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SUNUŞ 

 

Seçme Sonatinler ve Yorum Önerileriyle Piyano Eğitimi-3, öğrencilerimizin eğitim süreçlerinde 

yararlanabilecekleri farklı dönemlere ait eser örneklerinden oluşan Seçme Eserler ve Çalışma 

Yöntemleriyle Piyano Eğitimi-2 kitabımızın devamı ve tamamlayıcısı niteliğindedir. 

Bu kitap, sırasıyla M. Clementi, D. Cimarosa, L. van Beethoven, J. Haydn, H. Lichner, F. Kuhlau 

ve A. Diabelli’den seçme sonatinlerle Seçme Eserler ve Çalışma Yöntemleriyle Piyano Eğitimi-1 ve 

Piyano Eğitimi-2 kitaplarımızın hazırladığı altyapıyı pekiştirmenizi sağlayacaktır. Seçme Sonatinler ve 

Yorum Önerileriyle Piyano Eğitimi-3 kitabımızda müziksel açıdan doğru nota okuma yöntemleri, 

sonatinlerin bölümlerinin yapısal analizleri, cümlesel kurgu yapıları anlatılarak “yorum” üzerine fikir 

yürütebilme yolu çizilmeye çalışılmıştır.  

Bu kitaptaki eserlere tarafımdan parmak numaraları, dinamik işaretleri, bağlar, pedal kullanımları 

vb. eklenmiştir. Her bir sonatinin gerek teknik gerekse müziksel açıdan öğrenciyi farklı alanlarda ileriye 

taşıyacak olmasına dikkat edilmiş, isimleri Türkçe olarak verilen tüm eserler zorluk sıralaması ve teknik 

özelliklerine göre dizilmiştir. 

Uzun yılların deneyimiyle yapmış olduğum derslerin sonucunda edindiğim birikimleri içinde 

barındıran bu metodun piyano öğrencilerine yararlı olması, yol arkadaşı olması hedeflenmiştir.  

Öğrencilik ve öğretmenlik yıllarımda desteğini hiçbir zaman esirgemeyen, sevgili hocam Sayın 

Prof. Hülya Tarcan’a, çok değerli fikirlerini benimle paylaşan kıymetli arkadaşım Prof. Dr. Seyit 

Yöre’ye, müziksel ve teknik anlamda aktarmış olduğum tecrübeleri edinmemde bana yol arkadaşlığı 

yapan öğrencilerime, çalışma sürecimde desteğini her zaman hissettiren, yanımda olan ve kitabımızın 

kapak tasarımını yapan sevgili eşim Berk Aytuğ’a teşekkürlerimi sunuyorum. 

 

          Ayça Aytuğ 

               İstanbul, 2022 
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Eserleri icra ederken nota üzerindeki tüm detaylara (bağlar, dinamik işaretleri, parmak numaraları 

vb.) bağlı kalarak doğru bir müziksel ifadeye ulaşmanız mümkün olacaktır. Aynı zamanda cümle 

kurgusunu ortaya çıkartarak ve armonik yapılanmaları dinamik işaretlerle destekleyerek yorumsal anlamda 

zengin bir duyum elde edebilirsiniz. Bölümün henüz başlangıcında bu zenginliği yakalayabilmek adına, 

forte ve piano dinamiklerinin  art arda kullanıldığı dikkatinizi çekecektir. Aynı ya da benzer motifler ya da 

cümleler art arda geldiğinde müziği renklendirmek adına “f/p, p/f” kullanımları çokça tercih edilir.  

 

Bölümde özellikle sağ eldeki dörtlük notalarda gördüğünüz staccato (kesik kesik) artikülasyon 

işaretlerini karakterin canlılığını ve ataklığını koruyup, müziksel hantallığı engellemek adına tercih ettiğimi 

belirtmeliyim. Her edisyonda istenilen çalış şeklinin arka planı çok net bir şekilde karşımıza çıkmayabilir. 

Mesela pek çoğunda bu dörtlük notaları herhangi bir artikülasyon işareti olmadan görürsünüz. Bu durumda 

öğrenme aşamasında değeri kadar çaldığınız dörtlük notaları, tempo arttıkça daha kısa ve eser ana 

temposuna ulaştığında ise  kısa ve keskin icra etmenizin daha doğru olacağı öğretmenleriniz tarafından size 

bilgi olarak sunulur. Bunun yanı sıra eğitim sürecinin henüz başındaki öğrencilerimiz staccato işaretini 

notasyonda görse bile notaların uzunluk ve kısalıklarının eserin temposuyla alakalı olarak değişim 

gösterebileceği çıkarımını yapmakta zorlanabilirler. Nota üzerindeki tüm detayların arka planını en doğru 

şekilde yorumlayabilmeniz için doğru nota okuma yöntemlerini sizlerle paylaşarak çalışma sürecinize katkı 

sağlamaya çalışacağım. 

 

 Form olarak baktığımızda temkinli olarak yaklaşmamız gereken Sonat Allegrosu Formu’nun bir ön 

çalışmasının yapıldığını söyleyebiliriz. Mesafeli olmamızı gerektiren konu ise Sonat Allegrosu Formu’nun 

olmazsa olmazı olan, Sergileme’de sunulan A ve B temaları arasındaki karakter farkıdır. Burada karakter 

farkını ortaya koyacak temaların olmadığını, aksine birbirlerini tamamladıklarını göreceksiniz. 16. ölçüde 

malzemesini A temasından alarak gelişen bir kullanımla Gelişme’nin başladığını görüyoruz. (Sonat 

Allegrosu Formu’nun Gelişme kesitinde A ve B temalarından alınan hücresel, tematik kullanımlar 

modülasyonlarla, yeni ritmik yapılanmalarla geliştirilebilir, yeni temalar ortaya çıkabilir). Kullanılan ses 

değiştirici işaretler de göz önünde bulundurulduğunda, bestecinin bu kesitin başlangıcında Do minör 

tonalitesine yöneldiğini söyleyebiliriz. 24. ölçüde ise Yeniden Sergileme başlıyor.  Sonuç olarak anlıyoruz 

ki; bir eseri armonik ve yapısal özelliklerini anlayarak yorumlamak bizi doğru sonuca götürecektir. 
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* İkinci bölümün açıklamaları sayfa düzeni açısından 12. sayfada yapılmıştır. 
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İkinci bölümde şarkı söyler gibi (cantabile) bir ifadeyle yorumlanması önerilen temaya eşlik eden 

triole sekizliklerin (sol el) müziği baskılamadan ancak armonik alt yapıyı ortaya koyacak şekilde  icra 

edilmesini tavsiye ediyorum. Yine bu bölümde artikülasyon işaretleri açısından açıklamam gereken bir 

hususu paylaşmak isterim. 6. ölçünün son (triole) sekizlik notasındaki (sağ el) ve 16. ölçünün ikinci 

vuruşunun son (triole) sekizliğindeki (sağ el)  staccato artikülasyon işaretleri gelecek olan bir sonraki nota 

için alan açma amacıyla tarafımdan notaya işlenmiştir. Yukarıda belirttiğim staccato’lu ( 6. ölçü “do”) ve 

hemen arkasından gelen (7. ölçünün sağ elde ilk notası “do”) birbirinin aynısı staccato’suz notaların ilkini 

kısa çalmak temponun gecikmesine ve müziğin ağırlaşmasına engel olacaktır. Benzeri yerlerde eserlerin 

temposunu da gözeterek aynı mantığı yürütmenizde hiçbir sakınca olmayacaktır. Artikülasyon işaretleri 

tarafımdan eğitimsel bir amaçla, yol göstermek için yazılmıştır. Bölüm A-B-A Lied Formu’ndadır. 13. 

ölçüde başlayan B kesitinde müzik A kesitindeki temanın aksine dramatik bir yapıdadır. 19. ölçüden 

itibaren A kesiti son kez karşımıza çıkar. 

