziği ögelerinin
nasıl birlikte kullanıldığı konusunu müzik analizleri aracılığıyla ortaya koyma ve birlikte kullanma
yöntemlerini de teorize ederek buradaki müzikal melezleme işleminin yapılanmasını sergilemeyi
hedeflemektedir.
Pentagram’ın müziğini öncelikle iki dinamik açısından değerlendirmek mümkündür: büyük
jestler ve küçük jestler. Büyük jestlerde ögeler oldukları gibi kullanılırlar ve parçaların büyük bir kısmını oluştururlar. Örneğin, parça tamamıyla Nikriz dizisinde ve 10/8’lik Aksak semai darplarıyla bestelenmiş ve icra edilmiş ise, dinleyici tarafından kolaylıkla algılanması mümkündür. Küçük jestler
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ise parçasal motiflerde kendini gösterir ve genellikle Türk ve batı müzik ögelerinin farklı biçimlerde
birleşimiyle karşımıza çıkarlar. Örneğin, bir parçada Hüseyni makamı seyir özelliği olarak dört-yedi
atlamasıyla birlikte, Aeolian modunun altı-yedi-bir dereceleri şeklinde ilerleyen yürüyüşünün birleşimi buna bir örnek teşkil etmektedir. Bu jestlerin dinlerken hemen yakalanması o kadar kolay olmasa
da, bu küçük özellikler aslında grubun kendine has tarzının özünü oluşturmaktadır.
Şarkılar çoğunlukla re ya da mi tonlarında bestelenmiştir. Re daha ziyade karanlık temalar
için, mi ise daha pozitif ve coşkulu bir atmosfer yakalamak için tercih edilmiştir. Gitarlar daha tok
bir ses örgüsü üretmesi için bir tam ses aşağı akortlanmıştır. Gitar ve bas partileri genellikle beraber yürümekte, çoğunlukla ünison halinde çalınmaktadır. Şarkılar, popüler şarkı formundadır; giriş
melodisi, kıta, köprü, nakarat, bunların tekrarı, tercihen köprünün ve bir çift nakaratın tekrarı, bir
gitar solosu ve nakaratın tekrarından oluşur. Enstrümantal parçalar nispeten daha uzun ve daha
karmaşık formlardadır. En çok kullanılan ritmik kalıplar 10/8 (Aksak Semai), 9/8 (Aksak), 7/8, 12/8 ve
4/4’dür. Usul olarak kullanılan ritmik kalıplar çoğunlukla geleneksel darbları ile ve bazen de bunlara
ilaveten farklı ritm kalıpları ile kullanılmıştır. Parçaların birçoğu orta tempodadır (yaklaşık 100 bpm).
En çok kullanılan makam dizileri Hicaz ve Zirgüleli Hicaz, Nikriz, Hüseyni ve Kürdi’dir. Zirgüleli
Hicaz, özellikle tonal merkezi değiştirmeden gitar sololarında yeni bir bölüm açmak için kullanılır.
Grubun diğer bir önemli özelliği ise enstrümanları yer yer geleneksel Türk enstrümanlarına öykünerek çalmaktır. Örneğin, gitarları birebir olmasa da bağlama tavrına öykünerek çalmak veya davulları
asma davul veya kudüm tavrına öykünerek çalmak gibi örnekler görülmektedir.
Türk Müziği Ögeleri
Pentagram esas olarak Türk müziğinin üç ana unsurunu kullanmaktadır: makam, usul ve form
özellikleri. Makam, Türk müziğinde belli seyir özellikleri olan belli dizilere verilen addır. Seyir, bir
makamın ana özelliğidir. Bir makam dizisinde serbest bir taksim ya da bestede görülen makamın
karakteristik özelliklerinin sunumunun yol haritasıdır. Bir makamı sadece dizisi ile düşünmek mümkün değildir. Seyir, makamın karakterini oluşturur. Dizileri aynı ancak farklı seyir özellikleri gösteren
makamlar mevcuttur. Çeşniler bir dizi geleneksel süslemelerin ve motiflerin bütünüdür.
Pentagram grubu, makamları kendi seyir karakteristiklerine çoğunlukla sadık kalarak ve
de bazı çeşnileri de geleneksel kullanımlarına öykünerek müziklerinde kullanmışlardır. Grup beş
makam dizisi kullanır: Hicaz Humayun, Zirgüleli Hicaz, Nikriz, Kürdi ve Hüseyni. Makamlar sadece
dizi olarak değil, aynı zamanda Türk müziği geleneğindeki seyir özellikleriyle de kullanılmaktadır.
Hicaz Humayun makamı Pentagram tarafından çokça kullanılan bir makamdır. Aşağıda kendi kullandıkları dizi yer almaktadır.

