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ÖZET 

 

LEV KĠRĠLLOV ETUDES FOR VIOLA SOLO 

METODUNUN GEREKTĠRDĠĞĠ TEKNĠK VE MÜZĠKAL 

DAVRANIġLARIN ĠNCELENMESĠ 

 

Kayhan GÜLBEġ 

 

AFYON KOCATEPE ÜNĠVERSĠTESĠ 

SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ 

MÜZĠK ANASANAT DALI 

 

Temmuz 2018 

 

DanıĢman: Dr. Öğr. Üyesi Sevgi TAġ 

 GeçmiĢten günümüze viyola için yazılmıĢ olan metotların sayısı oldukça 

azdır. Viyola eğitim repertuarında, kemandan viyolaya aktarılmıĢ metotların çokça 

yer aldığı bilinmektedir. Repertuara son yıllarda girmiĢ olan metotlardan biri Lev 

Kirillov’un “Etudes for Viola Solo” adlı kitabıdır. Bu araĢtırmada, Kirillov’un 

“Etudes for Viola Solo” metodunda yer alan baĢlangıç-orta düzeydeki tek sesli 

etütler, teknik ve müzikal konuları bakımından incelenmektedir. Aynı zamanda, 

metottaki konulara iliĢkin sağ elde ve sol elde edinmesi gereken davranıĢlar 

irdelenmekte ve bestecinin etütler hakkındaki görüĢ ve önerilerine yer verilmektedir. 

AraĢtırmada, betimsel yöntem izlenilmiĢtir. Etütlerin her biri incelenerek içerikleri 

tespit edilmiĢ ve tablolar haline getirilerek yorumlanmıĢtır.  

Anahtar Kelimeler: Lev Kirillov, Viyola eğitimi, Metot 
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ABSTRACT 

 

 

 

INVESTIGATION OF TECHNICAL AND MUSICAL BEHAVIORS 

REQUIRED BY LEV KĠRĠLLOV ETUDES FOR VIOLA SOLO METHOD 

 

 

 

Kayhan GÜLBEġ 

 

AFYON KOCATEPE UNIVERSITY 

THE INSTITUTE OF SOCIAL SCIENCES 

DEPARTMENT OF MUSIC 

 

July 2018 

 

 

Anvisor: Assistant Professor Dr. Sevgi TAġ 

It was written a few methods for viola from past to present. Most of the viola 

education repertoire methods are transposed by violin. One of the methods that has 

placed in repertoire in recent years is “Etudes for Viola Solo” which was composed 

by Lev Kirillov. In this study, one part beginner-intermadiate etudes has been 

analysed in a technical and musical issues context from the method “Etudes for Viola 

Solo” written by Kirillov. Also, analysed required attitudes in right and left hand 

which are pertient to the methods topics and placed composers suggestions. In an 

analytical approach, detected contens of etudes and interpreted with tables. 

 

 

Keyworks: Lev Kirillov, Viola Education, Methods 
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ÖNSÖZ 

 

Viyola öğrenimim boyunca değerli bilgilerini benimle paylaĢan, kendisine ne 

zaman danıĢsam bana kıymetli zamanını ayırıp sabırla ve büyük bir ilgi ile faydalı 

olabilmek için elinden gelenden fazlasını sunan viyola öğretmenim Öğr. Grv. Lev 

KIRILLOV’a teĢekkürü bir borç bilirim. 

Tezimin baĢlangıcından bitimine kadar bana her zaman destek veren, bilgisi, 

sabrı ile bana yol gösteren, güler yüzünü ve samimiyetini benden hiç esirgemeyen 

kıymetli hocam Dr. Öğr. Üyesi Sevgi TAġ’a sonsuz teĢekkürlerimi sunarım. 

ÇalıĢmalarımda bana çevirileri ile yardımcı olan değerli arkadaĢlarım Zeynep 

SADIGZADE ZENGĠN’e ve Yiğit KAYA’ya; beni sevgileri ile besleyerek bugüne 

getiren, benden hiçbir zaman desteğini esirgemeyen, bu hayattaki en büyük Ģansım 

olan canımdan çok sevdiğim anneme ve babama çok teĢekkür ediyor ve Ģükranlarımı 

sunuyorum. 
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GĠRĠġ 

 

Çalgı eğitimi, bir çalgının tanınması ve çalınabilmesine iliĢkin sistemlerin 

bütünüdür. Çalgı eğitimi, uzun ve meĢakkatli bir yol ve aynı zamanda düzenli bir 

çalıĢmayı gerektirmektedir. Çalgıya iliĢkin temel davranıĢlar yani duruĢ, tutuĢ ve ilk 

hareketlerin öğretilmesiyle beraber eğitim sürecinde metotlar devreye girmektedir. 

Çalgı eğitiminde kullanılacak metotlar, öğrencinin teknik ihtiyacına göre 

belirlenmelidir. Bu eğitimin rahat bir Ģekilde sürdürülebilmesi için ilgili metotların 

etkin bir biçimde kullanılması önemlidir. 

GeçmiĢten günümüze metotlar neredeyse bütün çalgılar için yazılmıĢtır. 

Metotlar çoğunlukla baĢlangıç, orta ve ileri düzeylerdedir. Metotların yazım 

evresinde, içerik olarak kolaydan zora doğru geliĢen bir sistem mevcuttur. Bu 

metotlar çalıcıya, çalgı çalımının ilk aĢamasından baĢlayarak son aĢaması sayılan 

virtüöz seviyesine kadar çalıĢma imkanı sunmaktadır.  

Çalgı eğitiminde kullanılmakta olan metot türlerinden bazıları, gam kitapları, 

egzersiz kitapları ve etüt kitaplarıdır. Bu kitaplar, çalgı çalım tekniğine yönelik 

çalıcıda bulunan eksikliklerin giderilmesini amaçlamaktadır. Aynı zamanda çalgı 

çalma hakimiyetinin artırılmasını da sağlamaktadır. 

Çalgı metotlarını hazırlayan kiĢilerin konuya iliĢkin teknik ve müzikal 

birikimi, besteleme deneyimi ve bunların yanı sıra eğitim ortamları, metotların 

sağlıklı biçimde ortaya çıkıĢını etkilemektedir. Teknolojinin geliĢimiyle beraber her 

geçen gün kitapların basım ve çoğaltım imkanları artmaktadır. Bu durum hemen 

hemen her çalgı için çeĢitli ve çok sayıda metodun hazırlanmasına dönük bestecileri, 

eğitimcileri ve çalıcıları motive etmiĢtir. Günümüz imkanları, ilgilenen herkesin 

yazılan çalgı metotlarına kolaylıkla ulaĢabilmesini sağlamaktadır. 

  Viyola eğitim sürecinde kullanılan metotlar genelde kemandan viyolaya 

aktarılmıĢtır. Bu durumun viyola eğitimi için gerekli olan metotların yazımının geç 

tarihlere kalmasına sebep olmuĢtur. Günümüzde hala kemandan viyolaya aktarılmıĢ 

metotların kullanımı çok yaygındır ve doğrudan viyola için hazırlanmıĢ metotların 

sayısı yeterli miktarda değildir.    
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Son yıllarda viyola için yazılmıĢ metotlardan bir tanesi Lev Kirillov’un 

“Etudes for Viola Solo” adlı kitabıdır. Bu araĢtırmada Kirillov’un söz konusu viyola 

metodunda yer alan etütlerin, sağ el ve sol elde gerektirdiği teknik ve müzikal 

davranıĢlarının analiz edilmesi ve bestecinin, etütler hakkındaki görüĢ ve önerilerinin 

ortaya koyulması amaçlanmaktadır. Metodun analiz edilmesi sayesinde metotta yer 

alan etütlerin daha anlaĢılır hale geleceği düĢünülmektedir. ÇalıĢma, bu metodun 

Türkiye’de duyulması bakımından ve aynı zamanda değerli bir eğitimci olan 

bestecisinden etütlere iliĢkin görüĢ ve öneriler alınması sebebiyle önemlidir.   
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BĠRĠNCĠ BÖLÜM 

 

 

ARAġTIRMANIN ĠÇERĠĞĠ 

 

 

1. VĠYOLA  

 

15. yüzyılda ortaya çıkan viyola Ġtalyancada viyole kelimesinden 

gelmektedir. Yaylı çalgılar ailesinin ikinci üyesidir. Yaylı çalgılar ailesi; Keman, 

viyola, viyolonsel ve kontrbastan oluĢur. Viyola Ģekil olarak kemana benzemektedir. 

Ancak kemandan daha büyük bir yapıya sahiptir. Tınısal olarak da daha kalın bir ses 

rengi vardır. Viyola -gövde kısmı 38 ile 44 santim arasında değiĢen- bir çalgıdır. 

Viyola solo olarak görev yaptığı gibi, oda müziği topluluklarının, özellikle yaylılar 

dörtlüsünün, yaylılar üçlüsünün ve orkestraların vazgeçilmez çalgısıdır. Yaylı 

çalgılar orkestralarında kemandan sonra ince sesli ikinci çalgı olarak yer alır. Ġnsan 

sesinde altonun yerini karĢılar. Yapı olarak kemana çok benzer kemandan yaklaĢık 

7,5 cm daha büyüktür. Bu aradaki fark viyolanın daha yumuĢak ve kalın bir ses tonu 

olmasını sağlar viyolanın dört teli vardır bunlar sırasıyla inceden kalına sırasıyla la, 

re, sol do olmakla birlikte tam beĢli olarak akort edilir. Her telin kendine göre 

karakteristik bir ses rengi vardır. La telinden elde edilen sesler tatlı ve ılımlı duyulur. 

Re telinin gösteriĢsiz ve yumuĢak bir rengi vardır. Sol teli çok zengin tınılar üretir. 

Do telinin tınısı kendine özgüdür, ciddi ve egemen bir yol göstericidir (Say, 2002: 

576). “Viyola çalmak, teknik açıdan kemandan pek farklı değildir. Parmak ve yay 

tekniği, pozisyonlar, değiĢik ses renklerini elde etme yöntemleri ve benzeri 

özellikler, kemandaki gibidir” (Say, 2002: 576). 

GeçmiĢten günümüze viyola çok farklı biçimlerde ve isimlerle varlık 

göstermiĢtir. Ġlk viyola ortaçağda viyol ve viyel adıyla bilinmektedir. Ġlk viyol 

örneklerine, ortaçağ kabartmalarında rastlanmaktadır…. Sonraki yüzyıllarda viyeller, 

klasik formda olan viyola biçimini almıĢtır. Bunlar; Soprano Viyola, Alto Viyola, 

Tenor Viyola ve Bas Viyola olarak yerlerini aldılar…. Bunlarla beraber solo çalmak 
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için yapılanlarda vardır. Viola da Gamba, Viola Lyra, Viola Bastarda, Viola di 

Bordone,  Viola de Pardessus, Viola Pomposa, Viola di Spalla, Viola Alta, Violetta, 

Viola d’amore Ģeklinde sıralanabilir (Yayla, 1999: 4).  

Viyolaların sırtı dıĢbükey değil, genellikle düzdür. Ağacı daha incedir. Normal tel 

sayısı dört değil altıdır. Sap kısmı bölümlüdür. Yayları daha hafif, daha uzun ve pek 

gergin değildir. Viyola ailesinin değiĢik üyelerinin boyutları farklıdır. Treble viyola 

genellikle “Descant viyola” olarak bilinir. Bas viyolada ise “Viyola da Gamba” adı 

almaktadır. Çift bas viyola, ya da violene, ya da “consord viol”. Bach bazı 

kantatlarında bu viyola için partiler yazmıĢtır. Division viyola, bas viyolanın biraz 

küçüğüdür. Hızlı partilerin seslendirilmesi için elveriĢlidir. Lyra viola (viola bas 

tarda) küçük bas viyoladır. Tablatur müzik yazısının kullanıldığı müziklerde yer alır. 

Viyola di bordone, bas viyolanın bir türüdür. Pardessus de viole, XVIII. yy. 

Fransa’da kullanılan beĢ telli bir çalgıdır. En ünlü viyola çeĢiti “ viola d’amore” dur. 

TutuĢ Ģekli keman gibidir. Etkileyici bir ses rengi vardır. Ancak bu çalgı için fazla 

sayıda yapıt yazılmamıĢtır. Bach, sadece birkaç yapıtında kullanmıĢtır. Vivaldi’nin 

viola d’Amore ve lavta için bir konçertosu vardır. Heandel bu viyola çeĢitinin  bir 

baĢkası olan “pardessus de viola d’amour” kullanmıĢtır. Viola di Spalla omuz ve 

göğüs üstünde kemerle tutulur ve viyoladan daha büyüktür. Viola Alta bugünkü 

viyolalara benzeyen çalgı, ek olarak üzerinde ince mi teli vardır. Violetta büyüklük 

ve seslerin inceliği, kalınlığı bakımından violetle soprano viol arasında bulunan 

çalgıdır.  Viyola pompose, küçük bir viyolonsel ya da büyükçe bir viyoladır. Bach 

tarafından bulunduğu söylenmektedir. Ömrü pek uzun olmamıĢtır. En uzun süre 

kullanılan viyola çeĢidi, XVIII. yy. sonuna kadar gelebilen viola de Gamba’dır. 

Öteki viyolalar XVII. yy. ortalarından baĢlayarak müzik dünyasından çekilmiĢtir. 

Viyola için bestelenen yapıtların çoğunluğu günümüze gelmiĢtir. BaĢlıca ları 

Ģunlardır: Bach’ın çembalo ve bas viol için bestelediği üç sonatı; gene Bach’ın 2 bas 

viyola, 2 viole de braccia, viyolonsel ve çift bas için “Brandenburg Konçertosu”. 

Ġngiliz bestecilerden Brade, Gibbons, Jenkins ve Ġspanyol besteci Ortiz, viyola için 

çok sayıda parça bestelenerek kayda geçmiĢtir (Say, 1985: 1256 ). 

Eski yaylılar zaman içinde geçirdiği değiĢim sonucunda önemini yitirmiĢ, 

yerini bugünkü yaylı çalgılar ailesine bırakmıĢtır. Bu değiĢim sürecinde, 16. ve 17. 

yüzyıllarda Amati, Salo ve Stradivari gibi ünlü çalgı yapım ustaları çalgı Ģekilleri 

üzerinde sayısız denemeler yapmıĢlardır (Yazıcı, 2014: 26). Örneğin efsanevi usta 

Stradivari’nin 10-18 kadar viyola yaptığı bilinmektedir.  Bunlardan küçük olan ve 

contra-alto olarak isimlendirileni 40.64 cm, büyük olan ve tenor olarak 

isimlendirileni ise 48 cm uzunluğundadır. Bu viyolalar günümüzde Floransa 

Konservatuvarı’ nda bulunmaktadır  (Bahar, 2016: 1212). Ustaların bu arayıĢı yeni 

üretilen eserlerin zorlaĢması ve çalma tekniğinin ilerlemesine dayanmaktadır. Çalgı 

yapım ustalarının aradığı, çalgının daha güzel ve kendine özgü bir ses çıkartabilmesi, 

daha kolay çalınması ve daha estetik görünmesi olmuĢtur. Keman ve viyola 17. 

yüzyıla gelindiğinde çok sayıda yorumcu ve bestecinin beklentileri doğrultusunda 

farklılaĢmıĢtır. Viyoladaki perdeler kaldırılmıĢ, ses delikleri F Ģekline 



5 

 

dönüĢtürülmüĢ, boyutları çene altına girebilecekleri kadar küçültülmüĢtür. (Yazıcı, 

2014: 26). Viyola, bu tarihsel serüveni sonunda, 1930’larda Lionel Tertis ve Arthur 

Richardson’ın çalgıya son Ģeklini vermelerine kadar yapısal olarak sürekli bir 

değiĢim içinde olmuĢtur (Çalgan, 2015: 2). 1970’lerde Ġsrailli usta Otto Erdesz, üst 

pozisyonları daha kolay çalmaya yönelik bir viyola tasarlamıĢtır.  Ġlk yapıldığı 

dönemlerde, özellikle büyük konser salonlarında bu viyola ile gerçekleĢtirilen 

konserlerde baĢarılı sonuçlar elde edilmiĢtir ancak ilerleyen yıllarda yeterince talep 

görmemiĢtir. Bu viyoladan 35 tane yapılmıĢtır ve bunlar hala kullanılmaktadır 

(Bahar, 2016: 1213). 

 

2. ÇALGI EĞĠTĠMĠ 

 

 Çalgı, müzikal sesleri üretmek amacıyla yapılmıĢtır. Belirli biçimi, ses rengi 

ve kullanımı olan alettir. Batı dilindeki anlamı “Instrument”, dilimizdeki eski anlamı 

“Saz” ya da Fransızca söyleniĢiyle “Enstrüman” olarak tanımlanır. Çalgılar orkestra 

adı altında üç ana gruba ayrılır. Bunlar; telli çalgılar, üflemeli çalgılar, vurmalı 

çalgılardır (Say, 2002: 122) Çalgı çalma, müzik ile insan arasında hassas bir bağ 

kuran, toplumsallaĢmasında rol oynayan, insanın kendisini ve duygularını ifade 

edebilmesini sağlayan önemli bir aracıdır (Uslu, 1998: 23). 