   *  *  *  *  *   

  

Üçüncü bölüm çok enerjik ve eğlenceli bir karakterdedir. Birinci bölümde anlattığım üzere, bu 

bölümde de ilk iki cümle arasındaki (8’şer ölçüden oluşan cümleler) kontrast dinamik işareti (p/f) kullanımı, 

icramızı daha renkli hale getirecek, dinleyenler açısından da yorumumuzu ilgi çekici kılacaktır. Onaltılık 

notaların karşımıza bolca çıktığı 3. bölümde en önemli konu başlıklarımızdan biri doğru tempo seçimidir. 

Tempoyu belirlemek adına yazılmış olan Vivace (canlı ve hızlı) terimine temkinli yaklaşmalıyız. Tempo 

belirten tüm terimler özneldir ve eseri çalacak olan kişiler kendi olasılıklarında ve içsel tempolarını 

dinleyerek doğru bir seçim yapmalıdırlar. Eserlerin temposunu belirlerken, teknik anlamda sizleri zorlayan 

pasajları tespit etmeniz ve bu pasajları en iyi çalabileceğiniz tempoyu eserin ana temposu olarak 

belirlemeniz çok önemlidir. Aksi takdirde eser içerisinde sürekli tempo değişimleri kaçınılmaz olur. 

Örneğin bu bölümde sizlere tavsiyem, onlatılık notaların bol olduğu pasajları göz önünde bulundurarak 

tempoyu belirlemenizdir. Zorlandığınız pasajları en rahat çaldığınız tempoda esere başlamanız bütünlük 

açısından doğru bir icraya ulaşmanızı sağlayacaktır.  

 

Her bireyin Allegro, Presto, Vivace vb. tempolara yaklaşımlarının biririnden farklı olabileceğini 

hatırlatmak isterim. Eserleri daha önceden çalmış olan yorumcuların tempolarını taklit etmeden, kendi 

tempomuzu (Örneğin; Allegro sınırları içerisinde “120-168” çalışımızı en rahat şekilde ifade 

edebileceğimiz tempo) bulmalıyız. Tempoyu belirleyen bu terimleri tek düze düşünmek müzikal açıdan 

bizleri olumsuzluklara sürükleyebilir.   
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Cimarosa’nın bir önceki sayfada gördüğünüz sonatında ilginizi çekebilecek detaylardan biri sol 

eldeki sekizlik notalarda gördüğünüz parmak numarası değişimleridir. Burada amaç eğitim sürecinin daha 

çok başında olan öğrencilerimizin odaklarını sadece sağ eldeki onaltılık notalardan oluşan kalabalık partiye 

değil, aynı notaların farklı parmak numaralarıyla tekrar edildiği sol eldeki partiye de dağıtmalarını 

sağlamaktır. Bu odak dağılımı, ilerleyen yıllarda aynı anda birçok alanda kontrol sağlamaları gereken 

eserler için bir ön çalışma ve alışma aşaması olarak görülebilir. Dikkat edilmesi gereken ikinci husus, yine 

sol elde staccato’lu ve staccato’suz olan sekizlik notalardır. Özellikle onaltılık notalara eşlik eden, üzerinde 

herhangi bir artikülasyon işareti bulunmayan sekizlik notaları non legato (bağlı değil), staccato’lu olan 

sekizlikleri ise daha keskin icra ederseniz müziksel renkliliği arttırma şansı elde edebilirsiniz.  
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L. van Beethoven’ın Sol Majör Sonatini de Sonat Allegrosu Formu’nun en basit haliyle sunulan 

örneklerinden biridir. Ancak A ve B temaları arasındaki karakter farkını bu sonatinde de 

gözlemleyemiyoruz.  



16 
 

İlk olarak dikkatinizi çekmek 

istediğim husus, Sergileme’de karşınıza 

çıkan çarpma notalarını vuruş başıyla 

çalmanız gerektiğidir (Klasik Dönem 

eserlerinde çarpma notaları, süsleme işaretleri vb. vuruşla birlikte icra edilmektedir).  

 

İlk dört ölçüde sol eldeki 

ikilik notaların legato (bağlı) 

çalınması sesin devamlılığı 

açısından önem teşkil etmektedir. Özellikle 3. ve 4. ölçülerde altta art arda gelen re notalarını kaldırarak 

çalma zorunluluğumuz legatoyu üst notalarla yapmamız gerekliliğini ortaya koyar. 

 

Eser içerisinde sıkça karşımıza çıkan (2., 7., 18. ve 

23. ölçüler) iki bağlı notalarda bileğimizi esnek şekilde 

kullanıp ikinci sese diminuendo (sesin şiddetinin kademeli 

azaltılması) yaparak gitmek (Seçme Eserler ve Çalışma 

Yöntemleriyle Piyano Eğitimi-2’de bu tekniği “otur-kalk” 

Op. 599, 85 numaralı etütte öğrenmiştik) gereksiz vurguların 

önüne geçmemizi sağlayacaktır. Bu tarz kullanımlarda arka planda görmemiz gereken diminuendo’yu 

(örnekte) ve ikinci notayı uzatmamak adına yazdığım staccato’yu (eser içinde) bundan sonraki eserlerde 

sizlere yol göstermesi adına notaya işliyorum. 

 

9. ölçüde başlayan Gelişme’de sol el 

eşlik partisindeki hareketli hattı ön plana 

çıkarmamız müziksel açıdan sağ ele önemli 

bir katkı sağlayacak, aynı zamanda 

ezberlerken işimizi kolaylaştıracaktır (Ortaya çıkması gereken sesleri tenuto işaretleriyle belirttim). 17. 

ölçüde Yeniden Sergileme başlar. 25. ve 29. ölçülerde gördüğünüz 4’er ölçülük legato bağları cümlesel 

yapılanmayı ortaya koymak içindir. Bu cümlelerde art arda gelen ve aynı olan notaları legato bağı içinde 

olsa dahi non legato olarak icra edeceğiz.  

 

  *  *  *  *  *   
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İkinci bölümün, aynı motifin sol elde üç ayrı ifadesel anlatıma bölünmüş şekilde kullanıldığı ilk 

cümlesinde, sol eldeki artikülasyon işaretlerine dikkat etmek müziksel renkleri yakalamak açısından 

önemlidir. Öncelikle sağ elde legato bağı içerisindeki anlatıma, sol elde triole sekizliklerin ilk ikisinin bağlı, 

2. ve 3. seslerinin ise  staccato olduğu bir parti eşlik ediyor. Sağ eldeki legato kullanıma zıtlık teşkil eden 

bu yazı stili müziğe canlılık katmaktadır. Bu canlılığı sol elde bulunan staccatolar’daki keskin çalış 

koruyacaktır. Sesleri gereğinden fazla uzun çalmak müziği hantallaştıracak ve ifadenin bozulmasına sebep 

olacaktır.   

 

Ayrıca, sol eldeki kısa ve keskin çalışa karşın, örnekte gördüğünüz sağ eldeki çarmpa notaya (si) 

giderken (aşağıda gösterilmiştir) legatoyu bozmamaya önem göstermek söylem devamlılığını ve sağ elde 

legatoyu korumak açısından önemlidir. 

     

 

 

 

İkinci legato bağı içerisinde bulunan partiye eşlik eden sol elde (3. ölçü),  ilk ölçülerden farklı olarak  

tutulması gereken sesler görüyoruz. Öğrencilerimizin sesleri tutmadaki yaşadıkları zorluklarla başa 

çıkabilmeleri için önerebileceğim çalışma aşağıdadır. Bastaki notaları tutarken, üzerinde staccato çalmamız 

gereken sesleri ayrıştırarak çalışabiliriz.  

     

       Alt ses      Üst ses 

 

Cümlenin ikinci yarısında, sağ eldeki tema ile 

birlikte sol elde de legato kullanımın hakim olduğu, 

armonik yapılanmanın yatay bir eşlik partisine 

dönüştürüldüğü hat dikkatimizi çekiyor. Sol eldeki tüm detayları ve farklılıkları ortaya çıkarmak 

yorumunuzu renklendirecektir. 
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17. ölçüden itibaren karşılaştığımız kırık akorları öğrenme aşamasında düz bir şekilde çalmanızı 

önerebilirim. Armonik yapıya kulağınız alıştıktan sonra, sol eli ayrı bir şekilde aşağıdaki gibi 

çalışabilirsiniz. Akorları rahatça kırabilmeye başladıktan sonra ise, yeniden iki el çalışmaya dönebilirsiniz.  