Şekil-1: Hicaz Humayun makamının grubun müziğinde kullandığı hali
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Zirgüleli Hicaz yine grup tarafından çokça kullanılmış bir dizidir. Aşağıda kendi kullandıkları dizi yer almaktadır.

Şekil-2: Zirgüleli Hicaz makamının grubun müziğinde kullandığı hali
Nikriz makamı grubun Anatolia şarkısı dahil birçok bestesinde görülmektedir. Aşağıda
kendi kullandıkları dizi yer almaktadır.

Şekil-3: Nikriz makamının grubun müziğinde kullandığı hali
Kürdi makamı genellikle Frigyan dizisi ile karşılaştırılır, ancak Frigyan dizisi güçlü olarak
beşinci dereceyi kullanırken Kürdi makamı dördüncü dereceyi kullanır. Frigyan dizisinin seyir karakteristiği daha ziyade dereceler arası çeşitli atlamaların birleşiminden oluşmaktadır. Kürdi makamı ve makamın farklı seyir karakteristiklerindeki göçürülmüş türevlerinin seyiri; çıkıcı, inici yada
inici-çıkıcı olmakla birlikte, dizi seslerinin ardışık olarak kullanılmasıyla oluşur. Frigyan modu heavy
metal müziğinde yaygın olarak kullanılmaktadır, ancak Pentagram bu diziyi şarkılarında Kürdi makamı özellikleriyle kullanmıştır.

Şekil-4: Kürdi makamının grubun müziğinde kullandığı hali
Hüseyni makamı dizisini grup, müziklerinde çokça kullanmaktadır. Aşağıda dizinin kullandıkları hali yer almaktadır.

Şekil-5: Hüseyni makamının grubun müziğinde kullandığı hali
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Usul, geleneksel Türk müziğinde belirli ritmik kalıplara verilen genel bir addır. 120 ölçüye
kadar, farklı vurgular ve farklı ritmik kalıpların birleşiminden oluşan çeşitli usuller mevcuttur. Velvele, usullerin belirli ilave vuruşlarla (darb) bezenip geleneksel vurmalı bir çalgı olan kudüm tarafından
icra edilen halidir.
Pentagram esas olarak Yürük Semai (6/8), Aksak (9/8), Aksak Semai (10/8) usullerini,
Düyek velvele kalıbını (8/8), 7/8’lik ölçünün 2+2+3 biçimini ve 12/8’lik ölçüleri kullanmaktadır.
Yürük Semai iki 3/8’den oluşur (Semai). Birinci ve dördüncü vuruşlar güçlü, diğerleri zayıftır. Pentagram, usulü geleneksel vurguları ile kullanmıştır.

Şekil-6: Yürük Semai usulü
Aksak bir 4/8 (Sofyan) ve bir 5/8’den (Türk Aksağı) oluşur. Birinci, ikinci ve dördüncü
vuruşlar kuvvetli, diğer vuruşlar zayıftır. Grup, usulü geleneksel vurguları ile kullanmıştır. Bazı şarkılarda 2+2+2+3, bazı şarkılarda 3+2+2+2 olarak görülür.

Şekil-7: Aksak usulü
Aksak Semai iki 5/8’likten (Türk Aksağı) oluşur. Birinci, üçüncü ve altıncı vuruşlar kuvvetli,
diğer vuruşlar zayıftır. Grup, usulü geleneksel vurguları ile kullanmıştır.

Şekil-8: Aksak usulü

Düyek iki 4/8’likten oluşur. Bu örnek, usulün velvele varyasyonudur. Burada, birinci, altıncı
ve yedinci vuruşlar kuvvetli, diğer vuruşlar zayıftır. Grup, velveleyi geleneksel vurguları ile kullanmıştır.
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Şekil-9: Düyek velvele
Aşağıdaki ölçü formunun geleneksel Türk müziğinde usul olarak karşılığı olmasına rağmen grup, bu ritmik kalıbı Türk halk müziğinde kullanılan şekliyle kullanmaktadır. 7/8’lik ölçü, iki
2/8’likten ve bir 3/8’likten oluşur. Birinci, üçüncü ve beşinci vuruşlar kuvvetli, diğer vuruşlar zayıftır.