Çalgı eğitimi, bireyin kendisini tanıması, yeteneklerini keĢfedebilmesi ve 

eğitim sayesinde var olan yeteneğini geliĢtirebilmesidir. Bu süreçte bireye kendisini 

ortaya koyabilme fırsatı vermesi ve bireyin bir mücadele içinde olması sebebiyle 

müzik eğitiminin önemeli bir dalıdır (Uslu, 1998: 24). “Çalgı eğitimi, eğitici, 

yerleĢtirici, geliĢtirici, birleĢtirici, kaynaĢtırıcı, paylaĢtırıcı, duyguları ve becerileri 

arttırıcı, özendirici, yarıĢtırıcı, sabırlı olmayı öğretici, güdüleyici vb. yönleriyle 

oldukça önemli bir eğitim biçimidir” (Uslu, 1998: 24) . Çalgı eğitiminde hedefe 

yönelik, çalma tekniği ve müzikalite için iyi hazırlanmıĢ bir plan ve sistematik 

çalıĢmalar gerekmektedir. Bu planlama amacına yönelik çok iyi hazırlansa dahi 

sürece iliĢkin baĢarı, öğretmenin çalgı çalma yeterliliğine, bildiklerini aktarmasına, 

öğrenci ile arasındaki iletiĢime, öğrencinin yeteneğine ve çalıĢma disiplinine bağlıdır. 

Öğrencinin müzikal becerisi, iĢitme yeteneği ve anatomik yapısındaki farklılıklar 

sebebiyle, çalgı dersinin bire bir yapılması gerekmektedir. Öğrencinin çalgıya 
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yönelik ilgisi, moralinin yüksek tutulması, öğretmenin öğrenci üzerindeki en önemli 

etkilerindendir. Bununla birlikte öğretmende aranan en önemli özelliklerden biri her 

biri ayrı kapasiteye sahip öğrenciye, farklı plan geliĢtirebilen yapıda olabilmesidir  

(Çilden, 2016: 2209). 

Çalgı eğitimi içeriğinin, her bir öğrencinin baĢarısına yönelik olarak çok iyi 

düzenlenip hazırlanması gerekmektedir. Çalgı çalıĢma disiplininin öğrencilere 

sabırla, aĢama aĢama aksatılmadan verilmesi son derecede önemlidir. Çalgı çalıĢma 

disiplininin kazandırılamaması halinde, öğrencinin birçok teknik ve müzikal sorunla 

karĢı karĢıya kalması ve bunların giderek artması kaçınılmazdır. Çalgı eğitimi süreci 

boyunca, öğrenci teknik olarak eğitimin niteliğine göre biçimlenecektir. Etkili ve 

doğru bir teknikle çalgı çalmak, her bir öğrencinin en doğal hakkı olmaktadır 

(Çilden, 2003). 

Bir öğrenci çalgıya sıfırdan baĢlamadan önce herhangi bir çalgı çalmıĢ ise bu 

durum, çalım tekniğini daha çabuk kolaylaĢtırmayı sağlayarak çalgı çalım sürecini 

hızlandırabilmektedir. Bir baĢka öğrencinin, herhangi bir çalgı çalma tecrübesi 

olmamıĢsa, tecrübesi olan öğrenciye kıyasla daha yavaĢ öğrenmesi son derece 

doğaldır. YavaĢ öğrenmeye etki eden faktörler sadece geçmiĢ yaĢantılar değildir. 

Öğrencinin çalgıyı sevmemesi, çalgının zorla seçtirilmiĢ olması ve anatomik olarak 

çalgıya uygun olmaması gibi durumlarla da karĢılaĢılabilinmektedir. Öğretmenin 

karĢı karĢıya olunan tün bu durumları dikkate alarak, her öğrencisini iyi tanıması, 

öğrencileri birbiriyle karĢılaĢtırmak yerine kendi içlerinde ölçmesi daha uygundur. 

Çalgı eğitim süreçlerinde hızlı öğrenen ve yavaĢ öğrenen öğrenciler arasında 

farklılıklar vardır. Bu farklılıklar, öğrencinin yeteneği, algılama gücü, çalıĢma 

disiplini ve çalıĢma metodunun yapısına göre değiĢmektedir (ġendurur, 2001: 150).  

Çalgı eğitiminin üç temel öğesi vardır. Bunlar öğretmen, öğrenci ve öğretim 

programıdır. Öğretmen, doğru ve etkili çalgı çalmaya yönelik çalım teknikleri ve 

müzikal becerileri öğrenciye kazandırmakla yükümlüdür. Bu temel davranıĢların 

geliĢtirilmesi ve etkili çalgı çalma boyutuna dönüĢtürmesi öğretmen tarafından 

gerçekleĢmektedir. Öğretmenin iyi bir formasyon eğitimi almıĢ olması önemlidir 

(Çilden, 2016: 2211). Öğretmenin çalgı çalma teknik düzeyi ve alan bilgisiyle çok iyi 

donanımlı olması gerekmektedir. Bu teknik becerilerin ve bilgilerin öğrenciye rahat 
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aktarılması önemlidir. Çalgı eğitimcisinin mesleğe baĢlamasından itibaren, kendisini 

geliĢtirebilmesi ve ders içeriklerini sürekli güncel tutması gerekmektedir. Bu durum 

öğretmen ve öğrenci açısından faydalı olacaktır. Öğretmenin araĢtırmacı kiĢiliği, 

çalıĢmaları, yaĢam tarzıyla mesleğine ve öğrencisine örnek olabilecek davranıĢlar 

sergilemesi, öğrencinin baĢarısını olumlu etkilemektedir. Bu davranıĢlar neticesinde 

öğretmen çalıĢmalarıyla da elde ettiği tecrübeler sayesinde, öğrencilerine ve çalgı 

eğitimine katkı sağlamaktadır (Uslu, 1998: 184). Öğretmen olmak, özel bilgi ve 

beceri isteyen önemli bir meslek dalıdır. Öğretmen, eğitim alanında yol gösterici ve 

orkestra Ģefi gibi olmalıdır. Öğretmen, yalnızca bilgi aktaran, bulan, yapan değil 

bunlarla birlikte daha çok bulduran, yaptıran ve çözdürebilen nitelikte olmalıdır. Her 

öğrencinin birbiriyle eĢit olduğu unutulmamalıdır. Fakat öğrenciler arasında, bireysel 

farklılıkların dikkate alınması gerekmektedir (Sönmez, akt. Uslu, 2012: 6). Öğretmen 

öğrencisini iyi takip edebilmeli, öğrencinin baĢarısına iliĢkin, öğrenciye göre değiĢen 

yöntemleri keĢfedebilmelidir (ġendurur, 2001: 150). YenilenmiĢ çok seçenekli 

öğrenme ve öğretme teknikleriyle, öğrencilerin yeteneklerini geliĢtirmelerine imkan 

tanımalıdır (Sönmez, akt. Uslu, 2012: 6). 

Çalgı eğitiminde bir diğer önemli öğe öğrencidir. Öğrencilerin; yetenek zeka 

ve fiziki beceri gibi konularda birbirlerinden farklı olmaları ve hazır 

bulunuĢluklarının değiĢkenlik göstermesi gibi durumlar her bir öğrencinin 

performansını farklı Ģekilde etkilemektedir. Çalgı eğitiminin baĢarısını öğrencinin 

biyolojik geliĢim süreci de etkileyebilmektedir. Örneğin, öğrencinin ergenlik dönemi 

içerisinde olması, çalıĢma verimini düĢürecek davranıĢlara yol açmaktadır. Bu 

dönemde dikkat dağınıklığı, anatomik bozukluklar, otorite ve çalıĢma disiplinine 

karĢı gelme gibi durumlar ortaya çıkmaktadır. Bu problemler öğrencinin çalgıdaki 

geliĢimini engelleyebilmektedir (Uluç, 2006: 1-2). 

Çalgı eğitiminin gerçekleĢtirildiği ortamın niteliği de öğrenci baĢarısını 

etkileyen faktörlerden biridir. Öğrencinin daha verimli biçimde çalıĢabilmesi ve çalgı 

becerilerinin geliĢebilmesi için uygun ortamların sağlanması önemlidir. Örneğin, 

çalıĢma odasının akustik, ıĢık, ısı, nem ve temizlik yönünden çalıĢmaya uygun 

olması ve çalıĢılan ortamda; nota sehpası, sandalye vb. gibi araçların bulunması 

gerekmektedir. Öğrencilerin çalıĢma ortamının düzenlenmesi gibi konularda zaman 
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kaybı yaĢamadan çalıĢma süresini olumlu değerlendirebilmesinin sağlanması 

önemlidir. (ġendurur, 2001: 165).  

 

2.1. VĠYOLA EĞĠTĠMĠ 

 

Viyola eğitiminin bugün geldiği düzeyi anlamak için çalgının geliĢim süreci 

göz önünde bulundurulmalıdır. 16. yüzyılda keman ailesinin ortaya çıkması 

sonucunda, o dönemin bestecileri orkestra eserlerinde, keman, viyola ve viyolonseli 

kullanmaya baĢlamıĢlardır. Eserlerin yaylı partisyonları iki keman iki viyola ve bir 

sürekli bas için yazılmıĢtır (Yazıcı, 2014: 36). 17. yüzyılın ikinci yarısından itibaren 

viyola, keman ailesinden sayılmaya baĢlanmıĢtır. Bu dönemden sonra kemanın 

kullanımı artmıĢ, viyola ve ataları arka planda kalmıĢlardır (Nacakçı, Çiftci, ve 

Özdemir, 2011: 182). 

 18. yüzyılın sonlarına doğru viyola, müzikal ve eser boyutunda yeni bir 

baĢlangıç yapmıĢtır. Viyola artık senfoni ve oda müziğinde diğer enstrümanlarla 

hemen hemen eĢit konuma gelmiĢtir. W. A. Mozart’ın keman, viyola ve orkestra için 

bestelemiĢ olduğu senfoni konçertantı bu eĢitliğe örnek olarak gösterilebilir. Bu 

eserde, viyola ile kemanın, çalım tekniği ve müzikal boyut çerçevesinde aynı 

seviyelerde olduğu görülmektedir. Aynı zamanda viyolaya müzikal geliĢimi yönünde 

yeni bir biçim kazandırmıĢtır (Nelson, akt. Bahar, 2016: 1215). 

 Ġlk viyola konçertosu Telemann tarafından yazılmıĢtır. Bu eser, sol majör 

viyola konçertosudur. Aynı zamanda Telemann,  iki ve dört solo viyola için 

konçertolar yazmıĢtır (Tıknaz, 2010: 24). Telemann’nın yazmıĢ olduğu bu barok 

dönem konçertosu, viyola solo ve orkestra için yazılmıĢ ilk eserdir. Bu eserle birlikte 

viyola için yeni bir dönem baĢlamıĢtır. 

19. yüzyıl itibariyle viyola için çok sayıda düzenlemeler yapılmıĢtır. Ayrıca 

sıkça eser talep edilmiĢ ve eser sayıları giderek artmaya baĢlamıĢtır. Aynı zamanda 

Hermann Ritter (1849) ve Lionel Tertis (1876) gibi kendilerini tamamen viyolaya 

adayan sanatçılar olmuĢtur. Hermann Ritter ve Lionel Tertis viyola rönesansının 

öncüleri olarak kabul edilmektedirler. Onların ardından Paul Hindemith ve Vadim 
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Borissowsky gibi viyolacılar gelmektedir (Görgülü, 2006: 2). “20. yüzyılın 

baĢlarında Wilhelm Altmann Viyolacılar Birliği’nin (Bratschistenbund-1929-1930) 

ve efsanevi viyolacı William Primrose, Uluslararası Viyola Derneği’nin 

(International Viola Society) temelini atmıĢlardır” (Zeyringer, akt. Görgülü, 2006: 2). 

Sonuç olarak viyola, romantik çağın baĢlarında kullanımı az olmasına rağmen 

günümüzde popüler ve sık kullanılır bir solo çalgı halini almaktadır (Zeyringer, akt. 

Görgülü, 2006: 2). 

Viyola eğitimi, viyola ve keman arasındaki benzerlikten dolayı uzun yıllar 

keman eğitimi etkisi altında kalmıĢtır. Viyola eğitimi adı altında çalıĢmalar, çalgının 

geliĢim aĢamaları sonucunda 19. yüzyılda Ģekillenmeye baĢlamıĢtır. Avrupa’da 19. 

yüzyılın öncesine kadar,  viyola öğretmeni olmamasından dolayı keman çalma 

teknikleri ve metotları viyolaya uyarlanarak çalıĢmalar sürdürülmüĢtür. Ġlk viyola 

eğitimi 1807 yılında Milano Konservatuvarı’da Alessandro Rolla tarafından 

baĢlatılmıĢtır. Bununla birlikte müzik eğitimi verilen kurumlarda viyola dersi yerini 

almıĢtır. Keman ve viyola benzer çalma tekniğine sahip olduğu için kemancıların 

viyola partilerini kolaylıkla çalabilmeleri viyola eğitimini olumsuz etkilemiĢtir. Fakat 

zamanla viyolanın kendisine has ses rengini keĢfeden yorumcular ortaya çıkmıĢtır. 

Böylelikle viyolanın solo bir çalgı olabileceği anlaĢılmıĢ ve viyola eğitimine 

gereksinim duyulmuĢtur (Aydar, akt. Yazıcı, 2014: 40). 

 

2.1.1. Türkiye’de Viyola Eğitimi 

 

Türkiye, Cumhuriyet döneminde Atatürk’ün öncülüğünde büyük bir değiĢim 

ve geliĢme içerisine girmiĢtir. Topluma kazandırılmaya çalıĢılan çağdaĢlaĢma 

anlayıĢı için faaliyetler baĢlatılmıĢ ve pratiğe dökülmesi için gerekli hazırlıklar 

yapılmıĢtır. ÇağdaĢlaĢma sürecinde öncelikli olarak eğitim ile alakalı hazırlıklar 

gerçekleĢtirilmiĢtir. Bu yapılan çalıĢmalara yönelik kanun ve yönetmelikler 

hazırlanmıĢtır (Küçüköncü, 2004). “Bunlar, ögrün eğitimin düzenlemesine yönelik 

çalıĢmalardır. Bununla ilgili olarak, müzik eğitiminin düzenlemesini ilgilendiren 

Tevhid-i Tedrisat Kanunu (1924), Sanayi-i Nefise Encümeni Kararları (1926), Milli 

Musiki ve Temsil Akademisi Kanunu (1934), Devlet Konservatuvarları Kanunu 

(1940), Milli Eğitim Temel Kanunu (1973), Yüksek Öğretim Kanunu (1981), 41 
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sayılı kanun hükmünde kararname (1982), yapılmıĢ; ilk açılan eğitim kurumlarından 

“Musik-i Muallim Mektebi” (1924) kurulmuĢtur. Açıldığında ortaokul, lise ve 

öğretmen okullarına müzik öğretmeni yetiĢtiren  “Musik-i Muallim Mektebi” daha 

sonra sanatçı yetiĢtirme görevini üstlenmiĢtir. Gazi Orta Öğretmen Okulu ve Terbiye 

Enstitüsü’nde açılan Müzik ġubesi’ne (1937-1938) ise müzik öğretmeni yetiĢtirme 

görevi verilmiĢtir. (Küçüköncü, 2004). 

Bu eğitim kurumlarında, klasik Batı müziği çalgıları ile eğitim verilmiĢ, 

buralarda öğretmenler ve sanatçılar yetiĢtirilmiĢtir. Takip eden yıllardan günümüze 

kadar orkestralardan okullara çok çeĢitli kurumlar kurulmuĢtur. 

Viyola, Osmanlı Ġmparatorluğu’nun BatılılaĢma hareketleriyle birlikte 

ülkemize gelmiĢtir. Viyola, Cumhuriyetle birlikte Batı’da kabul edilen çalgı çalım 

teknikleri ve eğitim programlarıyla müzik okullarımızda yer almıĢtır. Bestecilerimiz 

tarafından dünya litaratürlerine eserler kazandırılmıĢtır. Müzik eğitimi veren 

kurumlarımızda, birçok ünlü yiyola sanatçısı yetiĢtirilmiĢtir (Yayla, 1999: 4). 

Türkiye’de mesleki viyola eğitimi; konservatuvarlar, eğitim fakültelerinin 

müzik eğitimi bölümleri, güzel sanatlar fakültelerinin müzik bölümleri, güzel 

sanatlar liseleri tarafından verilmektedir.   

Viyola sanatçısı yetiĢtirmeyi amaçlamıĢ kurumlarda eğitime baĢlama yaĢı 

oldukça erkendir. Viyolada on beĢ yaĢından sonra ileri düzeylere ulaĢmak oldukça 

zordur. Bunun sebebi, insan anatomisinin geliĢmesi ve kemik yapısının oturmasıdır. 

Tüm sanat dallarında olduğu gibi bu eğitime küçük yaĢlarda baĢlanılması önemlidir 

(Yayla, 1999: 7). 