   

 

Yorum açısından son önerim, 21. ölçünün ilk yarısındaki üç sekizlikte tempoyu biraz tutmanız 

olacaktır. Burada ana temaya dönüş vardır ve bu dönüşü belli etmek ve dinleyicinin kulağını temaya 

hazırlamak için tempoyu tutmak iyi bir yöntem olabilir.  
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 J. Haydn’ın sonatlarında en tartışmalı konulardan biri süsleme işaretleridir. Barok ve Klasik Dönem 

eserlerinde süsleme işaretlerine genellikle ana notanın bir ses üzerinden başlanır ancak eser içerisinde bu 

durum değişiklik gösterebilir. Örneğin 5. ölçüye geçerken melodinin ana sesini ön plana çıkarmak için 

süsleme notasına yerinden başladığımız dikkatinizi çekecektir. Aynı zamanda bir önceki sesin aşağıdan 

geliyor olması da süsleme notasını yerinden almamızın önünü açıyor. 6. ölçüde ise yerinden alarak “do” 

notasının çözülme hissiyatını yoğunlaştırıyoruz. 13. ölçüde bir üst notadan,  26. ölçüde ise süslemeden bir 

önceki nota ve süsleme notası aynı olduğundan yine yukarıdan başlamanızda sakınca olmayacaktır. 

Açıklamalardan anlaşılacağı üzere süslemelerde, öncesindeki ve sonrasındaki notaların, süslemenin olduğu 

sesin çözülecek ses ya da temanın sesi olup olmadığının önemi büyüktür.  

 

 Yorum açısından önem teşkil eden bir diğer konu, bağ sonlarındaki sekizlik notaları uzatmadan, 

vurmadan ve bileğinizi esnek kullanacak şekilde çalmanızdır. Böylece müziksel akıcılığın devamılılığını 

sağlayabilirsiniz.  
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Menuet’de sol elde üzerinde herhangi bir artikülasyon işareti olmayan dörtlük notaların uzun ancak 

ayrı ayrı çalınması, bölümün karakterindeki dinginliği sağlaması açısından önemlidir. Süsleme 
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işaretlerindeki yoğun nota kullanımının göz önünde bulundurulması ve bu bağlamda tempo seçiminin doğru 

yapılması gerekir. Aksi takdirde süslemelerin olduğu ölçülerde tempoyu çekme tehlikesiyle karşı karşıya 

kalabilirsiniz. Özellikle küçük öğrencilerimizde süslemelerdeki yoğun nota kullanımı zorlayıcı bir boyuta 

ulaşıyorsa 5’leme şeklinde çaldırılabilir. Bu bölümde ritmik anlamda sağlamlığın bir diğer göstergesi de 

sekizlik ve triole sekizlik nota gruplarının (ilk olarak 3. ölçüde karşımıza çıkıyor) vuruş içlerine doğru 

şekilde dağıtılmalarıdır. Böyle durumlarda elinizle 4’lük vururken aynı zamanda ağzınızla art arda sekizlik 

ve triole sekizlik söyleyerek kulağınızı bu ritme alıştırabilirsiniz. 

 

*  *  *  *  *  

 

Andante’de bağlar bakımından zengin bir kullanım içerisinde olduğumuzu görüyorsunuz. Pek çok 

farklı icrada sol eldeki sekizlik notaların sadece non-legato çalındığı dikkatinizi çekecektir. Ben yorumu 

renklendirmek adına bağlardan yardım almaya çalıştım. Her iki şekilde de (bağlı-bağsız) icra edebilirsiniz. 

Onaltılık notaları leggiero (hafif) ve artikülasyon işareti olmadan yazılan sekizlik notaları non-legato 

çalarak, semplice (basitçe) ve dolce (tatlı) bir icraya ulaşabilirsiniz. Bir diğer dikkat edilmesi gereken nokta, 

bağ sonlarındaki notaların keskin olmayan ve vurgusuz bir şekilde çalınması konusudur. 7. ve 8. ölçülerin 

son vuruşlarına denk gelen süslemelerin ise, Beethoven Sol Majör Sonatin’de olduğu gibi, vuruş başıyla 

çalınması dönemsel açıdan gerekliliktir. 7. ölçüde süsleme, sol elde sekizlik sus işaretine denk gelse de, bu 

durum tempoyu esnetebileceğimiz anlamına gelmez.  
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*  *  *  *  *  

 

Son bölümde Haydn Sonatlarda sıkça karşılaşabileceğimiz staccato stroke (dot) artikülasyon 

işaretiyle tanışıyoruz. Staccato stroke işareti notayı kısa ve belirterek (vurgulu) çalmamızı ifade eder. 

Staccato’ya göre daha keskin bir uygulama gerekmektedir. Böylece enerjik ve keskin bir yoruma ulaşmanız 

çok daha kolay olacaktır. Sol eldeki 16’lık notaları ilk aşamada noktalı dörtlük çift ses, ardından sekizlik 

çift ses olarak çalıp, odağınızı sağ eldeki artikülasyon işaretlerinin uygulamadaki farklılıklarına 

çevirebilirsiniz. Böylece staccato dot, staccato ve non-legato artikülasyon işaretlerinin eserde yaratacağı 

renkler üzerine arayış şansınız olur. İlk çalışmada sol eldeki 16’lık notaları noktalı dörtlüğe çevirirken 

parmak numarası kullanımının eser içindeki kullanımla aynı olduğuna dikkat ediyoruz. 

 

 

İkinci çalışmada ise sol eldeki partiyi sekizlik notalara çeviriyoruz. Böylece yoğun kullanıma 

yaklaşmış olursunuz. 
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 Sağ elde daha hareketli bir partinin olduğu 9. ölçüden sonra 16’lık notaları sadece sekizliğe 

dönüştürerek çalışmanızı öneririm. Bu çalışmaları sağ ele tek başına uyguladığınızda partiyi öğrenmenizi 

hızlandıracak, iki el çalışırken uyguladığınızda ise daha önce de söylediğim gibi diğer partideki 

artikülasyon işaretlerine odaklanmanız için size alan açacaktır. 

 

 

 



29 
 

 
 

M. Clementi  Sonatin Op.36 No.2 

 

Yine Sonat Allegrosu Formu’nun küçük çapta örneklerinden biri olarak nitelendirebileceğimiz bir 

bölümle karşı karşıyayız. Sergileme’de sunulan A temasının ardından, bir oktavlık gam çerçevesinde inici 

ve çıkıcı hareketlerle işlenen, V. fonksiyondaki B temasını 9. ölçüde görüyoruz (auftakt ile). Bu iki tema 

arasında çok keskin bir karakter ayrımı olduğunu söyleyemeyiz ancak yazım stili açısından farklılıklar 

vardır. 23. ölçüye auftakt ile giren A teması motifi ile Gelişme başlıyor. Gelişme’nin içerisinde onaltılık 

pasajlar dikkat çekiyor. 37. ölçüye auftakt ile giren Yeniden Sergileme’de B temasının Sol Majör tonunda 

geldiğine dikkatinizi çekmek istiyorum. İleride çalacağınız büyük sonatlarda doğru tespitler yapabilmeniz 

için bu bilginin önemini vurgulamalıyım. Sonat Allegrosu Formu’nda B temasının belirlenmesi zaman 

zaman zorlaşabilir. O noktada sizi yönlendirebilecek detaylardan biri, temaların tonalitesi olmalıdır. B 

teması Sergileme’de V. fonksiyonda ya da bu fonksiyon ile akraba fonksiyonda veya ilgili tonda işlenir. 

Yeniden Sergileme’de ise genellikle eserin ana tonunda karşımıza çıkar. Bu bilgi tespit açısından çok 

önemlidir. 