Şekil-10: 7/8’lik ölçü
Pentagram, 12/8’lik ölçüyü iki farklı biçimde kullanmaktadır: biri 3+3+3+3 diğeri ise
3+3+2+2+2’dir. Birinci biçimde, birinci, dördüncü, yedinci ve onuncu vuruşlar kuvvetli, diğer vuruşlar zayıf; ikinci biçimde, birinci, dördüncü, yedinci, dokuzuncu ve on birinci vuruşlar kuvvetli, diğer
vuruşlar ise zayıftır.

Şekil-11: 12/8’lik ölçü (form 1)

Şekil-12: 12/8’lik ölçü (Firenkçin usulü)
Pentagram grubu ayrıca Türk müziğinde görülen bazı yapısal özellikleri de müziklerinde
kullanmaktadır. Grubun en çok kullandığı ögelerden bir tanesi de ara sazdır. Arasaz, genellikle bir
parçanın kıta kısmında iki vokal melodisi arasını dolduran kısa enstrümantal kısımdır. Çoğunlukla
melodiyi dizinin yedinci derecesinin yardımıyla dizinin ilk derecesine yönlendirir veya melodiyi yeni
bir kısma, muhtemelen başka bir çeşniye taşır. Genellikle ardışık süslemelerle, kısa motifler halinde
çalınır. Aşağıda grubun örneklediği arasaz gösterilmektedir.
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Şekil-13: Arasaz örneği
Ögelerin Kullanılış Biçimleri
Pentagram, müzikal elemanları dört farklı biçimde kullanmaktadır: elemanların olduğu gibi kullanımı, elemanların beraber kullanımı, elemanların öykünümü ve elemanların karışımı.
Ögelerin olduğu gibi kullanılması şeklinde, ögeler oldukları gibi kullanılırlar; üzerlerinde
herhangi bir değişiklik yapılmaz. Bu şekilde beş ana öge kullanılmıştır: enstrüman tınısının kullanımı, mehter ve halk ezgilerinin kullanımı, stilistik özelliklerin kullanımı, makam dizilerinin kullanımı,
usul ve velvelenin kullanımı.
Mey, darbuka, bendir, bağlama, zurna gibi enstrümanlar, farklı şarkıların farklı bölümlerinde kullanılmaktadır. Burada bağlama ile çalınan kısa bir bölüm gösterilmektedir. Soprano bu tekrar
eden melodiye bölüme farklı bir melodiyle eşlik eder.

Şekil-14: Arasaz örneği
Mehter ezgisi, olduğu gibi kullanılmaktadır. Sadece üçüncü ve dördüncü ölçülerde uzun
si notası sekize bölünmüştür. Bu bölüm, şarkının sonuna doğru gelir; ilk olarak yeni bir ritmik kalıp
olarak sunulur. Bu melodiyi yeni bir ritmik bölüm izler ve şarkı bu temayla sonlanır.

Şekil-15: “No One Wins the Fight” Ceddin Deden teması
Stilistik özelliklerin kullanımına örnek olarak bu şarkıda, birinci, ikinci ve yedinci dizi derecelerinden oluşan kısa bir arasaz görülmektedir. Bu bölüm ilk dizede gelir ve diğer dizelerde
tekrarlanır.

Şekil-16: “Lions in the Cage” arasaz bölümü
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Bu örnekte, altıncı ve yedinci derecelerle ilk dereceye giden kısa bir arasaz vardır. Bu
kısım ön-nakarat kısmıyla gelir ve izleyen ön-nakaratlarda tekrarlanır. Aynı zamanda, bu kısım gitar
‘riff’inin bir kısmı olarak değerlendirilebilir, ancak tipik arasaz melodinin bir parçası değildir, sadece
vokal melodiyi dolduran bir parçadır ve vokal, melodisiyle beraber işler. Bu anlamda bu arasazı,
farklı bir arasaz çeşidi olarak tanımlayabiliriz, çünkü aynı zamanda sadece enstrümantal olarak
işleyen başka bir müzikal bölümün yapı taşıdır.