Güzel sanatlar liselerinde uygulanan viyola eğitimi, “çalgı eğitimi dersi” adı 

altında viyola dersi olarak yapılmaktadır. Viyola dersi öğretim programının genel 

amaçlarında viyola çalımına iliĢkin temel davranıĢ ve becerilerin kazandırılması, 

dağarcık oluĢturulması ve edinilen davranıĢ ve becerilerin çeĢitli etkinliklerde 

sergilenmesi öne çıkmaktadır (Meb, 2016: 3). Bu okullar genellikle eğitim 

fakültelerinin müzik öğretmenliği bölümlerinin öğrenci kaynağı olarak 

görülmektedir. Dolayısıyla güzel sanatlar liselerinde verilen viyola eğitimi, eğitim 

fakültelerinin müzik öğretmenliği bölümlerinde verilen viyola eğitiminin kaynağı 

olarak da değerlendirilebilir. 
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Devlet Konservatuvarları, Cumhuriyetin temel ilkeleri yönünde çok sesli 

müzik eğitimini geliĢtirmeyi, sanatçı yetiĢtirmeyi ve klasik müzik eğitiminin 

yaygınlaĢtırmayı amaçlamaktadır. Aynı zamanda konservatuvarlar, bağlı 

bulundukları ülkenin sanat eğitiminde etkili olmakta ve ülke kültürünün 

biçimlendirilmesinde rol oynamaktadırlar (Genel Bilgi,  https://www.anadolu.edu.tr; 

Türkmen, 2009). Bu kurumlarda viyola eğitimi lisans döneminde “Enstrüman” adı 

altında iki saat olarak uygulanmaktadır. Ortaokul ve lise düzeylerinde de yine 

haftada iki saat “Çalgı” adı altında yapılmaktadır (Yaylı Çalgılar Programı Ders 

Listesi, http://akts.hacettepe.edu.tr; Yaylı Çalgılar Anasanat Dalı, 

https://www.anadolu.edu.tr/). Aynı zamanlarda bu okullarda viyola eğitimi yüksek 

lisans ve doktora-sanatta yeterlik programlarında da sürdürülmektedir. 

Viyola eğitimi, eğitim fakültelerinin müzik bölümlerinde de verilmektedir. 

Öğrenciler bu okullarda dört yıllık lisans eğitimi boyunca birden çok enstrüman 

eğitimi almakta, fakat her öğrencinin bir tane ana çalgısı olmaktadır. Bu nedenle 

eğitim fakültelerinde uygulanan viyola eğitimi, “Bireysel Çalgı” adı altında haftalık 

bir saat olarak (Öğretim Programı, http://gef-guzelsanatlar-muzik.gazi.edu.tr). 

uygulanmaktadır. Bu kurumların temel amacı, ilköğretim ve ortaöğretime müzik 

öğretmeni yetiĢtirmektir. Ancak bu kurumlarda, öğrencilerin özel ilgi ve yetenekleri 

doğrultusunda çok iyi düzeyde viyola çalıcılarının yetiĢtirildiği bilinmektedir.  

Güzel Sanatlar Fakültelerinin genel amacı, Güzel Sanatlar ve tasarımın çeĢitli 

alanlarında, özgün oluĢumlara katkıda bulunabilecek sanatçı ve tasarımcılar 

yetiĢtirmektir. Aynı zamanda, çeĢitli yayınlar, projeler ve etkinlikler ile toplumu 

sanat ve tasarım açısından eğitmektir (Yener, 2009: 5). Bu kurumlarda uygulanan 

viyola eğitimi genel olarak, “Ana çalgı” adı altında haftada iki saat yapılmaktadır 

(Müzik Örgün Öğretim Lisans Müfredat, http://gsf.akdeniz.edu.tr; Güz Dönemi Ders 

Programı, http://gsf.sdu.edu.tr). 

 

 

 

 

 

 

http://gsf.akdeniz.edu.tr/muzik-2/muzik-orgun-ogretim-mufredat/
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3. VĠYOLADA TEKNĠKLER 

 

 

3.1. VĠYOLADA SAĞ EL TEKNĠKLERĠ 

 

 

3.1.1. Legato 

 

Legato terimi Ġtalyanca kökenlidir ve notaları bağlı, bağlanmıĢ anlamına 

gelmektedir. Legato aynı zamanda notaları birbirine bağlayan ve notaları birbiriyle 

seslendirilmesi gerektiğini gösteren bir müzikal iĢrarettir. Legando ve legabile de 

legato ile aynı anlama gelmektedir. “Legatissimo”, bu anlamın en üstün mertebesini 

ifade etmektedir (Say, 1985: 770).  

Legato çalgı eğitiminde teknik bir öğe olarak ortaya çıkmaktadır. Her çalgıda 

çalım tekniği çerçevesinde Ģekillenmektedir. Yaylı çalgılarda bir veya birkaç sesin 

tek yayda kesintisiz olarak çalınmasıdır. Legato, yaylı çalgılar ailesinin diğer 

üyelerinde olduğu gibi viyolada da en temel teknikler arasındadır. 

Legatonun seslendirilmesinde iki önemli konu vardır. Bunlardan biri sol elde 

parmak değiĢimi diğeri ise teller arası geçiĢlerdir (Büyükaksoy, 1997: 40). Legato 

çalımında yay ile sol eldeki parmak değiĢimlerinin eĢ zamanlı olması beklenir. Bu eĢ 

zamanlılıkta müzikal denge esas olmalıdır. 

Seslerin bağlanması sırasında sol elin önemli bir Ģekilde konum değiĢikliğini 

gerektiriyorsa bir zorluk oluĢur. Bu sadece sürüĢ noktasının değiĢimini gerektirmez, 

aynı zamanda yayın yardımını da gerektirir. Yay sürüĢünde çok az yavaĢlama ve sol 

elin hareketi esnasında yayın basıncının da azaltılması icap ettirir. Ġki sesin 

bağlanması sırasında birden fazla tel kullanılması gerektiğinde ise tel değiĢtirme 

sorunu ortaya çıkar. Birinci sesteki tel kullanılırken, diğer sesin teline doğru, yayın 

açısını daraltılarak geçilmelidir (Büyükaksoy, 1997: 40).  

Sol elde parmakların anlık ve kısa zamanlarda hareket etmesi, sağ el yay 

hareketini etkilemektedir. Bu hareket sağ ele ani ve köĢeli olarak yansıyabilmektedir. 

Bu durum ses kalitesinin bozulmasına da yol açmaktadır. Sağ eldeki yayın hareketi 

köĢeli ve keskin değil, yumuĢak ve esnek olmalıdır.  
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Legato aynı telde pozisyon geçiĢinde uygulandığında, tel değiĢtirmeye göre 

daha az zorluk yaratmaktadır. Tel geçiĢi sırasında sağ elin yay basınç kontrolü, 

değiĢtirilmemeli ve ses kalitesinin bozulmamasına özen gösterilmelidir.  

Flesh’ e göre sesler birbirine aralıksız olarak bağlanması, legato çalmanın temel 

noktasıdır. Aynı yayda çalarken çıkan seslerin, aynı özellikte olmaları ve nota 

değerlerine uygun olarak yayın bölümlenmesi önemlidir. Legato çalmanın önkoĢulu 

olarak yayın, dip, uç ve orta kısmında notaları birbirinden ayırmadan ve ses 

kalitesini bozmadan yayı değiĢtirmek, seslerin arasından herhangi bir boĢluk 

olmamasını sağlamaktır (Flesh, akt. Karadeniz, 2011: 48). 

 

3.1.2. DetaĢe 

 

DetaĢe kesik çalıĢ anlamına gelmektedir. Her notanın ayrı ayrı hakkını 

vererek seslendirme ve diğer notalarla bağlı olduğunu belli etmeden çalma 

anlamındadır. TuĢlu çalgılarda detaĢe bir stil olarak da düĢünülmektedir. Bu stil 

parmaklar klavye üzerinde gezinirken sesleri ayırarak çalma temelinde geliĢmektedir. 

Nefesli çalgılarda ise her nota için ayrı ayrı dil vurarak çalınma Ģeklidir (Say, 1985: 

439).  

DetaĢe tekniği tüm yay, alt yarıda, ortada ve üst yarı yayda çalınabilmektedir. 

Bununla birlikte sıçrayan yay tekniklerinde olduğu gibi yayın rastgele bir bölgesiyle 

sınırlı olmadığından dolayı çok yönlü bir yay tekniği olmaktadır (Araboğlu, 2011: 

49).  

Yaylı çalgılarda detaĢe kendi arasında dört gruba ayrılır. Bunlar, Temel Basit 

DetaĢe, Vurgulu DetaĢe, DetaĢe Porte ve Portato’dur. 

 

3.1.2.1. Temel Basit DetaĢe 

 

DetaĢe yaylı çalgılarda temel tekniklerin arasında en önemlisidir. Bu teknikte; 

yay uzunluğu, yay hızı ve nüanslara dikkat edilmelidir. DetaĢe tekniği eserlerde, 

etütlerde sıkça kullanılmaktadır. DetaĢe yay tekniği eserin hızıyla ters orantılı 
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olmakla beraber yayın her yerinde kullanılabilir. Nüanslara da bağlı olarak yay hızı 

ve yaya uygulanan basınç değiĢmektedir.   

Galamian’ a göre detaĢe çalınırken yay üzerinde basınç değiĢimi yapılmaz. 

Sesler arasında kesinti olmayıp, yayın kullanımı baĢka bir notaya geçene 

kadar devam etmelidir. DetaĢe tekniği yayın tümünden, uç, orta ve dipte 

herhangi bir bölümde ya da istenilen uzunlukta çalınabilir. Nasıl 

uygulanacağı eserin hızına ve sesin uzunluğuna göre değiĢebilir. Hızlı olan 

yay kullanımında önkolun (dirsek ile bilek arası) harekete katılımı az olur 

(Galamian, akt. Karadeniz, 2011: 25). 

 

3.1.2.2. Vurgulu DetaĢe 

 

Vurgulu detaĢe türünde her yay bir vurgu ya da bariz bir baskı ile 

baĢlamaktadır. Bu teknikte yay hızının ansızın artması ve yaya uygulanan basıncın 

çoğaltılması gerekmektedir. Fakat martele (çekiçleme) gibi olmamasına özen 

gösterilmelidir. Bundan dolayı yay çekiĢlerde bütünlük oluĢturmalıdır. Yay 

bölümlemelerinde boĢluk olmamasına dikkat edilmelidir (Tamer, 2002: 14). 

 

3.1.2.3. DetaĢe Porte 

 

Bir dizedeki diğer notalara nazaran birinci notaya belirgin ölçüde vurgu 

verilmesi ve ardından gelen diğer notalar üzerinde, bu belirginlik derecesinin giderek 

azalmasıyla oluĢmaktadır. Bu hareketin belli bir süre yapılması durumunda, ses de 

değiĢikliğe ve notalar arasında kopukluk duygusunu olmasına yol açmaktadır 

(Ulucan, 2005: 24).  

 

3.1.2.4. Portato 

 

Portato, detaĢe yay türündendir. Portato, uygulanıĢı detaĢe porteye çok 

benzemektedir. Her notada ses önce yükselip ardından hafiflemektedir. Ancak 

portato notalar arasında duraklayarak yapılıyorsa, yay telin üzerinde durmalıdır 
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(Biricik, 1998: 29). Portato genel olarak cantabile (Ģarkı söyler gibi) karakter taĢıyan 

pasajlarda kullanılmaktadır. Ġki ya da daha fazla birbirine bağlı notayı çalarken, sanki 

okĢar gibi çalınması durumudur. Her bir nota özenle icra edilmeli sanki birbiriyle 

konuĢuyor gibi olmalıdır. Bu çalım tekniğinde ses değiĢimi, sağ elin baskısına göre 

Ģekillenmektedir. Ayrı zamanda bu ses değiĢimi üzerinde sağ el iĢaret parmağının 

önemli görevi bulunmaktadır (Çuhadar, 2009: 125) 

 

3.1.3. Martele 

 

Martele kelime anlamı olarak çekiçleme veya vurmak anlamına gelmektedir. 

Martele tekniği her çalgıcıda olması gereken hassas teknik becerilerden birisidir.  Bu 

teknikte ses kalitesinin bozulmadan elde edilmesi demek, iyi bir sağ el tekniği olması 

demektir. Tekniğin uygulanmasında, ilk olarak yayın tellere teması sağlanır sonra 

belirli ölçüde telin üzerine basınç uygulanarak anlık kısa bir hareketle yayın 

çekilmesi ve aynı hızda duraksamasından oluĢur. 

 Auer’ e göre martele tekniği en önemli yay tekniklerinden birisidir. Martele 

tekniğinin çalıĢılması ve kullanılması fiziksel olarak ön koldaki kas sistemini 

güçlendirecektir. Martele tekniğini elde etmek için yayı telin üstüne koyduktan sonra 

yay ile teli aĢağı doğru güçlü, sert bir biçimde iterek ön kol hareketiyle uygulanması 

gerekir ve bu esnada sesin kalitesine dikkat edilmelidir. Fakat dikkat edilmesi 

gereken en önemli nokta sağ omuz ve üst kolda asla gerginlik ve basınç olmamadır 

(Auer, akt. Karadeniz, 2011, 57-58).  

 

3.1.3.1. Temel Basit Martele 

 

Martele yay tekniği çoğunlukla orta tempoda yapılmaktadır. Sert ve vurgulu 

bir yay tekniğidir. Bu çalım tekniğinde her bir nota baĢlangıcında sert bir vurgu 

gerektirmektedir. Yay harekete geçirilmeden önce yay kılları tele iyice 

yapıĢtırılmalıdır. Yay değiĢimlerinde yayın basıncı düĢürülmelidir. Basıncın 

düĢürülmemesi halinde, ses kalitesi bozulabilmektedir. Martele tekniği yapılırken 

yay her hamlesinin sonunda durdurulur ve kısacık bir sus varmıĢçasına düĢünülür. 

Martele tekniğinde sol el, sağ el ile eĢgüdümlü hareket etmelidir. Martele 
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seslendirilirken kısa çekiĢle baĢlanılıp,  yayın çeyrek uzunluğunu geçmemeli ve uzun 

aralıklar kurarak çalıĢılmalıdır (Biricik, 1998: 29). 

 

3.1.3.2. Sürekli (Uzun) Martele 

 

Uzunca bir notaya ya da birbirine bağlı notalara uygulanır (Çuhadar, 2009: 

126). Uzun martele, martele ile baĢlayan etkili bir detaĢe sürüĢü olmaktadır. Basit 

martele de bashsedilen her Ģey burda da uygulanmaktadır. Ġlk vurgu yapıldıktan 

sonra, hızlı marteledeki kısa ve ritmik sesler yerine, bu seslerin uzatılmasıyla 

seslendirilmektedir (Büyükaksoy, 1997: 48). 

 

3.1.4. Fouette 

 

Fouette kamçılayarak çalıĢ anlamına gelmektedir. Fouette vurgulu 

detaĢhe’den türetilir. Vurgunun belirtilmesi için yayın hızlı bir Ģeklide telden 

yükseltilmesi ve birden büyük bir enerji ile tele düĢürülmesi gerekmektedir. Bu çalıĢ 

tekniğinde genellikle yayın üst yarısında itibaren iterek uygulanabilmektedir (Tamer, 

2002: 16). 

 

3.1.5. Staccato 

 

 Staccato teknik olarak birden fazla martelenin aynı yayda çalınmasından 

oluĢmaktadır. Fakat genel olarak marteleden hızlıdır. Bu nedenle staccato çalıĢmadan 

önce martelenin çok iyi kavranmıĢ olması gerekmektedir. Ayrıca yay kıllarının 

tamamıyla tele temas etmesi önemlidir (Aydar, 2002: 34). 

Staccato tekniği temel olarak martele ile paralel bir teknik olmaktadır. Bu 

tekniğin özellikle doğru biçimde uygulanabilmesi için öncelikle sağ el kol kaslarının 

kasılıp gevĢemesine dayalı önemli rolü bulunmaktadır. Sol elde de aynı Ģekilde sağ 

elle eĢgüdümlü olmalıdır. 



17 

 

3.1.5.1. Uçan Staccato 

 

Bu teknik genelde tek bir yay ile birden fazla notaya, çekerek ve iterek 

uygulanmaktadır. 

Uçan staccato, martele staccato ile yayın zıplatılması arasında bir bağlantı 

bulunmaktadır. Tek bir yay atağıyla bir grup nota icra edilirken ikinci bir atakta yay 

telden kaldırılıp diğer nota gurubuna düĢürülür. Uçan staccato uzun notalar için 

uygun olamamaktadır. Genellikle yayın ortasında kullanılır. Uçan staccato, genellikle 

bir dizi kısa notaları yorumlamak için kullanılmaktadır (Galamian, akt. Araboğlu, 

2011: 66). 

 

3.1.6. Spiccato 

 

Spiccato ve martele çalım tekniği, ses ve boğumlama açısından birbiriyle 

bezerdir. Martele genelde yayın üst bölümüyle çalınırken, spiccato yayın alt ve orta 

bölümleriyle çalınmaktadır. Spiccatonun özellikleri, keskin, çarpıcı, enerjik ve 

yüksek ses tınısı gerektirmektedir. Kısa ve keskin spiccato yay köküne yakın 

çalınmalı ve yayın tahtası dik olmalıdır. Spiccatonun karakteri, yayın her notada 

tellerin üzerine düĢüp kalmasıdır. Yay tel üzerine her düĢüğünde ayrı bir kuvvet 

gerektirmektedir (Biricik, 1998: 30).  