 

Sergileme “B Teması” (V. fonksiyon)     Yeniden Sergileme “B” Teması (I. fonksiyon) 

           9. ölçü        45. ölçü 

             

 

Geniş bir çerçevede ve genel anlamda bakacak olursak, bulunulan ses gürlüğü içerisinde doğru 

ifadeyi yakalamak, söylemi doğru yerde ileriye götürmek ya da kapamak adına notaya işlenmiş dinamik ve 

artikülasyon işaretlerini hem bu sonatinimizde hem de metotumuzdaki diğer eserlerde size örnek teşkil 

etmesi ve yönlendirmesi açısından bolca kullandığım dikkatinizi çekecektir. Amacımın dengesiz ve büyük 

ses hareketleri yaratmak değil, müziğe ifade kazandırmak ve cümlesel kurguyu ortaya koymak olduğunu 

belirtmeliyim. 
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M. Clementi Op.36, 2 numaralı piyano sonatininin ikinci bölümünü çalışmaya başlamadan önce, 

noktalı sekizlik ve onaltılık notaların trioleye dönüşmemesi gerektiğini sizlere hatırlatmalıyım. Daha önceki 
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kitabımda sizlere açıklamış olduğum A-B-S-D çalışma yöntemiyle, herbir noktalı sekizlik notaya A-B-S, 

onaltılık notaya ise D harfi gelecek şekilde sayarak pratik yapabilir, ya da mi-mi-mi-sol, do-do-do-la, sol-

sol-sol-fa vb. şekilde yüksek sesle notaları tekrar ederek çalışmanızı eğlenceli hale getirebilirsiniz. 

 

Aşağıdaki örnekte 1. ölçü itibariyle çalışmamızı görebilirsiniz. 

 

 

Yine 2. bölümde müzikalite açısından dikkat etmeniz gereken en önemli noktalardan biri “sf” 

(sforzando-vurgu) kullanımlarıdır. Vurgulu notalarda her zaman içinde bulunduğumuz dinamiği düşünerek 

ses gürlüğünü belirlemeliyiz. “p” dinamikte yapılan vurgu ile, “f” dinamikte yapılan vurgu aynı gürlükte 

olmamalıdır. Son olarak belirtmek istediğim husus, cümle kurgusudur. Doğru hatlar çizebilmek için legato 

işaretlerinden yardım alabilirsiniz. Notanın üzerinde yazmasa da, armonik dizilimi göz önünde 

bulundurarak ve içsel duyuşunuza güvenerek dinamik kullanımını zenginleştirebilirsiniz. Her bir detayı 

notanın üzerinde işaretlemek, sizlerin özgürlüğünü kısıtlayacağından bazı noktalarda dinamik işaretlerini 

daha genel hatlarıyla paylaşmaya özen gösterdim. Daha önceki kitaplarımda da belirttiğim gibi, dinamik 

işaretleri ve pedal kullanımlarında esnek olmalıyız. Stilistik açıdan doğru noktada kalıp, eserin formunu ve 

bestelenmiş olduğu dönemi de gözeterek, yeni fikirler ortaya atabiliriz. 
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 3. bölümde cümle yapılanmalarına ve aynı zamanda eseri daha hızlı öğrenmenizi ve ezberlemenizi 

sağlayacak detaylara dikkat çekmek istiyorum. Bölümün başında 16’şar ölçülük yapılanmada ve kurgu 

olarak birbirinin aynısı ancak cümle sonundaki çözümleri itibariyle farklılık gösteren iki cümle 

göreceksiniz. Bu cümlelerin(4+4)+8 sistemiyle kurulduğu, ilk yarılarının daha ifadeli, ikinci yarılarının ise 

onaltılıklarla dolu dijital bir yazımda olduğu dikkatinizi çekecektir. Yorum açısından bu farkı ortaya 

koymak ilgi çekici olabilir. Cümleyi nota üzerinde incelediğimizde ilk yarısının sonunda V. fonksiyona 

yöneldiğini, ikinci yarısının sonunda ise I. fonksiyona doğru yönelen ve 16’lık notalardan oluşan bir hareket 

olduğunu görüyoruz. 

      8 (4+4) ölçüden oluşan ilk yarı                

       

 

 

 

    16’lıklarla dolu dijital teknikteki ikinci yarı 

 

   

 

 

İlk iki cümle arasında ezber açısından dikkat etmemiz gereken detay ise son 4 ölçülerinin farklı 

şekilde işlenişleridir. İlk cümlenin son 2 ölçüsünde onaltılık notalarla yeni bir söyleme hazırlık olduğu 

hissediliyor. İkinci cümlenin sonunda ise sol eldeki oktav hareketleriyle çözülme hissiyatına götüren bir 

kullanım dikkati çekiyor.  

 

  Yeni bir cümleye geçiş hissiyatı                    Bitiş hissiyatı 
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 Sırada 41. ve 57. ölçülerden başlayan cümleler var. İlk cümlede olduğu gibi burada da yorum ve 

teknik olarak ikiye bölünen yapılanmalar görüyorsunuz. 57. ölçüde başlayan cümlenin ilk yarısı (8 ölçü) 

41. ölçüdeki cümlenin ilk yarısının küçük bir varyantıdır.  Sol eldeki yapılanmanın tamamen aynı olmasının 

yanı sıra sağ eldeki temanın 16’lık notalarla zenginleştirildiği dikkatinizi çekecektir. Cümlelerin ikinci 

yarılarında ise 16’lık notaların gidiş yönlerinin birbirinin zıttı şekilde hareket ettiği gözümüze çarpıyor. 49. 

ölçüde 16’lık nota grubu aşağıya doğru hareketle başlarken, 65. ölçüde aynı kullanımda yukarıya doğru 

yönelme vardır. 50. ölçüde 1., 3. ve 5. 16’lık notalar (yuvarlak içine alınmıştır) aşağıya doğru hareket 

ederken, aynı kullanım 66. ölçüde yukarıya doğru olacak şekilde sıralanmıştır. Bu ve benzeri ufak detaylar 

özellikle eseri ezberlerken işinizi oldukça kolaylaştıracaktır. İlk bakışta dikkatinizi çekmese de bu 

kullanımları keşfetmek ve eserlerin içindeki farklılıkları aramak eminim çalışmalarınıza keyif katacaktır. 

 

 

*  *  *  *  

 

Yukarıdaki örneklerde görmüş olduğunuz koma işaretleri cümlelerin ikinci yarısına geçiş 

noktalarını göstermektedir  
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 Cimarosa’nın Sol Minör Sonatı’nda öğrencilerimizi 

zorlayabilecek detaylardan biri, sağ el eksik ölçüyle 

başlayan ve art arda devam eden sekizlik notaların 

bitişinin, sol el bağ içerisindeki sekizlik notaların 

başlangıcına (yuvarlak işaretlerle gösterilmiştir),  sağ eldeki başlangıç notalarının ise, sol el bağ 

sonlarındaki notalara (oklarla gösterilmiştir) denk gelmesidir. Bu zamansal olarak ters bir kullanımdır. İki 

elde da arka arkaya dizilmiş sekizlik notaların ikincilerine yöneliyormuşuz (cresc.) ve son notada sesi 

kapatıyormuşuz (dim.) gibi yumuşak ve vurgusuz icra edersek doğru bir yoruma ulaşabiliriz.  

 Cümle kapanışlarına çok dikkat edilmesi 

gereken bu sonatta, özellikle dikkat çekmek istediğim 

bir diğer detay, yandaki 2. örnekte gördüğünüz (8., 

10., 17. ve 19. ölçüler) , 16’lık pasajların ardından sağ 

elde art arda gelen iki adet staccato sekizlik notanın 2.’siyle birlikte sol elde 2. sekizlikte başlayan hattın 

legato devam etmesi gerekliliğidir. İki elde aynı anda farklı tekniklerin kullanılması öğrencilerimizi 

zorlayacak olsa da müzikalitenin zenginliği açısından önem vermemiz gereken bir detaydır.  