Şekil-17: “Stand to Fall” arasaz bölümü
Makam dizilerinin kullanımına örnek olan bu şarkıda, Kürdi makam dizisi kullanılmaktadır.
Dizi seslerinin ardışık bir şekilde kullanımı ve güçlü notası olarak dördüncü derecenin kullanımı,
Kürdi makamının karakteristiğidir. Bu bölüm giriş niteliğindedir ve şarkının ana temasını oluşturur.
İlk olarak gitarla çalınır, daha sonra davullar gitarlara katılır ve diziden önce birçok kez tekrarlanır.
Aynı zamanda bu melodi, nakarat olarak şarkının içinde de kullanılmıştır.

Şekil-18: “Pain” ana melodi
Bu şarkı, tamamıyla Nikriz dizisindedir. Bu melodi, şarkının ana melodisidir ve A-B formundadır. Beşinci derece güçlü nota olarak görülür. Bu melodi, aynı zamanda kıtanın da melodisi
olarak kullanılmıştır. Bu Nikriz dizisi, daha sonra nakaratta sol notası üzerine göçürülmüş haliyle
duyulur.

Şekil-19: “Anatolia” ana melodi
Usul ve velvele kullanımına örnek teşkil eden bu motif, şarkının giriş melodisinin bir kısmıdır. Davulcu, 2/4 şeklinde çalmasına rağmen bu melodi, vurgularıyla beraber 6/4’lük Yürük semai
formunda yapılanmaktadır. Düyek velvele kalıbı, A-A-B-A formundaki ana temanın üçüncü ölçüsünde gelir. Bu melodik parça, dördüncü derecede minör dörtlüsü olarak gelir ve ikinci derecedeki
yarım kadansa bağlanır.
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Şekil-20: “Lions in the Cage” düyek velvele kalıbı
Ögelerin birlikte kullanımı şeklinde, ögeler hiçbir değişiklik olmaksızın ardı ardına kullanılır. Bu türde üç ana öge kullanılmıştır: farklı makam dizilerinin birlikte kullanımı, farklı geleneksel
ölçülerin birlikte kullanımı, basit ya da bileşik ve eklemeli ölçülerin birlikte kullanımı.
Farklı makam dizilerinin birlikte kullanımına örnek olan bu şarkıda, Kürdi ve Hüseyni dizileri dönüşümlü olarak kullanılır. Eksik dörtlü aralığını kullanmak, Kürdi dizisi tabanlı makamların
karakteristik bir özelliğidir. Aynı zamanda yedinci ve dördüncü dereceler arası ve de birinci ve
dördüncü dereceler arası atlamalar, Hüseyni makamının seyir özellikleridir. Kürdi olarak başlayan
melodi, Hüseyni olarak devam eder. Nakarattan sonra sadece Hüseyni kısmı tekrar çalınır.

Şekil-21: “Bir” ana melodi
Farklı yerel ölçülerin birlikte kullanımına örnek olan bu şarkıda, 9/8’lik ölçü 3+2+2+2 olarak
ve 10/8’lik ise 3+2+2+3 olarak bölünmektedir. Bu örnek, şarkının giriş melodisidir.

Şekil-22: . ”For the One Unchanging”ana melodi
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Basit ya da bileşik ve eklemeli ölçülerin birlikte kullanımına örnek olan bu şarkıda, 9/8’lik
ve 8/8’lik ölçüler dönüşümlü olarak kullanılmaktadır. Bu kısım, şarkının ilk dizesidir.