Spiccato tekniğinde yay üzerindeki basınç kontrolü, martelede olduğu kadar 

kuvvetli ve yoğun değildir. Spiccatoda, yay tel üzerine kendiliğinden 

düĢürüldüğünde, yayın doğal olarak zıplamaya meyilli olduğu görülmektedir. Bu 

tekniğin uygulama esnasında sağ elin yay üzerindeki durumu oldukça rahat ve 

parmaklarında esnek olması çalım tekniği ve ses kalitesi açısından önemlidir. 

Yay doğası gereği zıplamaya meyillidir. Ġcracıya düĢen görev, bu doğal 

dengeyi desteklemektir. Ġcracı spiccato tekniğini uzunluk ve yükseklik, zorluk ve 

kolaylık ya da müziğin gerektirdiği her türlü kaliteye uygun seviyeye getirmektedir. 

Spiccato tekniğinde parmak, el ve kolun rahat olmaması ve yayın üstünde aĢırıcı 

derece kontrol etme isteği birtakım sorunlar oluĢturmaktadır. Bunlar, yayın 
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canlılığını ve hareket dinamikliğini kısıtlamaktadır. Spiccato tekniğinin uygulanıĢı 

aĢamasında fiziksel hareketlerin önceden çok derin bir Ģekilde takip edilmesi 

durumu, yayın zıplama doğasına karĢı durmaktadır. (Pleeth, akt. Araboğlu, 2011: 

69). 

 

3.1.7. Sautille 

  

 Sautille tekniği temel olarak küçük detaĢelerden oluĢmaktadır. Parmak 

detaĢesine benzemektedir. Fakat parmak detaĢesine göre daha hafif ve duyarlı bir yay 

Ģeklidir. Yay üzerine fazla basınç uygulanmaz. Yay çubuğu tel üzerinden ayrılırken 

kıllar tele hafif temas edebilir. Genelde hızlı tempoda yapılmaktadır. Bundan dolayı 

yay çubuğunun tel üzerinde sıçramasına sebep olur ve yay çok küçük spiccato 

davranıĢı göstermektedir. Spiccato tekniğinde yalnızca parmaklar ve el kullanılırken, 

ön ve arka kol kullanılmamaktadır (Çuhadar, 2009: 125).  

Sautille tekniği, spiccatonun uygulanıĢıyla benzerlik göstermektedir. Bu 

teknikte, spiccatoda olduğu gibi her nota üzerinde yayın indirilmesi ve kaldırılması 

hareketleri olmamasıdır. Sautillede önemli olan yayın denge noktasını, yani sıçrama 

yapılacak konumun bulunmasıdır. Yay kıllarının tele tamamının temas edecek 

Ģekilde yerleĢtirilmesi gerekmektedir.  

 

3.1.8. Flageolet 

 

Flageolet Fransızca kökenli bir kelimedir. Üflemeli çalgılar ailesinden olan, 

küçük bir flüt türünün adından gelmektedir. Fakat yaylı çalgılardaki tanımı farklıdır. 

Islığa benzer bir ses üretmektedir. Bu bahsedilen ses, flütün sesine benzerliğinden 

dolayı bu tekniğe flajöle adı verilmektedir (Kurtaslan, Ergan ve Kutluk, 2012: 189). 

Flagolett, sol elde tele değen parmak çok serbest olmalıdır. Sol el parmakları 

rahat bir konumda telin üzerine tuĢeye dokunmadan bırakılmalıdır. Doğal olmayan 

flageolettlerde ise birinci parmağın tele tuĢeye kadar temas etmesi ve dördüncü 
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parmağında doğal flageolett de olduğu gibi serbest ve rahat bir biçimde tuĢeye 

dokunmadan değmesidir (Aydar, 2002: 47). 

 

3.1.9. Pizzicato 

 

Pizzicato yaylı çalgılarda telleri parmakla çekerek çalma anlamındadır (Say, 

1985: 1035). “Pizz” olarak kısaltılmaktadır. Sağ el iĢaret parmağıyla teli çekerek 

yapılmaktadır. Ancak sağ elin meĢgul olduğu durumlarda, (virtüöz etkisi sağlamak 

için) sol el kullanılarak çalınmaktadır. Bu durum “+” iĢareti ile gösterilmektedir. 

Pizzicatonun hızına bağlı ve teli çekme açısına göre farklı sesler elde edilmektedir. 

Bazı yorumcular tarafından hızlı çalınan pizzicatoda sağ elin iki parmağını 

kullandıkları görülmektedir. Bununla birlikte, Bela Bartok tarafından 

belirginleĢtirildiği bilinen, çalgının tuĢesine teli çarptırarak yapılan baĢka pizzicato 

biçimide bulunmaktadır (Çuhadar, 2009: 128). 

 

3.2. VĠYOLADA SOL EL TEKNĠKLERĠ 

 

 

3.2.1. Entonasyon 

 

Entonsayon, ses yüksekliğinin doğru olarak tınlaması demektir. Bir eserin 

seslendirilmesinde, çalgı perdelerinin değiĢmeyen kesin ve doğru olan sesi 

çıkarabilmesidir. Latince “Tek doğru ses” anlamındadır. Ġngilizce, Fransızca, 

Almanca ve Ġspanyolca “Intonation” anlamına gelmektedir. Bunun yanında müzik 

bilimcimiz olan Gazimihal, Türkçe anlamı  “Seslem” önermektedir (Say, 2002: 180). 

Yaylı çalgılarda son derecede önemli ve hassas bir konu olan entonasyon, ses 

kalitesini ve müzikaliteyi etkilemektedir. Çalgılarda entonasyonu etkileyen çeĢitli 

durumlar vardır. Bunlar; gerek çalgının yapısı, gerekse sağ ve sol elin teknik 

konumları bu durumu etkilemektedir.  
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Öncelikle sağlam bir entonasyon geliĢimi için sağlam bir duyuĢ 

gerekmektedir.  Sadece parmaklar kendi baĢlarına doğru sesi bulamamaktadır. 

Parmağın doğru seste olup olmadığının kontrolünü iyi bir iĢitme eğitimi ile 

sağlanmaktadır. Ayrıca iyi bir iĢitme eğitiminin dıĢında, dokunma ve aralık sezgisi 

olması gerekmektedir.  Kulak kontrolü sayesinde parmaklar, zamanla kendi yerini ve 

aralık mesafelerini oluĢturacaklardır. Bu gidiĢ hattı daha sağlamlaĢtırmak ve 

hızlandırmak için sol elin doğru bir Ģekilde konumlandırılması gerekmektedir. Sol el 

sapı sıkmadan, sapı üzerinde doğru konumlanması doğru bir entonasyon sağlanması 

için gereklidir. Bununla beraber kulak, sürekli entonaysonu kontrol etmesi ve 

yönlendirmesi gerekmektedir (Aydar, 2002: 41-42). 

 

3.2.2. Vibrato 

 

Vibrato sol koldan gelen salınım (ileri ve geri) hareketlerinden oluĢmaktadır. 

Sesi zenginleĢtirmek, yumuĢatmak, yoğunlaĢtırmak amacıyla, vokal müzikte, 

üflemeli çalgılarda, telli ve yaylı çalgılarda yorumcular tarafından uygulanan 

titreĢtirme (salınım) tekniği olmaktadır. Çalgıda ses perdesinin hafifçe dalgalanıp 

yoğunlaĢmasından meydana gelmektedir (Say, 2002: 562). 

Vibrato tekniğini, yaylı çalgılarda önemli bir parçası haline gelmiĢtir. Bu 

teknikte sol el oldukça büyük önem taĢımaktadır. Vibrato tekniği kendi içinde üç 

gruba ayrılır. Bunlar; bilek, parmak ve kol vibratosudur. Vibrato tekniğindeki salınım 

hızı, çalgı boyutlarına göre farkındalık göstermektedir. 

Vibrato çalma tekniğinin uygulama yönelik çeĢitleri, genellikle kiĢisel olarak 

farklı tercih edilmektedir. Keman üzerindeki vibrato çoğunlukla hızlıdır. Viyolada 

ise çalgının daha büyük ve geniĢ olmasından dolayı daha geniĢ ve yavaĢtır. (VarıĢ, 

2012: 176). 

Uçan ve Günay’ın vibrato hakkında görüĢleri; 

Bildiğimiz gibi ses, titreĢim sonucunda oluĢmaktadır. Yayınızı tek sürttüğünüzde, tel 

titreĢmekte ve ses çıkmaktadır. ĠĢte çıkan bu sesi daha da güzelleĢtirmek için, sol elin 

yardımı ile yeniden bir titreĢim oluĢturulmaktadır. Bu yeni dalgalandırma yolu ile 

sesin çıplaklığı, düzlüğü giderilir ve daha seçkin bir hale getirilir. Telden çıkan 

seslerin, sol elde yapılan dirsek, bilek ve parmak hareketleri ile yeniden 
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titreĢtirilmeleri, dalgalandırılmaları iĢlemine vibrato yapmak diyoruz. Bu iĢlem 

sonucunda ses, vibratolu olma özelliğini kazanmaktadır. Vibratolu ses için, yeniden 

titreĢtirilmiĢ ses, vibrato için de yeniden titreĢme anlamında karĢılıklar arama 

zorunluluğundayız (Uçan ve Günay, akt. Çelenk, 2010: 27). 

 

3.2.2.1. Bilek Vibratosu 

 

Bilek vibratosu, bileğin ileri geri salınım hareketi ile oluĢmaktadır. Ön kol 

sabit tutulup sadece el bilekten hareket etmesi gerçekleĢmektedir. Bu nedenle, el 

vibratosu bilek vibratosu olarak da anılmaktadır. Bilek vibratosu baĢta on sekizinci 

ve on dokuzuncu yüzyıllarında daha çok kullanılmıĢlardır (Çelenk, 2011: 53). 

 

3.2.2.2. Kol Vibratosu 

 

“Kol vibratosu, temel olarak kolun ileri ve geri salınım hareketiyle 

gerçekleĢmektedir” (Çelenk, 2011: 53). Kol vibratosu, üst kol kemanın altına 

bükülürken, ön kol ise iki hareketin birleĢiminden oluĢmuĢ ve bu da sürekli bir 

hareketi oluĢturmaktadır. Ġlk hareket, köprü yönüne doğru salınım hareketidir. Ġkinci 

hareket dirsek ekleminde küçük bir bükülme hareketi olmaktadır (Havas, akt. VarıĢ, 

2012: 170). Kol vibratosu, genelde çok parlak ifadeler gerektiren pasajlarda 

kullanılmaktadır. Ayrı zamanda yüksek pozisyonlarda da kullanılmaktadır (Kapkaç, 

2008: 46). 

 

3.2.2.3. Parmak Vibratosu 

 

“Parmak vibratosu, genel olarak uzun ve titiz bir çalıĢma sonucunda 

kazanılan bir beceri, daha çok hızlı pasajlarda ve küçük nota değerlerinde kullanılan 

bir vibrato çeĢididir” (VarıĢ, 2012 :173). 

Parmak vibratosu üzerinde iĢlevi olan eklemler, el ve baĢparmakta üç tane, 

diğer parmaklarda dörder tane beĢ sırada düzenlenmiĢ on dokuz sıra kemikten 
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oluĢmaktadır. Bu sayılan kas fonksiyonlarının vibrato ile ilgisi olmaktadır. Parmak 

uçlarına kadar titreĢim hareketlerini iletilmesi için tasarlanmıĢtır. Temel de bu teknik 

vibrato ve vibratosuz pasajların çalımı sırasında, alıĢılagelen olarak kullanılandan 

baĢka bir pozisyon biçimi gerektirmemektedir. Parmak ucundaki eklem yerlerinden, 

bükülme ve düzleĢme hareketinden oluĢmaktadır. Çoğunlukla sınırlı alanlardaki hızlı 

bir vibrato olarak yer almaktadır (Lee, akt. VarıĢ, 2012: 173). 

 

3.2.3. Konum (Pozisyon) DeğiĢtirme 

 

Konum geçiĢi, sol elin çalgı tuĢesindeki yer değiĢimi olarak 

adlandırılmaktadır. Konum değiĢikliğinde, baĢparmak ve parmaklar birlikte aynı 

konuma doğru gitmektedir. Bu değiĢiklik anında baĢparmağın yumuĢaklığını 

koruması önemlidir (Angı, 2005: 28). 

Konum değiĢtirmede üç Ģekildedir. Bunlar; aynı parmak kullanarak, boĢ tel 

kullanarak, farklı parmak kullanarak konum değiĢikliği sağlanmaktadır. Konum 

değiĢtirmede sol ele dikkat edilmesi gerektiği kadar, sağ elde de dikkat edilmesi ve 

sesin kaliteli biçimde oluĢturmasını sağlayacak kurallar vardır. 

“Pozisyon değiĢimlerinde dikkat edilmesi gereken tek husus sol el değildir. 

Bu değiĢimdeki oluĢabilecek sorunlar sağ el ile de ilgilidir. Pozisyon değiĢtirme 

esnasında yay yavaĢlatılmalı ve basıncı azaltılmalıdır. Böylelikle parmak değiĢimi 

esnasında oluĢan glisandolu sesin duyumu da büyük ölçüde en aza indirilebilir” 

(Angı, 2005: 28). 

Konum değiĢtirme hızı eserin temposuyla doğru orantılıdır. YavaĢ 

tempolarda yavaĢ, hızlı tempolarda hızlı yapılmaktadır. Konum değiĢtirme, sadece 

hız ile bağlantılı değildir. Konum değiĢikliği, ayrı zamanda baĢlama ve bitiĢ anındaki 

zamanlamaya bağlıdır (Büyükaksoy, 1997: 12). 
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3.2.4. Acciaccatura 

 

Çarpma olarak bilinen bu teknik notadan önce gelir. Çok hızlı ve sert bir 

Ģekilde tek yay hamlesiyle çalınmaktadır. Çalınma sırasında eserin karakterine ve 

estetiğine uygun çalınmalıdır. Çarpmanın gösterimi esas olan notanın önünde üzeri 

çizgili küçük bir nota ile ifade edilir.  Bu süsleme çeĢitleri tek sesle olduğu gibi ikili, 

üçlü seslerlede oluĢabilir. Parçanın hızı ne olursa olsun, çarpma tekniğinin rahat 

anlaĢılır biçimde olmalıdır. Sol el parmakların durumu, tuĢeye belirgin bir vaziyette 

düĢürülerek bir anda uygulanmalıdır (Megep, 2006: 12). 

 

3.2.5. Trill 

 

Trill müzikte süsleme türlerinin en önemlisi olduğu düĢünülmektedir. Ġki 

notayı yan yana çalabilen her çalgı müziğinde rastlanılmıĢtır. Örneğin, çembalo, 

klavikort ve piyano müziklerinde görülmektedir. 17. yüzyıldan 19. yüzyıl ortalarına 

kadar vokal müziklerde tril çok yaygın olmaktadır. Bu dönem de iyi tril yapabilen 

Ģancılar daha popüler olmuĢlardır. Ġyi vokalistler ise “doğal trili var” olarak 

anılmıĢlardır. Ayrı zamanda piyanistler ve kemancılarda içinde tril her zaman önemli 

oluĢtur. Tril için özel çalıĢmalara ihtiyaç duyulmuĢtur (Say, 1985: 1186). Trilde 

temel kural, parmaklar tele yakın olmasıdır. Parmaklar tril anında telden çok 

uzaklaĢmamalı, basarken de sıkılmıĢ olamamalıdır. Uygulama anında fazla güç 

harcanması tekniğin yanlıĢ ilerlemesine sebep olmakta ve kasılmalara yol 

açmaktadır. Tril yaparken sol el çok rahat olmalı, önce yavaĢ çalıĢılmalı,  daha sonra 

hızlandırılmalıdır. Parmağın tele düĢmesinden önce, parmağın telden kalkıĢı 

önemlidir. DüĢme hareketi kaldırma hareketine göre daha rahat yapılır. Kaldırma 

hareketi esnasında kasların gerilmesi söz konusudur. Bu trilde sıkça görülen hata 

olmaktadır. Ancak parmağın telden fazla uzaklaĢmaması gerginliği önlemektedir 

(Aydar, 2002: 47). 
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3.2.6. Grupetto 

 

Temel bir notanın alt ve üst derecelerinden oluĢmuĢtur. Küme Ģeklindeki bir 

süslemeli çalma biçimidir. Küme, Ģu sıraya göre; temel notanın bir üst derecesi, esas 

nota, esas notanın bir alt derecesi ve esas nota Ģeklinde oluĢturulmalıdır (VarıĢ, 2002: 

77).  

 

4. METOT 

 

Metotlar, enstrüman eğitiminin temelini oluĢturmaktadır. Metotlar enstrüman 

eğitiminde doğru duruĢu-tutuĢu, konumu, parmakların tuĢe üzerindeki yerlerini ve 

hakimiyetini kazandırmaktadır. (Dinç, 2010: 457). Her çalgının teknik yapısı 

farklıdır. Örneğin keman, trombon ve kanun ayrı biçimde çalgılardır. Çalgıların ses 

çıkıĢı, tuĢe sistemi, teknik olanakları Ģekillerine ve diğer özelliklerine göre 

değiĢmektedir. Bu yüzden metotlar da çalgılara göre değiĢmektedir. Bu bağlamda her 

çalgının kendi teknik özelliklerine göre ayrı metodu yazılmıĢtır (Sun, 1969: 158).  