40 
 

 



41 
 

 
 

 

 

 

Sağ elde noktalı onaltılık ve otuzikilik nota grubuyla ortaya çıkan ritmik keskinliğin eser boyunca 

korunması gerekliliği en çok dikkat edilmesi gereken hususlardandır. Daha önce Clementi Sonatinlerin 

ikinci bölümlerinde karşılaştığımız noktalı nota grubu (noktalı dörtlük ve sekizlik) yapılanmalarını andıran 

bir yazımla karşı karşıyayız ancak Clementi Sonatinlerin ikinci bölümlerdeki yavaş ve dingin karakterin 

aksine, bu eserde belirtilen metronom değeri de göz önünde bulundurulduğunda ritmik kalıbın sonata 

kararlı bir karakter  kazandırdığını söyleyebiliriz. Bu farkta noktalı dörtlük ve sekizlik nota grubu yerine 

tercih edilen noktalı onaltılık ve otuzikilik yapılanmanın da payı büyüktür.  

 

Genel hatlarıyla dinamik işaretler konusunda da eser üzerinde fikirlerimi paylaşmaya çalıştım. Sağ 

eldeki yoğun ve hareketli yapılanmayı notaların yönü (çıkıcı, inici) doğrultusunda müziği de yönlendirerek 

derin bir tuşeyle çalmanızı önerebilirim. 10. ölçünün 3. vuruşu ile 11. ölçünün başında karşılaştığımız 

dinamik işaretlerdeki (“f” ve “p” kullanımı) kontrastın sebebi aynı sözün iki kere üst üste söylenmesinden 

kaynaklıdır. Aynı şekilde 13. ölçüdede kontrast dinamik işareti kullanımı dikkatinizi çekecektir. Sadece bu 

eserde değil, benzeri kullanımlarda da hem ifadeyi güçlendirmek hem de müziksel anlamda daha renkli bir 

yoruma ulaşabilmek için kontrast dinamik işaretlerini tercih edebilirsiniz. 
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Birinci bölümde karşılaştığımız staccato işaretlerinin çalışımıza nasıl yansıyacağını inceleyelim. 

Artikülasyon işaretleri, bulunulan cümle ve karakter içerisinde farklı keskinlikte, tınıda uygulanabilirler. 

Örneğin 17., 18., 19. ve 20. ölçülerde bağ sonlarında karşılaştığımız staccato’lar, genellikle bağ 

sonlarındaki staccato’ların vurgusuz ve hafif çalınacağı söylemimizin aksine, keskin ve canlı karakteri 

pekiştirecek şekilde, cesurca icra edilmelidir. Yeniden Sergileme’deki 53., 54., 55. ve 56. ölçülerde de aynı 

kullanım söz konusudur. 37., 38. ve 39. ölçülerin son sekizliklerinde sağ eldeki staccato’lar ise, bir sonraki 

ölçü başında gelen ve bire bir aynı notaya alan açmak için kısa ve hafif çalınmasını belirtmek amacıyla 

notasyona işlenmiştir. Bu bölümde son olarak dikkat çekmek istediğim detay, sol eldeki akor eşliklerinin 

üzerinde staccato yazmasa da marcato’yu  (kararlı) destekleyecek şekilde, kısa ve keskin çalınması 

hususudur. 
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İkinci bölüm A-B-A Lied Formu’ndadır. A kesitinde dikey bir yapılanma dikkati çekiyor. Ses legatosunu 

zorlaştıran bu yazı stilinde pedal kullanımının armonik değişimleri takip ettiği dikkatinizi çekecektir. Seslerin 

birbirine karışmasını önlemek için nota ile aynı anda pedala basmaktan kaçınmalısınız. Notaya dokunduğunuz anda 

pedaldan ayağınızı kaldırıp, hemen ardından hızlıca yeniden basarak sesleri uzattığınız ve armonik değişimleri takip 

ettiğiniz temiz bir icraya ulaşmalısınız. 
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L. van Beethoven Fa Majör Sonatin 

L. van Beethoven’ın Fa Majör 

Sonatini’nin birinci bölümünde yine Sonat 

Allegrosu Formu’nun küçük bir örneğiyle karşı 

karşıyayız. Sergileme’nin ardından, Gelişme 19. 

ölçüde, A temasının motifiyle başlıyor. Yukarıdaki örnekte görmüş olduğunuz, cümlenin ikinci yarısındaki 

hücresel çalışma, 27. ölçü itibariyle işlenerek, 

 

39. ölçüde Do Majör V. fonksiyona ulaşmıştır. 

(Eserin tonalitesi olan Fa Majöre göre V’in V’ine gelmiş 

oluyoruz.) 

 

43. ölçüde Do Majöre çözülen müzik (Fa Majör 

V. fonksiyon), 46. ölçüde Çeken (Fa Majör V.’in V’i) 

ve Eksen (Fa Majör V. fonksiyon) ilişkisiyle sonuca 

bağlanmıştır. Yeniden Fa Majöre yöneliş ise 47. 

ölçüdeki si bemol sesiyle yapılmıştır. 28., 30., 32., vb. ölçülerdeki legato hat içersindeki sekizlikler, non-

legato olarak da çalınabilir. Yorum açısından buna siz karar verebilirsiniz. 60. ölçünün ikinci sekizlik 

notasından itibaren adeta son sözün söylendiği ufak bir Coda nın başladığını söyleyebiliriz.  
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Çok enerjik bir bölüm ile karşı karşıyayız. Rondo Formu’nda olan bölümü yapı olarak A-B-A-C-A 

şeklinde formüle edebiliriz. Bölümün enerjik karakterine karşın Re minör tonunda başlayan ve hüzünlü 

olarak tabir edebileceğimiz bir orta kesit görüyoruz (37. ölçü). Gerek tonalite gerek de karakter olarak 

farklılık ortaya koyan kesitin C kesiti olduğunu söyleyebiliriz. C kesitinden sonra ufak bir Köprüyle  

yeniden A kesitine (75. ölçü) geçildiğini görüyoruz. Köprü’nün içinde bir de ad libitum (isteğe göre) (71. 

ölçü) vardır. Burada yorum açısından serbest davranabiliriz. 74. ölçüdeki küçük çarpma notalarını bazı 

yorumcular onaltılık nota olarak icra ediyorlar. Ben genellikle öğrencilerime çarpma notası olarak 

çaldırıyorum. Bu bölümdeki bir diğer detay ise, A kesitindeki temanın ilk yarısının farklı çalış stilleri 

hakkındandır (1. ve 4. ölçüler arası). Ben yukarıda göreceğiniz üzere sol el legato, sağ el staccato olacak 

şekilde bir yorum yolu açtım ancak her iki elin de staccato olacak icra edildiği yorumlara rastlayabilirisniz. 

Seçim tamamen sizlere kalmış. 
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 4/4’lük ölçü birimi içersinde, 1. vuruş kuvvetli zaman, 3. vuruş yarı kuvvetli zaman, 2. ve 4. vuruşlar 

ise zayıf zamanlardır. Bu bölümde 1. ve 2. ölçülerde sol el 2. vuruşta bulunan senkoplu notanın üzerindeki 

vurgu işareti sebebiyle ilk cümlede belirtmiş olduğum kuvvetli-zayıf zaman tespitlerinin aksine bu notanın 

belirgin bir şekilde çalınması önem teşkil etmektedir (eğer vurgu işareti olmasaydı senkop olması sebebiyle 

belirtir ancak ses gürlüğü olarak daha temkinli davranabilirdik). Yine de dikkatli olunması gereken husus,  

sol eldeki akorlarla armonik yapının zenginliği ortaya konulurken ve sol el 2. vuruştaki “sf”  uygulanırken, 

sağ eldeki melodinin devamlılığının korunmasına özen gösterilmesidir. 
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1. bölümde A teması “p” dinamikte başlamasına rağmen kararlı (maskülen), B teması ise tatlı bir 

ifadeyle (feminen) sunulmuştur. Temalar arasındaki karakter farkının Sonat Allegrosu Formu’nun en ayırt 

edici özelliklerinden biri olduğunu daha önceki sonatinlerde dile getirmiştik. 21. ölçüde başlayan 

Gelişme’de karşılaştığımız temanın işlenişi yapısal olarak Sergileme’deki B temasına çok benzerdir (Sol el 

yatay armonik eşlik, sağ el melodi) ancak tematik bakımdan farklar göstermektedir. Aşağıdaki örneklerde 

iki tema arasındaki teknik kullanım benzerliğini görebilirsiniz. 