Şekil-23: “Behind the Veil” kıta melodisi
Ögelerin öykünümü türünde, bir öge bir başka geleneksel ögeye öykünerek onun bir çeşit
“hava”sını yakalar. İki farklı ögede kullanılmıştır: stilistik özelliklerin öykünümü ve enstrüman çalma
tavırlarının öykünümü.
Stilistik özelliklerin öykünümüne örnek olan bu soloda, iki motif bulunmaktadır. Birincisinde süslemeler kesilerek ve kısaltılarak değiştirilir; ikincisinde ise bölümler daha da süslenerek
genişletilir. Böylece, 4/4’lük ölçünün içinde dalga gibi gidip gelen, uzun hava formunun karakteristik
serbest formu, poliritmik bir yapıyla icra edilir. Aynı zamanda beşinci, yedinci, onuncu ve on ikinci
dizi dereceleri arasındaki atlamalar, Hüseyni makamı seyrinin karakteristik bir yorumudur. Bu solodan önceki akustik gitar solosu, do üzerindeki Hicaz dizisinde çalınır. şarkının geri kalanı ise re
üzerindeki Hicaz dizisindedir. Bu nedenle, re üzerindeki Hüseyni dizisi sadece bu soloyla beraber
gelmekte, bu da soloyu şarkı içerisinde kendine has özerk bir bölüm olarak ortaya çıkarmaktadır.
Bu soloda iki merkez derece vardır: birincisi fa, ikincisi ise sol’dür. Bir şarkıcı tarafından uzun hava
söylenirken, farklı derecelerin üzerinde durarak onları süslemek bir gelenektir. Örneğin, ilk olarak
birincil güçlü dereceler süslenir. Bu notalarda bir melodik kadans yapılır, daha sonra ikincil güçlü
notalar aynı şekilde süslenir. Eğer bir enstrüman tarafından çalınan uzun bir taban sesi yani dem
eşliği varsa, enstrümanı çalan icracı otomatik olarak dem notasını şarkıcının serbest seyrine göre
değiştirir. Burada, ritim gitarların sürekli olarak re notasını çalmasına rağmen, solo gitar, ilk olarak
fa notasının daha sonra da sol notasının üzerinde durmaktadır ve motiflerini bu iki notanın ekseni
etrafında oluşturmuştur. Bu da gitaristin solosunu kendi içinde duymuş olduğu bir çeşit hayali dem
eşliğinde, uzun hava söylercesine oluşturduğunu düşündürmektedir.

Şekil-24: “Welcome the End” gitar solo
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Enstrüman çalma stillerinin öykünümüne örnek teşkil eden bu şarkıda, davulcu daha ziyade geleneksel asma davul icracıları tarafından çokça duyulan bir ritmik kalıbı, aynı vurgularla,
olduğu gibi icra etmektedir.

Şekil-25: “In Esir Like an Eagle” davul bölümü
Ögelerin karışımı türünde, ögeler küçük parçalar halinde birbirinin içine geçirilerek karıştırılır. Bu tür, üç şekilde kullanılmıştır: makam dizilerinin ve batı müziği dizi renklerinin karışımı, makam özelliklerinin batı müziği dizileriyle karışımı, makam özelliklerinin üzerinde sırası değiştirilmiş
artikülasyonlarla karışımı.
Makam dizilerinin ve batı müziği dizi renklerinin karışımına örnek teşkil eden bu şarkıda,
Zirgüleli Hicaz dizisi, blues dizisini çağrıştıran artmış dörtlü aralığı ile çalınır. Bu kısım, şarkının ana
melodisidir.

Şekil-26: “Puratu” ana melodi
Makam özelliklerinin batı müziği dizileriyle karışımına örnek olan bu ön-nakarat bölümünde, si bemol ve si birbirlerini takip eder ve aynı anda hem batı müziğindeki doğal minör dizisi hem
de Hüseyni makamının özelliklerini temsil ederler.