Çalgı metotları, çalgı çalım sürecinde her daim kullanılmaktadır.  Bu metotlar 

kolaydan zora doğru ilerlemektedir. “18. yüzyılda geliĢtirilen ve eğitsel değerini 

uzunca bir süre koruyan tanınmıĢ metotlar arasında Ģu örnekler vardır: J. Joachim 

Quantz: “Flüt Çalma Metodu üzerine Bir Deneme” (1752); Leopold Mozart: “Keman 

Çalma Okulu Üzerine Bir Deneme” (1756); Carl Philipp Emmuanuel Bach: 

“Klavyeli Çalgılar Çalmanın Gerçek Yolu” (1753-1762).” Çalgı metotları giderek 

geliĢtirilmiĢ, çağdaĢ düzene göre biçimlendirilmiĢtir. Çalgı için yazılan metotların 

güvenilirliği önemlidir fakat uygulamadaki sonuçlarıyla dünya çapında onaylanması 

gerekmektedir  (Say, 2002: 124).  

Günümüze kadar metotlar hemen hemen bütün çalgılara yönelik olarak 

yazılmıĢtır. Metotlar genellikle baĢlangıç, orta ve ileri seviyelerde tek tek kitaplar 

halinde sunulmaktadır. Metotların hazırlanma aĢamasında, içerik bakımından 

kolaydan zora doğru ilerleyen bir sistem vardır. Çalgı metotlarında, sesin nasıl 

çıkarılacağından tutup, çalgının son basamağı olan virtüöz seviyesine kadar 

ulaĢılabilmektedir. Müziğin ve çalgıların öğretilmesinde, tekniğin üst düzeye 
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taĢınmasında ve icra düzeyinin yükselmesinde çalgı metotların önemli rolü olmuĢtur 

(Sun, 1969: 158).  

 

4.1. VĠYOLA METOTLARI 

 

Yaylı çalgılar ailesi içinde viyola, etüt ve eserler bakımından en az materyale 

sahip olan çalgıdır. Viyolaya göre keman solo bir çalgı olarak yüzyıllarca el üstünde 

tutulmuĢtur. Kemana nazaran daha geri planda kalan viyola, bu durumlardan yarar 

sağlamıĢtır. Aralarındaki çalma tekniği benzerliğinden dolayı, keman için yazılmıĢ 

etüt kitapları viyolaya aktarılmıĢtır. Bu geliĢmeler viyola eğitimine iliĢkin çok 

olumlu görünse de, viyola metotlarının sayısının artmasını yavaĢlatmıĢtır.  

Viyola eğitiminde kullanılan metotlar iki gruba ayrılmaktadır. Birincisi 

orijinal viyola için hazırlanmıĢ metotlar. Ġkincisi kemandan viyolaya aktarılmıĢ 

metotlardır. Viyola için yazılmıĢ metotlarlardan bazıları, “B. Campagnoli 41 

Caprices, F. A. Hoffmeister 12 Etudes for Viola, J. Palaschko 12 Viola Studies, W. 

Primrose ”  dır. Kemandan viyolaya aktarılmıĢ metotlardan bazıları ise “J. F. Mazas, 

J. Dont, O. Sevcik, A. Seybold, H.E. Kayser, R. Kreutzer, F. Fiorillo, C. Flesh, R. 

Hoffmann, P. Rode, A. Bruni” dır. 

Keman ve viyola arasındaki bu yardımlaĢma, viyola ve viyolonsel arasında da 

olmuĢtur. Viyola ve viyolonsel arasında da benzer teknik özellikler olduğu gibi bu iki 

çalgının akortlarının aynı olması en dikkat çekici yanlarıdır. Dolayısıyla bu çalgılar 

rahatlıkla birbirleri tarafından aynı tonda yazılmıĢ eserleri çalabilmektelerdir (Yayla, 

1999: 10). Orijinalinde viyolonsel için yazılmıĢ pek çok eser viyola ile de 

seslendirilmektedir. Bunlara örnek olarak J. S. Bach’ın Viyolonsel Suitleri 

gösterilebilir. 
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5. LEV KĠRĠLLOV’UN SANAT YAġAMI 

 

Lev Mihayloviç Kirillov 19.10.1947 yılında Türkmenistan’ın Merv Ģehrinde 

Rus bir ailenin çocuğu olarak dünyaya geldi. Babası Mihayloviç Sengonoviç Kirillov 

muhasebeci, annesi Kuzmenko Antonina Ġvanovna müĢteri temsilcisi olarak 

çalıĢmıĢtır.  

Ġlk müzik eğitimine 1956 yılında Merv’de, Müzik Okulu N1 (7 yıllık) adlı 

eğitim kurumunda baĢlamıĢtır. Bu kurumda ilk olarak keman üzerine eğitim almıĢ ve 

bu eğitimi 1963 yılında bitirmiĢtir. 1963-1967 yılları arasında konkursla AĢkabat 

müzik koleji keman bölümü okulunu (4 yıllık) tamamlamıĢ ve ardından 1967 yılında 

konservatuvar seviyesinde olan Rostov Müzik Eğitimi Üniversitesin’e kabul 

edilmiĢtir.  

1972 yılında hala öğrenci olmasına rağmen Rostov Senfoni Orkestrası 

sınavına girmiĢ ve bu orkestraya kabul edilmiĢtir. Lisans eğitimini bitirdikten sonra 

da aynı orkestrada çalıĢmaya devam etmiĢ, aynı zamanda Rostov Müzik Eğitimi 

Üniversitesi’nde viyola dersleri vermiĢtir. 1976 yılında asistan stajer olarak St. 

Petersburg Devlet Konservatuvarını kazanmıĢtır. 1979 yılında St. Petersburg 

Konservatuvarında Profesör Yuri Kramarov’la doktorasını yapmıĢtır. Günümüzde 

Rachmaninoff Üniversitesi olarak anılan Rostov Üniversitesi’nde 1976-1988 yılları 

arasında viyola dersleri vermeye devam etmiĢtir.  

1988 yılında Ukrayna’nın Nikolay Ģehrinde Nikolay Flarmonik Oda Müziği 

Orkestrasında baĢ viyolacı ve orkestra eğitmeni olarak çalıĢmıĢtır. Burada 

konsertmaister (BaĢ Viyolacı) ve orkestra eğitmeni olarak çalıĢmıĢ ve ardından 

Nikolay Ģehrinde 1991 yılında Nikolay Flarmonik Oda Müziği Orkestrasında baĢ 

orkestra yönetmeni ve oda müziğinin sanat yönetmeni çalıĢmalarını sürdürmüĢtür.  

1994 yılında Moskovada konkursla Rusya Federasyonu Kültür Bakanlığı orkestrasını 

kazanmıĢ ve baĢarılarından dolayı bu orkestrada konsertmaister olmuĢtur. 1995 

yılında konkursla Leningrat (St. Petersburg) filarmonisi senfoni orkestrasını 

kazanmıĢ ve burada 2002 yılına kadar çalıĢmaya devam etmiĢtir. Sonra Türkiye’ye 

çalıĢmaya gelmiĢtir. 2002 yılından beri Afyon Kocatepe Üniversitesi Devlet 
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Konservatuvarın’da öğretim görevlisi olarak görev yapmaktadır. Ġki kız çocuğu 

babasıdır. 

 Lev Mihayloviç Kirillov 2005 

 

5.1. LEV KIRILLOV’UN ESERLERĠ 

 

1. Etudes For Viola Solo – 2008 

2. Pieces For Viola Solo Duet Of Violas – 2008 

3. Pieces For Viola And Piano - 2008 

4. Viola - Player’s Concert Repertoire – 2010 

5. Three Duets For Two Violas – 2011 

6. Scales And Arpeggios For Viola – 2012 

7. Trio – Concerto For Two Violas And Piano – 2012 

8. Concerto For Viola And Piano – 2015 

 

6. PROBLEM DURUMU 

 

Çalgı eğitimi, çalgının çalınabilmesi için gerekli olan yöntemlerin bütünüdür. 

Çalgı eğitiminin, elveriĢli Ģartlarda kaliteli eğiticiler tarafından gerçekleĢtirilmesi 

bireyin geliĢimi açısından son derece önemlidir. (Yöndem, 2016: 2569). Çalgı 

eğitimi, bireyin çalgısını doğru bir teknikle çalabilmesini, çalıĢma süresinin verimini 

arttırabilmesini, müzik kültürlerini çalgısı yoluyla kavrayabilmesini ve müzikal 

becerilerini arttırmasını hedefler.  (Parasız, 2009: 19). Bu süreçte metot kullanımı, 

bireyin çalgısını daha iyi tanımasını, müzikal ve teknik boyutta becerileriler 

geliĢtirmesini kolaylaĢtırmaktadır. Çalgı metodu, çalgı eğitimi sürecinde ulaĢılmak 

istenen hedefi ve seviyeyi meydana getirebilecek bir araç olarak görülebilir. Bununla 

birlikte, çalgı metodu; eğitimde öğretenin ve öğrenenin iĢini kolaylaĢtıran ve eğitimin 

verimli olmasını sağlayan bir gereçtir (Uslu 1998: 134). Çalgı metotlarının 

kullanılmaması durumda, bireyin belli bir noktadan sonra baĢarıya ulaĢmasının 

oldukça zor olduğu düĢünülmektedir. Çünkü çalgı metotları eğitim süreçlerinin 
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planlanmasında önemli unsurlardır. Bu eğitim araçlarının en önemli özelliklerinden 

biri belli bir sistematiğe yani programa sahip olmalarıdır. Çalgı metotlarının çalgı 

eğitimi süreçlerinin zeminini oluĢturduğu da söylenebilir. 

Çalgı metotlarının oluĢum sürecinde, bir veya birden fazla bireyin birlikte 

çalıĢması söz konusu olabilmektedir. Bazı metotların oluĢturulmasında önceden 

yazılmıĢ metotlardan örnek alındığı veya aktarma yapılarak faydalanıldığı 

görülmektedir. Kimi zamanda, tamamı özgün olan metotlara rastlanılmaktadır. 

Metotların içeriği ya da meydana geliĢ Ģekli nasıl olursa olsun, oldukça kıymetli 

çalıĢmalar oldukları dikkate alınmalıdır (Uslu, 1998: 142).  

GeçmiĢten günümüze viyola eğitimi için yazılmıĢ olan metotların sayısı 

oldukça azdır. Genel olarak kemandan viyolaya aktarılmıĢ metotlar mevcuttur.  

Viyola eğitim repertuarının baĢka çalgılara dayandırılmasının, viyola metotlarının 

ortaya çıkıĢını olumsuz etkilediği söylenebilir.   

Viyola eğitim repertuarına son yıllarda girmiĢ olan metotlardan biri Lev 

Kirillov’un “Etudes for Viola Solo” adlı kitabıdır. Günümüzde hala doğrudan viyola 

için yazılmıĢ metotların azlığı dikkati çekmektedir. Durum böyleyken Lev 

Kirillov’un bu metodu daha fazla değer kazanmaktadır. Ayrıca bu kitap Rusya’da 

günden güne daha çok kullanılmaktadır. Kitabın Rusya’da 4. Baskısı 

gerçekleĢtirilmiĢtir. Bu doğrultuda kitabın ülkemizde de duyulması ve tanınmasının 

önemli olduğu düĢünülmektedir. Bu amaçla ve Kirillov’un metodunda iĢlenen 

konuların açıklanması amacıyla etüt analizlerinin gerçekleĢtirilmesi ve besteci 

görüĢlerinin ortaya konulması gerekli görülmüĢtür.  

 

 

7. PROBLEM VE ALT PROBLEMLER  

 

Problem Cümlesi  

Lev Kirillov’un “Etudes for Viola Solo” metodu teknik ve müzikal olarak 

hangi konuları içermektedir?    
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Alt Problemler 

1. Lev Kirillov’un “Etudes for Viola Solo” metodunda iĢlenen teknik 

konulara iliĢkin sağ elde ve sol elde edinmesi gereken davranıĢlar nelerdir? 

2. Lev Kirillov’un “Etudes for Viola Solo” metodunda iĢlenen müzikal 

konulara iliĢkin sağ elde ve sol elde dikkat edilmesi gereken davranıĢlar nelerdir? 

3. Lev Kirillov’un “Etudes for Viola Solo” metodundaki etütler hakkındaki 

görüĢ ve önerileri nelerdir? 

 

8. ARAġTIRMANIN AMACI  

 

Bu araĢtırma, Lev Kirillov’un ”Etudes for Viola Solo” metodunun teknik ve 

müzikal bakımdan incelenmesini ve bestecinin etütler hakkındaki görüĢ ve 

önerilerinin ortaya konulmasını amaçlanmaktadır. 

 

9. ARAġTIRMANIN ÖNEMĠ  

 

Bu araĢtıma, Lev Kirillov’un ”Etudes for Viola Solo” metotunda iĢlenen 

konuların incelenmesi ve etütler hakkında besteci görüĢlerinin alınması bakımından 

önemlidir. Bu sayede metotta yer alan etütlerin daha anlaĢılır hale geleceği 

düĢünülmektedir. Bununla beraber bu araĢtırma, basımı ve dağıtımı Rusya’da yapılan 

bu metodun, ülkemizde bilinmesi ve tanınması bakımından önemli görülmektedir. 

 

10. ARAġTIRMANIN SAYILTILARI  

 

Bu araĢtırmada; 

1. Lev Kirillov’un “Etudes for Viola Solo” metodunun sağ ve sol el 

tekniklerini kazandırmada fayda sağladığı,  
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2. Bestecinin, “Etudes for Viola Solo” metodundaki etütlere iliĢkin görüĢ ve 

önerilerini içtenlikle sunduğu, 

3. Ġzlenen yaklaĢım ve kullanılan araĢtırma yönteminin problemin çözümüne 

ve araĢtırmanın amacına uygun olduğu, sayıltılarından hareket edilmiĢtir. 

 

11. ARAġTIRMANIN SINIRLILIKLARI  

 

Bu araĢtırma;  

1. Lev Kirillov’un “Etudes for Viola Solo” viyola metodunda yer alan 

baĢlangıç-orta, ileri düzey ve konser seviyesindeki etütlerinden sadece 

baĢlangıç-orta seviyesinde olan tek sesli etütler ile, 

2. Lev Kirillov’un “Etudes for Viola Solo” metodunda iĢlenen teknik konular ve 

müzikal konulara iliĢkin sağ ve sol elde edinmesi gereken davranıĢların 

incelenmesi ile, 

3. AraĢtırmaya iliĢkin gerekli olan materyallerin sağlanmasında, araĢtırmacının 

kendisinin sağlayabileceği maddi olanaklar ile sınırlıdır. 

 

12. TANIMLAR  

 

Acciaccatura (Çarpma): “Çarpmalar, tek sesle yapılabildiği gibi, ikili, üçlü ses 

kümeciklerinden de oluĢur. Çalınması istenen seslerin parmakları kesin bir yay 

hareketiyle birlikte, tele belirgin de düĢürülerek elde edilirler ve ana sese bağlanırlar” 

(Büyükaksoy, 1997: 14). 

Akor: Üç ya da daha fazla sesin aynı anda ya da kırarak duyurulması. 

Andante: “’Akıcı’ anlamındadır. Ağırca, yavaĢ çalınan parça, ya da bölüme verilen 

ad” ( Say, 1985: 64). 

Allegro: Canlı, neĢeli ve hızlı. 

Appassionato: Ġhtiraslı, heyecanlı ve tutkulu bir değiĢle. 
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A Tempo: Esas tempoya geri gelme. 

Bağlı Staccato: Bir grup bağlı notanın her birinde, yayın teli kısa aralıklarla arka 

arkaya ısırtılması.   

Çift Ses: Ġki ayrı sesin aynı anda çalınması. 

Dimiuendo: Sesin adım adım azalması. 

DekreĢendo: Sesin gittikçe azalması. 

DetaĢe: Notaların bağsız ve birbirinden ayrı olarak çalındığı temel teknik (Çuhadar, 

2009: 124). 

Entonasyon: Doğru tonlama, ses tutarlılığı.  

Etüt: Müzik eğitiminde belirli zorlukları aĢmak üzere hazırlanmıĢ olan çalıĢma 

parçasına verilen ad (Say, 2012; 189). 

Flageolet: Parmağın tele basmadan dokunmasıyla elde edilen ıslık sesi (ġiĢman, 

2010: 11).   

Forte: Kuvvetli. 

KreĢendo: Sesin gittikçe kuvvetlenmesi. 

Legato: Bir veya birkaç sesin bir yayda kesintisiz  çalınması (Megep, 2006 : 18). 

Lento: YavaĢ ağır. 

Metot: Bir amaca ulaĢmak için bir Ģeyi bazı ilkelere ve belli bir düzene göre söyleme 

yapma (Tuğlacı, 1972; 1927).  

Mezzo Forte: Orta kuvvette. 

Mezzo Piano: Orta hafiflikte. 

Moderato: Orta hızda. 

Nüans: Müzikal ifadeye anlam kazandırmakta kullanılan ses gürlüğü (Say, 2012: 

49). 

Piano: Hafif. 

Pizzicato: Seslerin yay yerine parmak aracılığıyla elde edilmesini sağlayan bir 

teknik (Megep, 2006: 21). 
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Portato: DetaĢe ile legatonun birleĢimi ile yapılan hareket (Ulucan, 2005: 25). 