 

   Sergileme  B teması (kısa bir kesit verilmiştir)             Gelişme’deki tema (kısa bir kesit verilmiştir)

                

       



58 
 

 



59 
 

 
 

 



60 
 

 



61 
 

 
 

 



62 
 

 



63 
 

 
 

 

Sonat Allegrosu Formu’nun örneklerinden bir diğeri olan, M. Clementi Op.36, 3 numaralı sonatinin 

birinci bölümü maskülen ve canlı bir karakterle başlıyor (A teması). 13. ölçüde karşımıza çıkan tema ise 

(B teması) feminen ve yumuşak bir karakterdedir. 27. ölçüde başlayan Gelişme çokça staccato sekizlikleri 

içinde barındıran canlı bir şekilde devam ediyor. Yeniden Sergileme ise 36. ölçüde başlıyor.  

 

Yapısal anlamda vermiş olduğum bilgilerin ardından, öğrencilerimle çalışırken karşılaştığımız 

zorluklara bulmaya çalıştığım çözümlerle devam etmek istiyorum. Bu eseri çalışırken karşılaştığımız ilk 

problem, 7. ölçüdeki onaltılık notalarda temponun düşmesi oluyor. Sekizlik notaların hakimiyetiyle 

başlayan A temasında, devamındaki onaltılık nota grupları düşünülmeden genelde hızlı bir tempo seçimi 

yapılıyor. 7. ölçüde ise öğrenciler seçilen tempoya adapte olmakta zorluk çekiyorlar. Bahsettiğimiz onaltılık 

notalardan oluşan pasajda eşit, etkili ve enerjik bir icraya ulaşmak için mutlaka ayrıca çalışmalıyız. Bu 

çalışmalar, daha önce sizlerle paylaştığım teknik egzersizlerden oluşuyor (Noktalı teknik, çiftleme 

çalışmaları vb.). 13. ölçüde başlayan B temasında ise onaltılık notalarda, tempoyu gözetmeden yığılarak, 

blok çalışlar ve parmak dönüşlerinde (3-1, 4-1) aksamalar olabiliyor. Temanın naifliğini de düşünerek, 

yüksek sesle şarkı söyler gibi çalışmanızı önerebilirim. Bu çalışmayı öncelikle sağ el olmadan yapabilirsiniz 

(Sadece sol el ve şan olarak). Bu esnada cümlesel olarak almanız gereken nefesleri keşfetme şansınız da 

olacaktır. Bu nefesleri alırken nota üzerinde yazmış olduğum bağlardan yardım alabilirsiniz. Teknik 

problemleri çözmek için yapacağınız bu çalışmanın müziksel renkler bulmak açısından da size faydası 

olacaktır. Bu uygulamanın ardından, iki el çalarken de temaya şarkı söyler gibi eşlik etmenizin, 

onaltılıklardaki yığılmanın önüne geçebilmeniz için size yardım ettğini göreceksiniz. Birinci bölümün 

genelinde bahsetmem gereken ve eserin tamamına hakim olan staccato sekizlik nota kullanımının doğru 

şekilde icra edilmesi, eserin ses kalitesinde büyük rol oynamaktadır. Sıkışık bilekle ve gergin bir şekilde 

çalınan staccato sekizliklerin dinamik kurgusunda kaliteli renklere ulaşmak zorlu olacaktır (özellikle 43., 

44. ve 45. ölçüler) Bileğimizi olabildiğince rahat kullanmalı ama bunu yaparken gereğinden fazla hareket 

ettirmemeliyiz. Aksi takdirde eşitlikte bozulmalar olacaktır.  

 

Birinci bölüm süsleme işaretlerine dair açıklamaları ise aşağıda görebilirsiniz. 
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 M. Clementi Op.36, 3. Sonatin’de de Op.36, 2. Sonatin’in ikinci bölümünde olduğu gibi, noktalı 

sekizlik ve onaltılık nota gruplarının trioleye dönüşmemesine çok dikkat edilmelidir. Bunu engellemek için 

Op.36 2. Sonat’ın 2. bölümünde de tavsiye ettiğim A-B-S-D sayma yöntemini kullanabilirsiniz. Yorum 

açısından bu bölümde cümlelemenin çok önemli olduğunu söylemeliyim. Bağ ve dinamik işaretlerine 

dikkat ederek, bölümü uzun soluklu ve müziksel bir şekilde icra edebiliriz.  
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Bu bölümde 17. ve 28. (61. 

ve 75.) ölçüler arasında iki elde 

farklı vuruşlara denk gelen bağların 

doğru şekilde uygulanabilmesi 

teknik anlamda zorluk teşkil 

etmektedir. 17. ölçüde başlayan cümle itibariyle sol elde, art arda gelen ilk iki sekizlik notanın bağlı olduğu 

bir parti görüyoruz. Buna karşın sağ elde artikülasyon işaretleri açısından çok zengin, bolca nefesi içinde 

barındıran bir yazım dikkati çekiyor. Yukarıdaki örnekte, sağ elde elimize nefes aldırmamız gereken yerleri 

belirttim. Bazı nefesler sol eldeki bağlı çalınan notalara denk geliyor. Bu durum akıl karıştırıcı olup, 

uygulamada zorluğa sebep olabiliyor. Aynı zamanda dikkat etmemiz gereken bir diğer husus ise, bunca 

nefes içerisinde cümle algısının bozulmaması gerektiğidir. Her nefes aldığımız notadan sonra vurgulardan 

kaçınarak, müziği işlemeye kaldığımız ses gürlüğünden devam etmeliyiz. Böylelikle ifadenin kesilmesine 

engel olabiliriz. 
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A. Diabelli Sonatin Op.168 No.1 

 

Birinci bölümdeki uzun soluklu cümlelerde ses legatosunun korunması için 8’lik pedal kullanımları 

dikkatinizi çekecektir. Bu pedal kullanımlarıyla sol eldeki atlamaların yaratacağı ses boşlukları önlenebilir. 

Her ne kadar kısa soluklu dinamik işaretlerini sıkça görüyor olsak da, bu yönlendirmelerin daha önceki 

sonatinlerde de olduğu gibi ifadesel olduğunu söylemeliyim. Eksik ölçüyle başlayan ilk cümlede, ölçü 

başına doğru cresc., ikinci vuruşa doğru ise dim. dinamik işaretlerinin müziği yönlendirmek ve cümlenin 

gidişatını bozabilecek gereksiz vurgulardan kaçınmak adına yazıldığını belirtmek isterim.  

                 

Daha önce, cümlelerin doğru şekilde belirlenmesinin müziği yönlendirmek adına çok önemli 

olduğundan bahsetmiştim. İlk 4 ölçüdeki müziksel söylemin ardından 5. ölçüde (auftakt ile) başlayan cümle 

hem artikülasyon işaretlerinin yoğunlaşması hem de onaltılık notaların etkisiyle gelişerek ve ifadesel olarak 

zenginleşerek enerjik bir şekilde 12. ölçünün 3. vuruşunda son buluyor. 13. ölçüde (auftakt ile) başlayan 

Gelişme’de müziğin git gide gerginleştiği, 16. ölçünün son vuruşundan itibaren uzun soluklu bir cresc. ile 

19. ölçünün son vuruşunda “f” ye ulaştığı dikkatinizi çekecektir (Bölüm eksik ölçüyle başladığı için diğer 

cümle yapılanmaları da eksik ölçülerle başlıyor). Temkinli davranmalı ve müziğin yükselişini iyi bir şekilde 

ayarlamalıyız. 