Şekil-27: “Stand to Fall” ön-nakarat bölümünün ilk yarısı
Makam özelliklerinin sırası değiştirilmiş artikülasyonlarla karışımına örnek olan bu parçayı, artikülasyonlarla birlikte görmekteyiz. Burada, çevrilmiş bir artikülasyon özelliği görülmektedir.
Tiz seslerin tenuto, pes seslerin ise staccato olarak çalınması, heavy metal müziğinde gitarların
riff (özel ritmik motifler) icrasında görülen karakteristik bir özelliktir. Bu artikülasyonlar, genellikle
senkoplu kalıplar halinde dizilir. Burada, kalıp A-A-B-A ve A-B-A-A formundadır. Aynı zamanda bir
Hüseyni makamı seyir karakteristiği olan dört ve yedi dereceleri arası atlaması da, örnekte görülmektedir.
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Şekil-28: “Stand to Fall” ön-nakarat bölümünün ikinci yarısı
Sonuç
Bu çalışmada, Pentagram’ın müziğindeki Türk müziği ögelerinin heavy metal müziği ile beraber
kullanılış biçimleri analiz edilmiştir. Grup, kullandığı müzik ögelerini dört ana biçimde kullanmıştır:
ögelerin olduğu gibi kullanımı, ögelerin birlikte kullanımı, ögelerin geleneksel yapılara öykünmesi
ve ögelerin karıştırılması.
Ögelerin olduğu gibi kullanılması şeklinde, ögeler oldukları gibi kullanılmışlardır; üzerlerinde herhangi bir değişiklik yapılmamıştır. Bu şekilde beş ana öge kullanılmıştır: enstrüman tınısının
kullanımı, mehter ve halk ezgilerinin kullanımı, stilistik özelliklerin kullanımı, makam dizilerinin kullanımı, usul ve velvelenin kullanımı.
Ögelerin birlikte kullanımı şeklinde, ögeler hiçbir değişiklik olmaksızın ardı ardına kullanılmıştır. Bu türde üç ana öge kullanılmıştır: farklı makam dizilerinin birlikte kullanımı, farklı geleneksel
ölçülerin birlikte kullanımı, basit ya da bileşik ve eklemeli ölçülerin birlikte kullanımı.
Ögelerin öykünümü türünde, bir öge, bir başka geleneksel ögeye öykünerek onun bir çeşit
“hava”sını yakalamıştır. İki farklı şekilde kullanımıştır: stilistik özelliklerin öykünümü ve enstrüman
çalma tavırlarının öykünümü.
Ögelerin karışımı türünde, ögeler küçük parçalar halinde, birbirinin içine geçirilerek karıştırılmıştır. Bu tür üç şekilde kullanılmıştır: makam dizilerinin ve batı müziği dizi renklerinin karışımı,
makam özelliklerinin batı müziği dizileriyle karışımı, makam özelliklerinin üzerinde sırası değiştirilmiş artikülasyonlarla karışımı.
İlk iki biçimde, ögelerde değişiklik yapılmamış; oldukları gibi kullanılmışlardır. Son iki biçimde ise ögelerin yapısında değişiklikler meydana gelmiştir. Örneğin; öykünme modelinde uzun
hava formu olduğu gibi değil de kendisinin icra edilme jestleri yakalanmış ve grubun gitar sololarında farklı bir bağlamda karşımıza çıkmıştır. Dördüncü tür olan ögelerin karıştırılması da yine bir
yenilik örneği teşkil eder. Örneğin; grup, Hüseyni makamının karakteristik seyir özellikleri ile heavy
metal müziğinin riff artikülasyonlarını küçük parçalar halinde, iç içe geçirerek kullanmıştır. Böylece,
Türk müziği ve heavy metal müziğinden birer öge, doğal bağlamlarını değiştirerek farklı bir biçimde
grubun müziğinde karşımıza çıkar.
Bu dört modelden özellikle son ikisi dikkate alınmaya değer niteliktedir. Bu modeller, Pentagram grubu müziği özelinde değerli olmakla birlikte, popüler müziğin içindeki diğer alt-türlerde ve
alt-alt türlerde farklı biçimlerde ve bağlamlarda doğal olarak karşımıza çıkacaktır.
Burada önemli olan nokta, farklı geleneklere ait müzik ögelerinin birlikte kullanılırken nasıl
farklı birleşim olasılıklarıyla karşımıza çıktığıdır. Pentagram grubu, müziklerinde heavy metal müziği ve onun komşu alt türlerinin ögelerini, Türk müzik geleneğine dair farklı unsurlarla şarkılarının
küçük ve büyük detaylarında harmanlayarak sunmuşlardır. Bu da şunu düşündürür; müzikte diğer
alt tür birleşimlerinde de müzik türlerinin kendine has doğası içinde farklı farklı unsurlar, farklı farklı
şekillerde bir araya gelmektedir.
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Sadece müziğin değil, insanın yaratmış olduğu tüm sanatsal eserlerin yaratımında ve
zenginleşmesinde ilham ve etkileşim kavramlarının önemini düşünecek olursak, küçük bir kesitte
yapılan böyle bir analiz, bu ilham ve etkileşim kavramlarının nasıl yapılandığını, hangi şekillerde
işlediğini ve ne şekilde hayat bulduklarını bizlere gösterebilir. Böylelikle diğer sanat eserlerine de
bakarken onların doğası hakkında farklı bir iç görüye sahip olabilir, onları farklı bir bakışla gözlemleyebiliriz.
Bu çalışma popüler müzikte farklı karma alt-türler ve de alt-alt türler ile ilgili çalışmalar için
bir model teşkil edebilir. Bahsi geçen modellerin alt başlıkları farklı müzik türlerine ve geleneklerine
ait ögelere uyarlanabilir. Farklı analiz yöntemlerinin düşünülmesini tetikleyebilir. Müzikte her gün
ortaya çıkan yeni alt türlerin yapılanma süreçlerinin daha iyi anlaşılmasına yardımcı olabilir ve hatta
yeni alt-türlerin ve de alt-alt türlerin yaratımında dahi referans olarak kullanılabilirler.
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