Ritardando: GeniĢleterek, hızı azaltarak ve yavaĢlatarak çalma.  

Rubato: Çalım sırasında geçici olarak parçanın temposundan ayrılma ve yayarak 

çalma (Yener, 1981: 366). 

Senkop: Ritim vurusunun güçlü zamanlarda değil, hafif zamanlarda yapılması 

(Ġldan, b.t.: 32).  

Staccato: Kesik kesik çalma. Sesleri bağlamadan, nokta nokta çalmak (Say, 1985: 

1134). 

Teknik: Bilimde ve sanatta kullanılan uygulama yöntemlerinin tümü. Sanatta yol-

yordam, yöntem (Say, 2012; 514). 

Tempo Di Valse: Vals temposunda çalma. 

Vurgulama: Bir sesin diğer bir sese göre daha belirgin hale gelmesi. 

Yay: Yay adını verdiği çalgıların ses üretme ortağı olan ayrılmaz parçası. Sert 

ağaçtan yapılmıĢ ince bir çubuğun iki ucu arasında boydan boya gerilen at kuyruğu 

kılları ya da naylon demetinden oluĢur (Say, 2012; 538).  

 

13. ĠLGĠLĠ YAYIN VE ARAġTIRMALAR  

 

Alan, Burçin: Keman Eğitiminde Kullanılan “Jacob Dont 24 Etudes And 

Caprices Op.35” Metodunun Sağ El ve Sol El Teknikleri Açısından Ġncelenmesi, 

(Yüksek Lisans Tezi), Ankara 2009, Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, 71 

s.  

Albuz, Aytekin: BaĢlangıç Viyola Öğretim Yöntem ve Tekniklerinin 

Ġncelenmesi, Sınanması ve Değerlendirilmesi, (Yüksek Lisans Tezi), Ankara 1995, 

Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, 129 s. 

Alpay, Aytaç: Viyola Öğretiminde Kullanılan Mazas "Etudes Brillantes 

Op.36 Book Ll" Metodu'nun Sağ El ve Sol El Teknikleri Yönünden Ġncelenmesi, 



33 
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ĠKĠNCĠ BÖLÜM 

 

 

YÖNTEM 

 

 

1. ARAġTIRMANIN MODELĠ 

 

Bu araĢtırmada, Lev Kirillov’un ”Etudes for Viola Solo” metodu teknik ve 

müzikal bakımdan incelenmekte ve bestecinin etütler hakkındaki görüĢ ve önerileri 

ortaya koyulmaktadır. AraĢtırmada belirlenen etütler, içerik analizi yapılarak 

incelenmektedir. Amacı doğrultusunda araĢtırma, tarama modelli betimsel bir 

araĢtırmadır.  

“Betimsel araĢtırmalar, verilen bir durumu olabildiğince tam ve dikkatli bir 

Ģekilde tanımlar. Eğitim alanındaki araĢtırmada, en yaygın betimsel yöntem tarama 

çalıĢmasıdır, çünkü araĢtırmacılar bireylerin, grupların ya da (bazen) fiziksel 

ortamların (okul gibi) özelliklerini (yetenekler, tercihler, davranıĢlar vb) özetler” 

(Büyüköztürk, Kılıç Çakmak, Akgün, Karadeniz ve Demirel, 2016: 23). 

Tarama, geçmiĢte ya da halen var olan bir durumu var olduğu Ģekliyle tespit etmeyi 

amaçlayan araĢtırma modelidir. AraĢtırmaya konu olan olay, birey ya da nesne, 

kendi koĢulları içinde ve olduğu gibi tanımlanmaya çalıĢılır. Onları, herhangi bir 

Ģekilde değiĢtirme, etkileme çabası gösterilmez (Karasar, 2016: 109). 

Tarama araĢtırmacısı, doğrudan araĢtırılacak nesneyi-konuyu kendi 

inceleyebilmektedir. Elde edeceği dağınık verileri ve gözlemleri bir sistem içinde 

bütünleĢtirerek yorumlayabilmektedir (Karasar, 2016: 109). 

“Ġçerik analizi, insan davranıĢlarını ve doğasını belirleme üzerinde doğrudan 

olmayan yollarla çalıĢmaya imkan tanıyan bir tekniktir.... Ġçerik analizi, belirli 

kurallara dayalı kodlamalara bir metinin bazı sözcüklerinin daha küçük içerik 

kategorileri ile özetlendiği sistematik, yinelenebilir bir teknik olarak tanımlanır” 

(2015: 246). 
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2. VERĠLERĠN TOPLANMASI VE ĠġLENMESĠ 

 

AraĢtırmada, Lev Kirillov’un ”Etudes for Viola Solo”metodu teknik ve 

müzikal bakımdan incelenmekte ve bestecinin etütler hakkındaki görüĢ ve önerileri 

ortaya koyulmaktadır. Tek sesli etütlerle sınırlandırılan çalıĢmada, her etüt ayrı ayrı 

ele alınarak, sağ elde ve sol elde edinmesi gereken teknik ve müzikal davranıĢlar 

ortaya koyulmuĢtu. Bu davranıĢlar belirlenirken, her bir etüdün çalımı 

gerçekleĢtirilmiĢtir. DavranıĢların doğru bir Ģekilde ortaya koyulmasında dikkat 

edilmesi gereken noktalar adım adım belirlenmiĢtir. Bunun yanı sıra besteciden 

etütlere iliĢkin görüĢ ve önerileri talep edilmiĢtir. Besteci, her bir etüt için 

düĢüncelerini yazılı olarak sunmuĢtur. Verileri net bir Ģekilde elde edebilmek için 

bestecinin görüĢ ve önerilerini anadilinde yani Rusça yazması istenmiĢtir. Rusça 

metnin çevirisi gerçekleĢtirilerek ilgili alt problemde betimlenmiĢtir. 
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

 

 

BULGULAR VE YORUM 

 

 

1. PROBLEM CÜMLESĠ 

 

Lev Kirillov’un “Etudes for Viola Solo” metodu teknik ve müzikal olarak 

hangi konuları içermektedir?    

 

Tablo 1. “Etudes For Viola Solo”  Metodu Sağ El Teknik Konuları 

SAĞ EL YAY TEKNĠKLERĠ ETÜT NO 

Legato 1, 2, 3, 5, 7, 8, 9, 11, 23, 28, 30 

 DetaĢe 1, 3, 5, 8, 9, 13, 23, 28, 30 

Staccato 4 

Bağlı Staccato 1, 28, 30 

Vurgular 4, 5, 6, 8, 28, 30 

Portato 8 

Pizzicato 7 

Senkop 3 

 Akor çalma 5, 6, 7, 11, 13, 23, 28, 30 
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“Etudes For Viola Solo”  metodunun sağ el yay teknikleri incelendiğinde 

(Tablo 1); legato, detaĢe, staccato, baglı staccato, vurgular, portato, pizzicato, senkop, 

akor çalma gibi çalım teknikleri görülmektedir. Etütlerde, legato ve detaĢe çalım 

teknikleri, yoğun olarak kullanılmaktadır. Bununla beraber, diğer teknikler daha az 

sayıda etütte iĢlenmektedir. En az kullanılan tekniğin ise staccato, portato, pizzicato 

ve senkop olduğu görülmektedir. 

  

Tablo 2. “Etudes For Viola Solo”  Metodu Sol El Teknik Konuları 

SOL EL YAY TEKNĠKLERĠ ETÜT NO 

2. Konumda kalıĢlı çalma 7 

2. Konuma geçiĢli çalma 13, 23 

3. Konuma geçiĢli çalma 6, 8, 10, 11, 23, 28, 30 

 4. 5. 6. 7. Konumlara GeçiĢli 

Çalma  

28 

Akor Çalma 5, 6, 10, 13, 23, 28, 30 

Flajöle Çalma 8, 23, 28, 30 

Oktav Çalma 4, 9, 13, 23 

 Trill Çalma 1 

 Çarpma 6 

 

“Etudes For Viola Solo”  metodunda yer alan sol el tekniklerine bakıldığında 

(Tablo 2), konum geçiĢlerinin iĢlendiği görülmektedir. bu konu çerçevesinde 3. 

konuma geçiĢli çalma uygulamaları yoğun olarak iĢlenmektedir. Bununla beraber 

etütlerde, 2. konumda kalıĢlı çalma, 4. 5. 6. 7. konumlara geçiĢli çalma konularının 
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iĢlendiği de görülmektedir. Etütlerin bir kısmının özellikle bitiĢlerinde oktav 

aralığının ve akor seslendirmelerinin varlığı dikkati çekmektedir.  Trill çalma ve 

çarpma uygulamaları, flajöle seslendirmeleri ise metotta iĢlenen diğer sol el 

teknikleridir. 

 

Tablo 3. “Etudes For Viola Solo”  Metodu Müzikal Dinamikleri 

MÜZĠKAL DĠNAMĠKLER ETÜT NO 

Mezzo Piano (mp) 3, 7, 9, 11, 13, 28 

Piano (p) 2, 6, 9, 11, 23, 30 

Mezzo Forte (mf) 4, 5, 6, 8, 23, 28, 30 

Forte (f) 1, 6, 11, 13, 23, 28, 30 

Dimiuendo (dim.) 11, 23, 28 

KreĢendo 2, 9, 11, 13, 23, 28, 30 

 DekreĢendo 2, 9, 11, 13, 23, 28, 30 

 

“Etudes For Viola Solo”  metodundaki 14 etüdün incelenmesi sonucunda 

(Tablo 3), birbirinden farklı müzikal dinamiklere rastlanılmaktadır. Etütlerde, forte 

(f), mezzo forte (mf), kreĢendo ve dekreĢendo nüanslarının fazla kullanıldığı buna 

karĢın dimiuendo (dim) nüansının az olarak kullanıldığı görülmektedir. Bu müzikal 

dinamiklerin yanında, mezzo piano (mp) ve piano (p) uygulamalarına yer 

verilmektedir. 
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Tablo 4. “Etudes For Viola Solo” Metodu Müzikal İfadelemeleri 

Ritardando (Rit.) 1, 2, 3, 4, 8, 9, 13, 23, 28, 30 

 Rubato 11 

 

“Etudes For Viola Solo”  metodundaki 14 etütte yer alan müzikal 

ifadelemelerin çok az sayıda kullanıldığı tespit edilmiĢtir. Etütlerin incelenmesi 

sonucunda (Tablo 4), ritardando (Rit.) ifadelemesinin fazla kullanıldığına karĢın 

rubatonun tek bir etütte iĢlendiği görülmektedir. 

 

2. BĠRĠNCĠ ALT PROBLEME ĠLĠġKĠN BULGULAR VE YORUM 

 

1. Lev Kirillov’un “Etudes for Viola Solo” metodunda iĢlenen teknik 

konulara iliĢkin sağ elde ve sol elde edinmesi gereken davranıĢlar nelerdir? 

 

Tablo 5. Kirillov “Etudes for Viola Solo” Metodu 1 Numaralı Etüt Teknik Konuları 

 

Etüt No 1 

BaĢlık Hız Ton Ölçü Sayısı 

Preparing For Trilling/Tril Hazırlığı Moderato C DUR 4/4 

Sağ El Teknik 

Konuları 

Legato, bağlı staccato, detaĢe, yayın orta kısmını kullanma  

Sol El Teknik 

Konuları 

I. konumda, tüm tellerde, kalıcı ve tel değiĢtirerek çalma, 1. 2. ve 3. parmaklarla 

onaltılık değerleri seslendirme 

 

1 numaralı etüt (Tablo 5), aynı telde bir birine bağlı onaltılık notalar ile tril 

tekniğinin ön çalıĢması niteliğindedir (ġekil 1). 
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Şekil 1. Etudes for Viola Solo Metodu 1 Numaralı Etüt Tril Hazırlığı 

Çalışması 

 

 

 

Doğru bir tril,  sol el parmaklarının sağ el yay hareketiyle eĢ zamanlı olmasını 

gerektirmektedir. Trilin sağlıklı duyurulmasında sol el parmakları ritmik bir Ģekilde 

tuĢeye düĢürülmeli ve kalkmasına özen gösterilmelidir. Beraberinde onaltılık 

grupların baĢlarında yaya vurgu yapılması, bu tekniğin daha anlaĢılır olmasını 

sağlayacaktır. Etütte her ölçünün dördüncü zamanına denk gelen bağlı staccato, 

yayın kısacık durdurulması ve teli ısırması sureti ile gerçekleĢtirilmektedir.  

 

Tablo 6. Kirillov “Etudes for Viola Solo” Metodu 2 Numaralı Etüt Teknik Konuları 

 

Etüt No 2 

BaĢlık Hız Ton Ölçü Sayısı 

Strings Combinations/ Tel GeçiĢleri ≈70 C DUR 2/4 

Sağ El Teknik 

Konuları 

KreĢendo ve dekreĢendo yapma, detaĢe 

Sol El Teknik 

Konuları 

I. konumda, tüm tellerde, kalıcı ve tel değiĢtirerek çalma, 1. 2. 3. ve 4. parmakları 

farklı kombinasyonlarda kullanma 

 

2 numaralı etüt (Tablo 6), tel geçiĢlerini detaĢe tekniğinde çalıĢtırmaktadır 

(ġekil 2). 

 

Şekil 2. Etudes for Viola Solo Metodu 2 Numaralı Etüt Detaşe Çalışması 
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Viyola tutuĢu doğru ve rahat olmalıdır. Etütte tel geçiĢleri detaĢe çalımını 

gerektirmektedir. Sağlıklı bir detaĢe için yayın doğru bir biçimde tutulması ve serbest 

bir Ģekilde çekilip itilmesi gerekmektedir. DetaĢenin sağlıklı duyurulmasında yayın 

tel üzerinde yerleĢtirildiği nokta olabildiğince korunmalı, tuĢeye veya eĢiğe doğru 

kaymalar sadece müzikal ihtiyaçlar gereği kontrollü bir biçimde gerçekleĢtirilmelidir. 

Etüt komĢu teller arasında geçiĢleri içermektedir (ġekil 2). Etütten edinilecek 

faydanın en üst düzeyde olması için ezgi akıĢının sol elde çok iyi öğrenilmesi ve 

temiz çalınması beklenmektedir. Tel geçiĢlerinde, yayın teller arasında yakın 

hissedilmesi önemlidir. Burada dirsek mesafeleri iyi ayarlanmalıdır. DetaĢedeki yay 

dönüĢlerinin hemen ardından yapılması gereken ısırma hareketi ile sol el 

parmaklarının düĢürülmesi eĢ zamanlı ve dengeli gerçekleĢtirilmelidir.  

 

Tablo 7. Kirillov “Etudes for Viola Solo” Metodu 3 Numaralı Etüt Teknik Konuları 

 

Etüt No 3 

BaĢlık Hız Ton Ölçü Sayısı 

Syncopations/Senkoplar    ≈70 C DUR 2/4 

Sağ El Teknik 

Konuları 

Yayın üst yarısı kullanarak çalma, senkop, legato, detaĢe 

Sol El Teknik 

Konuları 

I. konumda, tüm tellerde, kalıcı ve tel değiĢtirerek çalma 

 

3 numaralı etüt (Tablo 7), senkop ritmini detaĢe tekniğinde çalıĢtırmaktadır 

(ġekil 3). 

Şekil 3. Etudes for Viola Solo Metodu 3 Numaralı Etüt Senkop Çalışması 

 

 

 

Bu teknik etüt boyunca tüm tellerde ayrı ayrı uygulanmaktadır. Her bir 

senkopun kuvvetli zamanının daha iyi duyurulması için etüdün bağsız olarak 
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tasarlandığı düĢünülmektedir. Müziğin sağlıklı duyurulmasında senkopun güçlü sesi 

üzerindeki yay baskısının diğer seslere nazaran daha fazla olması beklenmektedir.  

Güçlü sesin seslendirilmesinde yay basıncı kadar, yayın hızlı hareket etmesi de 

önemlidir. Çekerek baĢlayan senkop, yayın ağırlık ortasında çalınmalı, sekizlik 

değerlerin seslendirilmesinde yay yukarı doğru sürüklenmeli ve iterek gelen senkop 

yayın üst ortasında çalınmalıdır. Takip eden sekizliklerde yay sürüklenmeli, tekrar 

gelen senkopta yay ağırlık ortasına ulaĢılmalıdır. 

 

Tablo 8. Kirillov “Etudes for Viola Solo” Metodu 4 Numaralı Etüt Teknik Konuları 

 

Etüt No 4 

BaĢlık Hız Ton Ölçü Sayısı 

Rhythmical Accents/Ritmik Vurgular ♪≈144 C DUR 6/8 

Sağ El Teknik 

Konuları 

Yayın ağırlık merkezinde çalma, zaman baĢlarında vurgu yapma, staccato 

Sol El Teknik 

Konuları 

I. konumda, tüm tellerde, kalıcı ve tel değiĢtirerek çalma, oktav çalma, sabit 

konumda 4. parmak ile sonraki notaya uzatarak çalma 

Müzikal 

Dinamikler 

Mezzo forte, ritardando 

 

4 numaralı etüt (Tablo 8), müziğin kuvvetli zamanlarını çalıĢtırmaktadır 

(ġekil 4).  