 

       

 

22. ölçüde onaltılık notalarla yeniden yükselmeye başlayan müzik, 23. ve 24. ölçülerde sekizliklerle 

sakin bir şekilde geri dönüş yaparak Yeniden Sergileme’ye bağlanıyor. 
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İkinci bölümde de birinci bölümde olduğu gibi cümle yapılanmalarındaki ses kopukluklarını ve 

boşlukları engellemek adına yazılmış, kimi zaman 16’lık kimi zaman da 8’lik değerlerde çok incelikli pedal 

kullanımları göreceksiniz.  Hızlı bir tempoda uygulanması çok zor olabilecek bu kullanımları doğru tempo 

seçimi sayesinde hatasız uygulayabilirsiniz. 

 

Eksik ölçü ile başlayan üçüncü 

bölümde cümle başlangıçlarının doğru 

tespit edilmesi yorum açısından çok 

önemlidir. Aksi halde beklenmedik vurgular, yanlış cümle yapılanmaları ve dolayısıyla müziksel kurguda 

hatalar ortaya çıkabilir. Doğru tespit yapabilmek için yukarıda ufak bir örnek görebilirsiniz. 
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Çok neşeli, enerjik bir bölümle karşı karşıyayız. Öğrencilerimle çalışırken edinmiş olduğum 

tecrübeler sonucunda bu sonatta ilk karşılaşılan zorluğun, aşağıdaki örnekte gördüğünüz, art arda gelen 

triole ve onaltılık nota gruplarının ritmik olarak değişkenliğinin zaman zaman akıl karıştırıcı olduğudur.     
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Bir önceki sayfada gördüğünüz örnekte doğru bir ritmik yapılanma elde edebilmek için, birinci 

ölçüdeki (eser içinde 9. ölçü) dörtlük notaya triole (bir vuruşa üç nota), üçüncü ölçüdeki (eser içinde 11. 

ölçü) dörtlük notaya ise onaltılık (bir vuruşa dört nota) saymanızı tavsiye ediyorum. Bu çalışmayı öncelikle 

elinizle dörtlük vurarak ve aynı zamanda ağzınızla triole ve onaltılık nota gruplarını art arda söyleyerek 

yapabilirsiniz. Tempoyu tutmakta zorlanırsanız metronomdan yardım alabilirsiniz. Metronomu mutlaka 

dörtlük nota vuruşuna göre ayarlamalısınız. 41. ölçü itibariyle karşılaşacağınız pasajlarda da yukarı 

bahsettiğim sayarak çalışma yöntemini uygulayabilirsiniz.  

 

İkinci sorun, 16. ve 19. ölçüler arasındaki onaltılık pasajların ait olduğu gam içerisindeki parmak 

numaralarının düşünülmeden çalınmasıdır. Burada ses değiştirici işaretlerden de anlaşılacağı üzere Re 

Majör tonalitesine yönelme olmuştur. Dolayısıyla pasajlardaki onlatılıklarda mümkün olduğunca bu 

tonalite içerisindeki parmak kullanımına uymanızı öneriyorum (Re Majör tonalitesinde 4. parmağın sol elde 

Mİ, sağ elde DO# notasına gelir). Aynı şekilde pasajların olduğu 48. ve 51. ölçülerde ise Sol Majör 

tonalitesinde olduğumuzu söyleyebiliriz. Bu pasajlarda da yine içerisinde bulunduğumuz gamın 

parmaklarını uygulayabiliriz (Sol Majör tonalitesinde 4. parmak sol elde LA, sağ elde FA# notasına gelir). 

Bu konuyla alakalı son olarak  belirtmek istediğim şey, eserler içerisinde parmak numarası (duate) yazarken 

içinde bulunulan gamlardan yardım alınabileceği ancak, pasajların gidişatı göz önünde bulundurularak her 

zaman buna uyamayacağımız gerçeğidir. Köşeli düşünmemeli, bilgilerden uygun zamanlarda 

faydalanmalıyız. 

 

Dikkat çekmek istediğim bir diğer husus, 2 bağlı 

sekizlik notaların cümle kurgusunu bozmayacak şekilde 

yorumlanmasıdır. Bağlı notaların ikincilerinin üzerinde 

staccato işaretlerini görüyorsunuz. Yorum açısından 

baktığımızda bu iki nota arasında dimuniendo yapmak müziksel akıcılığı devam ettirmesi açısından 

önemlidir (L. van Beethoven Sol Majör Sonatin’de de aynı kullanıma dikkat çekmiştik). İkinci notayı 

ilkinden daha kısa çalmak sesi azaltmanıza yardımcı olacaktır. Notada yazılmasa da genellikle bu tarz ikili 

bağlı notalar arasında örnekte görebileceğiniz gibi dimuniendo yapmanızı daha önceki eserlerde de 

önermiştim. Öğrencilerim tarafından genellikle atlanılan son detaya gelmek istiyorum. Gelişme’nin 22., 

23., 26. ve 27. ölçülerinin sol elindeki akorları, armonik renkleri ortaya çıkartacak şekilde non legato 

yorumlamanızı tavsiye ediyorum. Bu akorların çok kısa ve keskin icrası sağ eldeki legatoya katkı yapmak 

yerine, cümlenin dinginliğini bozuyor. 
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*Sayfa düzeni açısından ikinci bölüm ile alakalı açıklamalar 84. sayfada yapılmıştır. 
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Kuhlau Sonatin’in ikinci bölümün başındaki cantabile yani şarkı söyler gibi ifadesi yorumumuzu 

şekillendirecektir. Doğru yoruma hizmet eden en önemli detaylardan bir tanesinin doğru tempo seçimi 

olduğunu söylemeliyim. Gereğinden fazla yavaş bir tempoda cümle kurmak ya da cümlelerin devamlılığını 

sağlamak zor olacaktır. Yavaş bölümlerde şan eseri gibi söyleyerek çalışmak en iyi tempo seçme 

yöntemlerinden biri olabilir. Sol elde eşlik partisini çalarken, sağ eldeki melodiyi kendiniz söyleyebilirsiniz. 

Bunu yaparken nefes kullanımınızın çok önemli olduğunu göreceksiniz. Nefesinizi bağlara göre yettirmeye 

ve ayarlamaya çalışın. Bunu başardığınızda doğru tempoyu yakaladığınızı fark edeceksiniz. Dinamik 

ayarlamalarını da nefes kullanımınızdan yola çıkarak yapabilirsiniz. Örneğin; nefesimizin sonuna doğru 

her zaman doğal diminuendo yaparız. Bunu tekste de uygulayabilirsiniz. Müzik yapmak konuşmak gibidir. 

Konuşurken, doğal bir tonlama yaparız ve bunu düşünmeden tepkisel ya da refleks olarak gerçekleştiririz. 

Zaman zaman bu doğal kullanımı düşünerek müziğe yansıtmakta yarar görüyorum. 

 

 Bu bölümde teknik olarak sizlerin dikkatini çekmek istediğim nokta, staccato kullanımıdır. Her bir 

bölümde, her bir bestecide teknik kullanımlar, pedal kullanımları, dinamik özellikler farklılık 

göstermektedirler. Beethoven’in forte’si ile Mozart’ınkinin aynı olacağını düşünemeyiz. Daha uçlarda bir 

örnek verecek olursak; Mozart’ın eserlerindeki pedal kullanımı ile Rachmaninoff’un eserlerindeki aynı 

olamaz. Vivace tempodaki bir eser ile Lento tempodaki eserin staccato’su, non-legato’su aynı olamaz. Aynı 

bölüm içerisindeki “sf” kullanımları bile bulunulan dinamik dengeye göre değişim gösterir. Her bestecinin, 

her eserin, karakteristik olarak her bölümün ve hatta bölüm içerisindeki kesitlerin bile gereksinimleri 

farklıdır. Bu düşüncelerden yola çıkarak, ikinci bölümdeki staccato’ları hızlı bir bölümdeki gibi çok keskin 

değil, biraz daha yumuşak, eserin genel ruh haline ve şarkı söyler gibi olan tavrına uygun olacak şekilde 

yorumlamanızı tavsiye ediyorum.   