 

Şekil 4. Etudes for Viola Solo Metodu 4 Numaralı Etüt Ritmik Vurgular 

Çalışması 
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Bu etütte yay hakimiyetine olabildiğince dikkat edilmelidir. Etüt yayın ağırlık 

merkezinde çalınmalıdır. Zaman baĢlarındaki vurguyu, keskin bir Ģekilde yapabilmek 

için yay kılları teli sıkı bir Ģekilde tutmalıdır. Bu hareket kısa bir yay hareketi 

olmalıdır. Onaltılık değerlerdeki zaman baĢı aksanlarının sağlıklı duyurulması için, 

sol el parmaklarının tuĢeye yakın tutulması ve tele güçlü bir biçimde düĢürülmesi 

önemlidir. Etüt, konum dıĢı seslerin dördüncü parmağın uzatılması ile çalımını da 

içermektedir (ġekil 5). Dördüncü parmak uzatma hep birinci zamana gelmektedir. 

Burada etüdün tamamında olduğu gibi sağ el ve sol elin eĢ zamanlılığı kritiktir. Yaya 

uygulanacak vurgu ve 4. parmağın uzatılması veya geri çekilmesi tereddütsüz 

gerçekleĢtirilmelidir. 

 

Şekil 5. 4. Parmak Konum Dışı Ses Uygulaması 

 

 

 

5 numaraları etüt (Tablo 9), tel geçiĢlerini, detaĢe tekniği ile çalıĢtırmaktadır 

(ġekil 6). 

 

 

Tablo 9. Kirillov “Etudes for Viola Solo” Metodu 5 Numaralı Etüt Teknik Konuları 

 

Etüt No 5 

BaĢlık Hız Ton Ölçü Sayısı 

Strings Changes/Tel DeğiĢiklikleri ≈96 C DUR 4/4 

Sağ El Teknik 

Konuları 

DetaĢe, legato, her üç onaltılık değerde bir vurgu yapma, akor çalma 

Sol El Teknik 

Konuları 

I. konumda, tüm tellerde, kalıcı ve tel değiĢtirerek çalma, akor çalma 
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Şekil 6. Etudes for Viola Solo Metodu 5 Numaralı Etüt Tel Değiştirme 

Çalışması 

 

 

Şekil 7. Etudes for Viola Solo Metodu 5 Numaralı Etüt Akorları 

 

 

Etütte, çekerek çalınan sekizlik değerlerden sonra gelen onaltılık notalar 

yayın üst ortasında, iterek gelen sekizlik değerlerin hemen ardından gelenler ise 

yayın ağırlık merkezi olan alt ortasında çalınmalıdır. Seslendirilmesi beklenen kısa 

detaĢelerin net duyurulmasında sol el ile eĢzamanlılık kritiktir. DetaĢedeki yay 

dönüĢlerinin hemen ardından yapılması gereken baĢlangıç atağı ile sol el 

parmaklarının düĢürülmesi dengeli gerçekleĢtirilmelidir. Tel geçiĢlerinde, yayın teller 

arasında yakın hissedilmesi önemlidir. Burada ön kol ve bilek yükseklikleri iyi 

ayarlanmalıdır. Dört sesli akorların çalımına etüdün son ölçüsünde yer verilmektedir. 

Etüdün bitiĢini temsil eden do majör akorunun seslendirilmesi, akoru kırma yoluyla 

gerçekleĢtirilir. Akorun kırılması, iki ses, iki ses gerçekleĢtirilir. Etütte iki sekizlik ve 

bir ikilik nota değerlerinde akorlar görülmektedir (ġekil 7). Sekizlik değerlerdeki 

akorların çalımı, yayın tele temasıyla birlikte, anlık bir yay çekiĢiyle baĢlatılmalıdır. 

Akorların pes sesleri kısa olarak duyurulur ve kesilmeden tiz sesleri vurgulanarak 

sürelerince seslendirilir. 

Tablo 10. Kirillov “Etudes for Viola Solo” Metodu 6 Numaralı Etüt Teknik Konuları 

 

Etüt No 6 

BaĢlık Hız Ton Ölçü Sayısı 

Grace-Notes/Süsleme  ≈106 C DUR 2/4 

Sağ El Teknik 

Konuları 

Vurgular, diminuendo yapma, akor çalma 

Sol El Teknik 

Konuları 

I. ve III. konumda, tüm tellerde, kalıcı ve tel değiĢtirerek çalma, ikili çarpma (çift 

voschlag), kromatik geçiĢler, akor çalma 
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6 numaralı etüt (Tablo 10), ikili çarpma süslemesini çalıĢtırmaktadır. 

 

Şekil 8. Etudes for Viola Solo Metodu 6 Numaralı Etüt İkili Çarpma 

Uygulaması 

 

 

 

 

Şekil 9. Etudes for Viola Solo Metodu 6 Numaralı Etüt Üçlemeleri 

 

 

 

Etütte süsleme yapılan seslerin belirgin ve anlaĢılır olması önemlidir. 

Vurgudan önce gelen süsleme, anlık bir yay çekiĢiyle baĢlatılmalıdır. Ardından gelen 

sekizlik nota değerlerinin keskin bir vurguyla devam etmesi sağlanmalıdır (ġekil 8). 

Sol el parmakların ritmik bir Ģekilde tuĢe üzerine düĢmesi ve kalkmasına özen 

gösterilmelidir. Etütte üçlemeler yayın ağırlı ortası merkez alınarak çalınmalıdır. Ġlk 

üçlemelerin ilk zamanındaki birinci sekizlikler daha uzun yay ile çalınırken diğer 

sekizliklerde yay, dengeli bir biçimde sürüklenmeli, yeni ölçüde baĢlangıç noktası 

olan ağırlık ortasına getirilmelidir (ġekil 9). Sol elde konum dıĢı seslerin 4. parmak 

ile seslendirilmesi, sol el bileğinin hafifçe sağa-tuĢeye doğru çevrilmesi ve parmağın 

uzatılması suretiyle uygulanmalıdır. Etütte kuvvetli zamanlara denk gelen vurgular, 

etüt boyunca ezgisel akıĢı bozmayacak Ģekilde yapılmalıdır. Aynı tel üzerinde 

kromatik geçiĢler sırasında seslerin temizliğine dikkat edilmesi önemlidir. Etütte 

ikilik akor değerinin seslendirilmesi, yayın tele temasıyla birlikte, bas seslerin fazla 

uzatılmadan kısa yay ile, hemen ardından gelen tiz seslerin daha uzun yay ile nota 

değeri süresince çalınması yoluyla seslendirilir. 
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Tablo 11. Kirillov “Etudes for Viola Solo” Metodu 7 Numaralı Etüt Teknik Konuları 

 

Etüt No 7 

BaĢlık Hız Ton Ölçü Sayısı 

The Second Position/Ġkinci Konum Moderato C DUR 4/4 

Sağ El Teknik 

Konuları 

Legato, detaĢe, pizzicato 

 

Sol El Teknik 

Konuları 

II. konumda, tüm tellerde, kalıcı ve tel değiĢtirerek çalma 

 

7 numaralı etüt (Tablo 11), sol elde ikinci konumu legato tekniğinde 

çalıĢtırmaktadır. 

 

Şekil 10. Etudes for Viola Solo Metodu 7 Numaralı Etüt 

 

 

 

Şekil 11. Etudes for Viola Solo Metodu 7 Numaralı Etüt Pizzicato 

Uygulaması 

 

 

 

Ġkinci konumda sol elden istenilen parmak numaralarına dikkat ederek 

çalınması sağlanmalıdır. Etütten edinilecek yararın en iyi seviyede olabilmesi için 

her bir sesin temizliğine dikkat edilerek çalıĢılması beklenilmektedir. Uzun bağların 

daha akıcı duyulabilmesi için, yay dönüĢlerinin seriliğine dikkat edilmelidir (ġekil 

10). Etüdün tamamında bütün yay kullanılmalıdır. Bununla beraber tel geçiĢlerinde 

bilek ve dirsek yüksekliklerine dikkat edilmelidir. Etüdün kolay çalınması ve konum 

hakimiyeti için hangi seslerin tutularak çalınması gerektiğine karar vermek ve bunu 



50 

 

bilinçli bir Ģekilde uygulamak önemlidir. Etütte ikilik pizzicato akor, sağ el iĢaret 

parmağı ile bas sesten baĢlayarak, sırasıyla tiz seslere doğru notaların taranmasıyla 

çalınmaktadır (ġekil 11). 

 

 

Tablo 12. Kirillov “Etudes for Viola Solo” Metodu 8 Numaralı Etüt Teknik Konuları 

 

Etüt No 8 

BaĢlık Hız Ton Ölçü Sayısı 

Spring Waltz/Ġlkbahar Valsi Tempo di 

valse 

C DUR 3/4 

Sağ El Teknik 

Konuları 

DetaĢe, legato, portato, vurgular 

Sol El Teknik 

Konuları 

I. ve III.  konumda, 1. 2. ve 3. tellerde, kalıcı ve tel değiĢtirerek çalma, flajöle 

çalma 

 

8 numaralı etüt (Tablo 12), 3/4’lük vals yapısını çalıĢtırmaktadır. 

 

Şekil 12. Etudes for Viola Solo Metodu 8 Numaralı Etüt 

 

 

 

Şekil 13. Etudes for Viola Solo Metodu 8 Numaralı Etüt Farklı Ritim 

Kalıpları 
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Bilindiği gibi valslerde birinci zaman, ikinci ve üçüncü zamanlara göre daha 

güçlü duyulur. Etüt vals formunda (ġekil 12) olduğu için canlı ve parlak icra 

edilmesi beklenilmektedir. Etüt kendi içinde farklı ritim kalıpları içermektedir. 

Bunlar; dörtleme ve sekizleme nota değerleridir. (ġekil 13) Bu değerlerin tempo 

içinde çalınmasına özen gösterilmelidir. Aynı zamanda dörtleme ve sekizlemelerin 

ilk zamanlarının uzun yay ile çalınması, müziğin daha iyi anlaĢılmasını 

sağlayacaktır. Etütte geçen üç bağlı portatoların seslendirilmesinde, yaya verilen 

ağırlığın dengelenmesi ve sesler arasındaki küçücük duraksamaların doğru 

hissedilmesi gerekmektedir. 

 

Tablo 13. Kirillov “Etudes for Viola Solo” Metodu 9 Numaralı Etüt Teknik Konuları 

 

Etüt No 9 

BaĢlık Hız Ton Ölçü Sayısı 

Lazy Pussy/Tembel Kedi Lento C DUR 4/4 

Sağ El Teknik 

Konuları 

KreĢendo ve dekreĢendo yapma, detaĢe, legato 

Sol El Teknik 

Konuları 

I. konumda, tüm tellerde, kalıcı ve tel değiĢtirerek çalma, I. konumda 4. parmak ile 

sonraki notaya uzatarak basma, oktav çalma 

 

9 numaralı etüt (Tablo 13), yavaĢ tempoda detaĢe ve legato tekniğini 

çalıĢtırmaktadır. 

 

 

Şekil 14. Etudes for Viola Solo Metodu 9 Numaralı Etüt  
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Etütte tel geçiĢleri, detaĢe ile legatonun birlikte çalımını gerektirmektedir. 

DetaĢe ve legatonun birlikte kullanımında, yayın kontrolünü sağlamak için yayın eĢit 

Ģekilde bölünmesine dikkat edilmelidir. DetaĢeler yayın ağırlık ortası merkez 

alınarak çalınmalıdır. Ġki bağlı sekizlik değerler ve dörtlük değerlerin çalımının 

ardından yay yine ağırlık ortasına ulaĢmalıdır (ġekil 14). Tel geçiĢlerinde, yayın 

teller arasında yakın hissedilmesi, ezginin kesintisiz, bütün olarak duyurulmasında 

fayda sağlayacaktır. Etüdün tempoya bağlı olarak serbest bir Ģekilde çalınmasının, 

etüdün karakterini olumlu açıdan etkileyeceği düĢünülmektedir. 

 

 

11 numaralı etüt (Tablo 14), sekiz bağlı yapıyı, ritim gruplarının ilk onaltılık 

değerlerinin bağ sonlarında çalınmasını çalıĢtırmaktadır.  

 

Şekil 15. Etudes for Viola Solo Metodu 11 Numaralı Etüt Rubato Örneği 

 

 

 

 

 

Tablo 14. Kirillov “Etudes for Viola Solo” Metodu 11 Numaralı Etüt Teknik Konuları 

 

Etüt No 11 

BaĢlık Hız Ton Ölçü Sayısı 

Prelude Andante C DUR 4/4 

Sağ El Teknik 

Konuları 

KreĢendo ve dekreĢendo yapma, legato,  akor çalma 

Sol El Teknik 

Konuları 

I. ve III.  konumda, tüm tellerde, kalıcı ve tel değiĢtirerek çalma, akor çalma 
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Şekil 16. Etudes for Viola Solo Metodu 11 Numaralı Etüt 

 

 

 

 

Etütte rubatonun çalımından sonra ikilik akor değeri gelmektedir. Akorun bas 

sesleri fazla uzatılmadan, kısa yay ile çalınmalıdır. Ardından gelen tiz sesler ise uzun 

yay ile nota değerinin süresince çalınmaktadır (ġekil 16).  

Etüdün yapısı gereği bağların kesintisiz çalımı oldukça önemlidir. Çıkıcı ve 

inici ezgilerin birbirine bağlanarak çalınmasında, tel değiĢimlerini ezgi akıĢını 

bozmadan yapmak gerekmektedir. 

Bağların kusursuz biçimde çalınmasında sağ el, bilek ve dirsekten destek 

almalıdır. Bağlı notalar boyunca yay üzerinde dengesiz kuvvet uygulamamaya ve 

yayın hızına dikkat edilmelidir. Etüt boyunca onaltılık ritim gruplarının ilk sesi bağ 

sonlarında çalınmaktadır. Bu seslerin belirgin çalınması önemlidir. 

Yay her zaman köprüye paralel hareket etmelidir. Bu kural bağlı çalımın 

sağlıklı duyurulması açısından önemlidir. Etüdün tamamında sekiz bağlı grupların 

olmasından dolayı her zaman bütün yay kullanılmalıdır.  

Tablo 15. Kirillov “Etudes for Viola Solo” Metodu 13 Numaralı Etüt Teknik Konuları 

 

Etüt No 13 

BaĢlık Hız Ton Ölçü Sayısı 

Perpetuum Mobile/Devamlı Hareket Allegro C DUR 2/4 

Sağ El Teknik 

Konuları 

DetaĢe, akor çalma 

 

Sol El Teknik 

Konuları 

I. ve II.  konumda, tüm tellerde, kalıcı ve tel değiĢtirerek çalma, oktav çalma, akor 

çalma 
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13 numaralı etüt (Tablo 15), küçük detaĢe çalıĢtırmaktadır.  

 

Şekil 17. Etudes for Viola Solo Metodu 13 Numaralı Etüt Küçük Detaşe 

Uygulaması 

 

 

 

 

Şekil 18. Etudes for Viola Solo Metodu 13 Numaralı Etüt Akor Uygulaması 

 

 

 

 

Küçük detaĢe çalımı, yay ile tel arasında boĢluk bırakılmadan, yayın kıllarının 

tele tamamıyla temas halinde olması gerekmektedir. Bu hareket büyük detaĢenin 

küçültülmüĢ hali olarak düĢünülebilir (ġekil 17). On altılık nota değerleri sürecinde 

küçük detaĢe çalımı beklenilmektedir. Küçük detaĢe bilek ile, yayın ortasında ve 

ortasının biraz üstünde çalınmalıdır. Tel değiĢimleri sırasında, ezgi akıĢının 

bütünlüğünü bozmadan çalınması için yayın bir sonraki tele yakın mesafede hazır 

bulunması beklenilmektedir. Bununla birlikte etütten edinilecek faydanın en üst 

düzeyde olabilmesi için ezgi akıĢının sol elde çok iyi öğrenilmesi ve temiz çalınması 

beklenmektedir. Etütte dört sesli akorun, birbuçuk vuruĢ değerinde olduğu 

görülmektedir (ġekil 18). Akorun bas sesleri fazla uzatmadan, kısa yay ile 

çalınmalıdır. Ardından gelen tiz sesleri ise uzun yay ile çalınarak, nota değerinin 

süresince duyurulmalıdır. 
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23 numaralı etüt (Tablo 16), onaltılık notalarda, legato ile detaĢeyi birlikte 

çalıĢtırmaktadır. 

 

Şekil 19. Etudes for Viola Solo Metodu 23 Numaralı Etüt 

 

 

 

Şekil 20. Etudes for Viola Solo Metodu 23 Numaralı Etüt Akor Uygulaması 

 

 

 

Şekil 21. Etudes for Viola Solo Metodu 23 Numaralı Etüt 

 

 

 

Tablo 16. Kirillov “Etudes for Viola Solo” Metodu 23 Numaralı Etüt Teknik Konuları 

 

Etüt No 23 

BaĢlık Hız Ton Ölçü Sayısı 

Bariolage/Alaca Moderato C DUR 4/4 

Sağ El Teknik 

Konuları 

KreĢendo ve dekreĢendo yapma, legato, detaĢe, akor çalma 

 

Sol El Teknik 

Konuları 

I. II. ve III.  konumda, tüm tellerde, kalıcı ve tel değiĢtirerek çalma, flajöle çalma, 

çift ses çalma, oktav çalma, akor çalma 
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Legato ile detaĢenin birlikte uygulanması oldukça yaygın olarak 

görülmektedir. Bu iki teknik arasında, yayın geçiĢ noktalarının pürüzsüz ve kesintisiz 

olması beklenilmektedir. DetaĢe çalımında, sesler arasında boĢluk olmaması için 

bilekten destek alınması faydalı olmaktadır. Etütte iki bağlı, iki ayrı yazılan onaltılık 

değerler, yayın ağırlık merkezi ve üst ortasında çalınmalı, ardından gelen detaĢelerde 

yayın ağırlık merkezi korunmalıdır (ġekil 19). Etütte üç ve dört sesli akorlar 

görülmektedir. Üç sesli akorlar dört sesli akorlar gibi iki ses-iki ses çalınabilir. 