 

Sondan ikinci ölçüdeki altılı aralıklarla yazılmış staccato çift 

seslerde hep aynı parmak numaralarını yazdığım dikkatinizi 

çekecektir. İlk notalarda hazırlamış olduğunuz elinizin 

aralığını hiç bozmadan sona kadar devam etmenizi 

öneriyorum. Yorum olarak ise sona doğru yaklaşırken, sesin 

şiddetinin git gide azalması ve temponun yavaşlamasıyla beraber, ses uzunluklarını arttırmanızı tavsiye 

edebilirim. Staccato’dan non-legatoya doğru değişim gösteren bir kullanımdan bahsediyorum. Buradaki 

değişim, yukarıda anlatmış olduğum, eserlerin anlık olarak değişkenlik gösteren kesitlerine çok güzel bir 

örnektir. 
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    *Sayfa düzeni açısından 1. bölüm ile ilgili açıklamaları 89. sayfada yapılmıştır. 
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 Sonat Allegrosu Formu’ndaki 1. bölümün A temasında 

karşılaştığımız, farklı notalardan başlayarak işlenen ve bölüm içerisinde 

sürekli karşımıza çıkan dörderli otuzikilik nota gruplarının karakteristik bir 

yapıyı ortaya koyduğunuz söyleyebiliriz. Bu kadar ısrarcı bir kullanıma 

mutlaka dikkat çekmek gerekir. Ayrıca bölüm içerisindeki ifadesel dinamik işaretlerini doğru okumalı, 

dengesiz  ve büyük ses hareketlerinden kaçınmalıyız. 

 

İkinici bölümde ise Menuet ve Trio arasında karakter ve tonalite farklarını hissettirmek 

gerekmektedir. Menuet’de bağlara, artikülasyon ve dinamik işaretlerine dikkat ederek neşeli bir karakter 

ortaya koyabiliriz. Do minör tonundaki Trio’da ise  yatay hatları legato bir çalış ile ortaya çıkararak hüzünlü 

bir portre  çizebilirsek farklı renkleri içinde barındıran ve ilgi çekici bir yoruma ulaşabiliriz. Trio’nun 

sonunda Menuet’ye dönmeyi unutmamalı, A (Menuet) - B (Trio) - A şemasını uygulamalıyız. Son olarak 

tüm bölümlerde “tr”leri birbiriyle aynı şekilde açmadığım dikkatinizi çekecektir. Daha önce de bahsettiğim 

gibi teoride Klasik Dönem eserlerinde “tr”leri yukarıdan almamız önerilir ancak zaman zaman önceki 

notanın pozisyonundan dolayı, bazen melodik hattın önemli bir parçasını oluşturduğu, kimi zaman da 

çözülme hissiyatını arttırdığı için yerinden başlattığım örneklerle karşılaşacaksınız. 
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Diabelli’nin Op.151, 1 numaralı sonatinin birinci bölümünde sol eldeki triole nota gruplarının 

karşısında sağ elde noktalı sekizlik ve onaltılık notalar görüyoruz. Bu kesitlerde sağ eldeki onaltılık notayı 

sol eldeki triole nota grubunun son sekizlik notasıyla beraber çalmanızı öneriyorum.  

Bu bölümde 16. ölçünün ikinci vuruşunda başlayan ve 24. ölçüye kadar devam eden uzun soluklu 

cümlede staccato çalış doğru teknikle uygulanmazsa hem ses kalitesini, hem de eşitliği bozuyor. R. 

Schumann’ın Wilder Reiter isimli eserinde tanışmış olduğumuz bilek kullanımının çok önemli olduğunu 

söylemiştik. Bu teknikte esnek bilek kullanımının yanı sıra, bileğin pozisyonunun da önemi büyüktür. 

Bazen bileği esnetebilmek adına çok aşağıya çekmek ya da esnettikten sonra gereğinden fazla yukarı 

kaldırmak gibi yanlışlıklar yapılabiliyor. Bundan kaçınmalı ve bileğimizi esnettikten sonra mutlaka eski 

pozisyonuna getirmeliyiz. Aksi takdirde temponun aksamasına sebep olabilecek zamansal sıkıntılar 

yaşayabiliriz. 

İkinci bölümün şakacı karakterde ve keskin bir tavırda olduğu gözümüze çarpıyor. Nota üzerinde 

bu keskinliği veren “staccato stroke (dot)”işaretleridir. Staccato stroke’u kısa ve belirterek çalarak 

uygularken, bulunulan cümle içerisindeki genel ses gürlüğü içinde kalmanızı öneririm. Bu bölümde doğru 

tempo seçimi sağlıklı bir yoruma ulaşabilme açısından çok önemlidir. Gereğinden fazla hızlı çalınması 

durumunda çapraz el kullanımında zorluk, arka arkaya gelen sol eldeki akorlarda (17. ölçüden itibaren)  ise 

sıkışmalar yaşanabilir.  
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 Son bölümün neşeli karakterini ortaya koyabilmek için artikülasyon ve dinamik işaretlerine 

olabildiğince dikkat etmenizi tavsiye edeceğim. Özellikle staccato stroke işaretinin çalışımıza vereceği 

keskinlik yorumumuza renk katacaktır. Bu bölümde Rondo Formu’nun çok tipik bir örneği ile karşı 

karşıyayız. Formu A-B-A-C-A-B-A-Coda olarak formüle edebiliriz. Hem bölümün yapısını, hem de cümle 

kurgularını ortaya çıkarabilmek için, aynı kesitler içerisinde dinamik işaretlerinin eş şekilde yazıldığını 

göreceksiniz. Örneğin, A kesitlerinin hepsinde aynı şekilde artikülasyon ve dinamik işaretleri yazılmıştır, 

böylece müziksel bir bütünlük sağlanabilir ve daha ikna edici bir performans sergilenebilir. Rondo 

Formu’ndaki C kesitinin, A ve B kesitlerine göre farklı bir karakter yapısında olduğunu daha önceki Rondo 

örneklerinde de görmüştük. Bu kesiti A ve B kesitlerinin enerjik yapısına karşın daha sakin, şarkı söyler 

gibi (cantabile) ve uzun soluklu hatları ortaya çıkartarak icra edebiliriz. Karakter farkını ortaya koymak 

yorum açısından önemlidir. 81. ölçüye auftakt ile giren, hareketli bir yapılanmada ve neşeli bir karakterde 

olan Coda olarak nitelendirebileceğimiz son kesitte ise son sözler söylenmektedir. Bölüm kendinden emin 

akorlarla son bulur. 
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 Kuhlau’nun Op.20, 1 numaralı sonatının ilk bölümü uzun soluklu cümlelerle başlıyor. Sekizlik, 

triole sekizlik ve onaltılık nota gruplarının bolca kullanıldığı bu bölümde ritmik dengeyi sağlamak ve 

tempoyu onaltılık pasajlara göre ayarlamak önem teşkil etmektedir. Onlatılıklarda dengeli, eşit, mekanik 

olmayan ve ifadeli bir çalışa ulaştığınızda en doğru tempoda olduğunuzdan emin olabilirsiniz.  

 

17. ve 66. ölçülerde başlayan cümlelerde legato bağı içerisindeki bazı sekizlik notalarda staccato 

dikkatinizi çekecektir. Bu kullanımın amacı art arda gelen birbirinin aynısı notalarda ilkinin kısa 

çalınmasıyla, ikinci gelen nota için zaman yaratılmasını sağlamaktır (Daha önceki sonatinlerde de benzer 

kullanımlara rastlamıştık). 
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2. bölümde pedala güvenerek el legatosunu göz ardı ederseniz ses kalitesinin bozulduğuna ve ses 

kontrolünün zorlaştığına şahit olacaksınız. El legatosunu fiziken mümkün olan her yerde mutlaka 

uygulayın. Pedal kullanımının özellikle armonik yapının korunmasını sağlayacak ve seslerin karışmasına 

engel olacak şekilde ayarlandığı dikkatinizi çekecektir. Özellikle 1. ve 13. ölçülerin 2. yarılarında (son 3 

sekizlik) temanın sesleri armonik olarak Fa Majör akorunun notalarından oluşsa da, yaşanabilecek bir 

bulanıklığı engellemek için sekizlik pedal yazdığım dikkatinizi çekecektir.  
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