Öncelikle akorun ilk iki sesinin duyurulmasının ardından orta ses ile tiz sesin birlikte 

çalınmasıyla gerçekleĢtirilir (ġekil 20). Etüdün orta kısmında iterek baĢlayan ayrı 

onaltılık değerler, yayın ucunda hafif ve kısa yay ile çalınmalıdır (ġekil 21). 

 

Tablo 17. Kirillov “Etudes for Viola Solo” Metodu 28 Numaralı Etüt Teknik Konuları 

 

Etüt No 28 

BaĢlık Hız Ton Ölçü Sayısı 

Appassionato/Tutkulu Appassionato 

♪≈140 

C DUR 11/8 

Sağ El Teknik 

Konuları 

KreĢendo ve dekreĢendo yapma, detaĢe, legato, bağlı staccato, vurgu, akor çalma 

Sol El Teknik 

Konuları 

I. III. IV. V. VI. ve VII.  konumda, tüm tellerde, kalıcı ve tel değiĢtirerek çalma, 

aynı tel üzerinde konum geçiĢleri, flajöle çalma, oktav çalma, akor çalma 

 

28 numaralı etüt (Tablo 17), 4/4, 5/8, 6/8, 8/8, 11/8 ölçü sayılarında çeĢitli 

yay teknikleri ile IV-V-VI-VII. konumları ve geçiĢlerini çalıĢtırmaktadır. 

 

Şekil 22. Etudes for Viola Solo Metodu 28 Numaralı Etüt 
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Şekil 23. Etudes for Viola Solo Metodu 28 Numaralı Etüt Akor Uygulaması 

 

 

 

Şekil 24. Etudes for Viola Solo Metodu 28 Numaralı Etüt Akor Uygulaması 

 

 

 

Etütteki onaltılık değerlerin küçük detaĢe ile çalınmasının uygun olacağı 

düĢünülmektedir. Küçük deteĢe yayın orta kısmı merkez alınarak çalınmaktadır. 

Kuvvetli zamanlara denk gelen vurgular özenle yapılmalıdır. Konum geçiĢleri 

pürüzsüz gerçekleĢtirilmelidir (ġekil 22). Ettüte aynı tel üzeride oktav geçiĢlerinin 

glisandolu yapılması beklenmektedir (ġekil 25).  Glisandonun kesintisiz 

duyurulmasında yay ve kaymayı gerçekleĢtiren parmak,  kayma hareketinin her anını 

çok iyi hissetmelidir. Bu glisandolar bütün yaylarda gerçekleĢtirilmeli, ardından 

gelen bağlı staccatolar iyi boğumlanarak mutlaka yayın alt kısmına ulaĢılmalıdır. 

Etütte üç ve dört sesli akorların farklı nota değerlerinde olduğu görülmektedir (ġekil 

24). Üç sesli akorlarda, dört sesli akorların kuralları geçerli olmaktadır (ġekil 24). 

  

Şekil 25. Etudes for Viola Solo Metodu 28 Numaralı Etüt Oktav Geçişleri 
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Tablo 18. Kirillov “Etudes for Viola Solo” Metodu 30 Numaralı Etüt Teknik Konuları 

 

Etüt No 30 

BaĢlık Hız Ton Ölçü Sayısı 

Confirmation/Onaylamak  ≈72 C DUR 4/4 

Sağ El Teknik 

Konuları 

KreĢendo ve dekreĢendo yapma, detaĢe, legato, bağlı staccato, vurgu, akor çalma 

Sol El Teknik 

Konuları 

I. ve III.  konumda, tüm tellerde, kalıcı ve tel değiĢtirerek çalma, flajöle çalma, 

oktav çalma, akor çalma 

 

15 numaralı etüt (Tablo 18), Ģimdiye kadar analizi yapılan, tüm etütlerin 

çalım tekniklerini çalıĢtırmaktadır. 

 

Şekil 26. Etudes for Viola Solo Metodu 30 Numaralı Etüt 

 

 

 

Şekil 27. Etudes for Viola Solo Metodu 30 Numaralı Etüt Akor Uygulaması 

 

 

 

Etütte onaltılık notalar kısa yay ile çalınmakta ardından gelen sekizlik notalar 

ise uzun yay ile çalınmaktadır (ġekil 26). Yay kontrolüne dikkat edilmesi 

gerekmektedir. Ses kalitesinin bozulmaması için yayın topuk ve uç noktalarına fazla 

yaklaĢılmamalıdır. Çekerek çalınan onaltılık değerler yayın ağırlık merkezinde, 

iterek çalınan sekizlik notalar ise yayın üst ortasında çalınmalıdır. Ardından gelen 

staccatolu sesleri doğru seslendirilmesi için yayın uç orta noktası ile alt orta noktası 

hedef alınmalıdır. Etütte piano seslendirilen yerlerde ise yayın uç noktası merkez 
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alınarak ve yay kuvveti azaltılarak, kısa yay ile çalınmaktadır. Etütte dört sesli 

akorun, farklı nota değerinde olduğu görülmektedir (ġekil 27). Akorun bas seslerini 

fazla uzatmadan kısa yay ile çalınmalıdır. Ardından gelen tiz sesleri ise uzun yay ile 

çalınarak, nota değerinin süresince duyurulmaktadır. 

 

3. ĠKĠNCĠ ALT PROBLEME ĠLĠġKĠN BULGULAR VE YORUM 

 

2. Lev Kirillov’un “Etudes for Viola Solo” metodunda iĢlenen müzikal 

konulara iliĢkin sağ ve sol elde dikkat edilmesi gereken davranıĢlar nelerdir? 

 

Tablo 19. Kirillov “Etudes for Viola Solo” Metodu 1 Numaralı Etüt Müzikal Konuları 

 

Etüt No 1 

BaĢlık Hız Ton Ölçü Sayısı 

Preparing For Trilling/Tril Hazırlığı Moderato C DUR 4/4 

Müzikal 

Dinamikler 

Forte, ritardando 

 

Şekil 28. Etudes for Viola Solo Metodu 1 Numaralı Etüt Tril Hazırlığı 

Çalışması 

 

 

 

Etüdün baĢında yer alan forte dinamiği parça boyunca sürdürülmelidir. 

Kuvvetli ses için yayın tel üzerindeki yeri, çalınan konuma uygun bir Ģekilde eĢiğe 

yakın olmalıdır. Tril tekniğine hazırlık yapan etüdün onaltılık değerlerinin baĢının 

vurgulu çalınmasının ve bu bunların eĢzamanlı olarak hem sağ elde hem sol elde 

hissedilmesinin, ideal müzik fikrini ortaya koymada fayda sağlayacağı 

düĢünülmektedir (ġekil 28). 
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Tablo 20. Kirillov “Etudes for Viola Solo” Metodu 2 Numaralı Etüt Müzikal Konuları 

 

Etüt No 2 

BaĢlık Hız Ton Ölçü Sayısı 

Strings Combinations/ Tel GeçiĢleri ≈70 C DUR 2/4 

Müzikal 

Dinamikler 

Piano, ritardando 

 

Şekil 29. Etudes for Viola Solo Metodu 2 Numaralı Etüt Detaşe Çalışması 

 

 

 

Çıkıcı ezgi yapılarında kreĢendo, inici yapılarda ise dekreĢendo yapılması, 

etüdün tamamında beklenmektedir (ġekil 29). Bu uygulamada hafif seslendirilecek 

notalar, yayın üst ortası merkez alınarak ve yay kuvveti azaltılarak daha kısa yay ile 

çalınmalıdır. KreĢendonun gerçekleĢtirilmesinde ise adım adım yay büyütülmeli ve 

yay basıncı artırılmalıdır. DekreĢendo uygulaması ise bunun tam tersidir.  

 

Tablo 21. Kirillov “Etudes for Viola Solo” Metodu 3 Numaralı Etüt Müzikal Konuları 

 

Etüt No 3 

BaĢlık Hız Ton Ölçü Sayısı 

Syncopations/Senkoplar    ≈70 C DUR 2/4 

Müzikal 

Dinamikler 

Mezzo piano, ritardando 

 

Mezzo piano dinamiği merkezinde geliĢen etüdün, yayın üst yarısında 

çalınmasının uygun olacağı düĢünülmektedir. Dinamiği daha kuvvetli olması gereken 

müzikal ifadelerde yayın ortaya doğru sürüklenmesi ve büyütülmesi beklenebilir.  
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Yay, köprü ile tuĢe arasında ses kalitesinin bozulmamasını sağlayacak bir 

noktada olmalıdır. Mezzo forte dinamiği ile baĢlanması belirtilen etütte, çıkıcı ezgi 

yapılarında kreĢendo, inici yapılarda ise dekreĢendo yapılabilir. Hafif seslendirilecek 

notalarda yay kuvveti hafifletilip küçültülebilir. Kuvvetli seslerde ise yay daha büyük 

ve basınçlı kullanılmalıdır. Doğru boğumlama için telden yayı ayırmamanın, aynı 

zamanda serbest ve doğal bir biçimde ses üretmenin faydalı olacağı düĢünülmektedir.   

 

Tablo 23. Kirillov “Etudes for Viola Solo” Metodu 5 Numaralı Etüt Müzikal Konuları 

 

Etüt No 5 

BaĢlık Hız Ton Ölçü Sayısı 

Strings Changes/Tel DeğiĢiklikleri ≈96 C DUR 4/4 

Müzikal 

Dinamikler 

Mezzo forte 

 

Şekil 30. Etudes for Viola Solo Metodu 5 Numaralı Etüt Vurgular Örneği 

 

 

Etüdün belirli yerlerinde vurguların farklı zamanlarda olmasından dolayı 

(ġekil 30), ezgi akıĢının bütünlüğünün bozulmadan çalınması gerekmektedir. Bu 

bağlamda vurgu üzerinde yayın ilk hamlesi biraz büyük, sonraki vurgulu olmayan 

Tablo 22. Kirillov “Etudes for Viola Solo” Metodu 4 Numaralı Etüt Müzikal Konuları 

 

Etüt No 4 

BaĢlık Hız Ton Ölçü Sayısı 

Rhythmical Accents/Ritmik Vurgular ♪≈144 C DUR 6/8 

Müzikal 

Dinamikler 

Mezzo forte, ritardando 
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seslerde daha küçük hareket etmesi sağlanmalıdır. Vurgulama yapılacak yerlerde yay 

basıncının kontrollü bir Ģekilde gerçekleĢtirilmesi, cümleleri doğru ifade etmede 

önemlidir. 

 

Tablo 24. Kirillov “Etudes for Viola Solo” Metodu 6 Numaralı Etüt Müzikal Konuları 

 

Etüt No 6 

BaĢlık Hız Ton Ölçü Sayısı 

Grace-Notes/Süsleme  ≈106 C DUR 2/4 

Müzikal 

Dinamikler 

Forte, mezzo forte, piano 

 

Şekil 31. Etudes for Viola Solo Metodu 6 Numaralı Etüt Değişen Nüanslar 

 

 

 

Etütte forte ve piano olarak değiĢen ölçülerde sağ elin yay hareketini 

kontrollü bir biçimde yapması gerekmektedir (ġekil 31). KreĢendoların 

gerçekleĢtirilmesinde adım adım yay büyütülmeli ve yay basıncı artırılmalıdır. 

DekreĢendolarda ise bunun tam tersi düĢünülmelidir. 

 

Tablo 25. Kirillov “Etudes for Viola Solo” Metodu 7 Numaralı Etüt Müzikal Konuları 

 

Etüt No 7 

BaĢlık Hız Ton Ölçü Sayısı 

The Second Position/Ġkinci Konum Moderato C DUR 4/4 

Müzikal 

Dinamikler 

Mezzo piano 
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Etüdün baĢında yer alan mezzo piano dinamiği ile birlikte, müzikal ihtiyaçlar 

doğrultusunda kreĢendo ve dekreĢendoların yapılması etüdün güzel duyulmasında 

faydalı olacaktır. Esas olarak bütün yaylarda seslendirilmesi gereken etütte yay, 

müzikal ihtiyaçlar doğrultusunda hafifletilebilmekle beraber az da olsa küçültülebilir.  

 

Tablo 26. Kirillov “Etudes for Viola Solo” Metodu 8 Numaralı Etüt Müzikal Konuları 

 

Etüt No 8 

BaĢlık Hız Ton Ölçü Sayısı 

Spring Waltz/Ġlkbahar Valsi Tempo di 

valse 

C DUR ¾ 

Müzikal 

Dinamikler 

Mezzo forte, ritardando 

 

Şekil 32. Etudes for Viola Solo Metodu 8 Numaralı Etüt 

 

 

 

Şekil 33. Etudes for Viola Solo Metodu 8 Numaralı Etüt 

 

 

 

Etüt kolay ve rahat düĢünülmeli bununla beraber vals ritmine bağlı Ģekilde 

serbest çalınmalıdır (ġekil 32). Portatolar uygulanırken yay çok hafif ve sanki müziği 

söylüyormuĢçasına hissedilmelidir. Etüdün son ölçülerinde vurguların zayıf 

zamanlara gelmesi, bestecinin bitiĢ etkisini daha iyi hissettirme isteğinden ortaya 

çıktığı düĢünülmektedir (ġekil 33).  
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Tablo 27. Kirillov “Etudes for Viola Solo” Metodu 9 Numaralı Etüt Müzikal Konuları 

 

Etüt No 9 

BaĢlık Hız Ton Ölçü Sayısı 

Lazy Pussy/Tembel Kedi Lento C DUR 4/4 

Müzikal 

Dinamikler 

Piano, mezzo piano, ritardano 

 

Şekil 34. Etudes for Viola Solo Metodu 9 Numaralı Etüt  

 

 

 

Etütte piano seslendirilecek notalar, yay kuvveti azaltılarak kısa yay ile 

çalınmaktadır. Etütte istenilen kreĢendoların en üst noktalarında, yaya ağırlık 

verilmesi ve yayın köprüye doğru yaklaĢması önemlidir. DekreĢendo uygulaması ise 

bunun tam tersidir. Aynı zamanda çıkıcı ezgi yapılarında kreĢendo, inici yapılarında 

ise dekreĢendo yapılması müzikal fikrin ortaya çıkmasını kolaylaĢtırmaktadır (ġekil 

34).  Bu fikrin etüt boyunca uygulanması, müzikal bütünlüğün sağlanması adına 

önemli görülmektedir. 

 

Tablo 28. Kirillov “Etudes for Viola Solo” Metodu 11 Numaralı Etüt Müzikal Konuları 

 

Etüt No 11 

BaĢlık Hız Ton Ölçü Sayısı 

Prelude Andante C DUR 4/4 

Müzikal 

Dinamikler 

Forte, piano, mezzo piano, rubato, diminuendo 
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Şekil 35. Etudes for Viola Solo Metodu 11 Numaralı Etüt Rubato Örneği 

 

 

 

Etüdün baĢlangıcında ve bitiĢinde rubato çalınması istenen müzikal ifadeler 

vardır (ġekil 35). Rubatoların etüdün genel temposundan yavaĢ bir Ģekilde çalınması 

beklenir ve ölçünün son sekizlik süresi hemen hemen tempoya ulaĢarak yeni 

ölçüdeki a tempoya bağlanır.  

KreĢendoların gerçekleĢtirilmesinde adım adım yay basıncı artırılmalıdır. 

DekreĢendoda ise bu kuralın tam tersi düĢünülmelidir. Aynı zamanda kreĢendo 

gerçekleĢirken sesin büyüklüğünü artırabilmek için yayın adım adım köprüye 

yakınlaĢması gerekmektedir. DekreĢendo ise yayın köprüden uzaklaĢarak, adım adım 

tuĢeye yakınlaĢmasıyla gerçekleĢtirilir.  

 

Tablo 29. Kirillov “Etudes for Viola Solo” Metodu 13 Numaralı Etüt Müzikal Konuları 

 

Etüt No 13 

BaĢlık Hız Ton Ölçü Sayısı 

Perpetuum Mobile/Devamlı Hareket Allegro C DUR 2/4 

Müzikal 

Dinamikler 

Forte, mezzo piano, ritardando 

 

Şekil 36. Etudes for Viola Solo Metodu 13 Numaralı Etüt 
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Mezzo piano dinamiği ile baĢlayan etüt yayın ortasında ve ortasının biraz 

üstünde çalınmalıdır. Kuvvetli çalınan kısımlarda yay, ortada çok az büyütülerek ve 

serbest; hafif çalınanlarda ise yay ortanın biraz üstünde iyice küçültülerek ve tele 

yapıĢtırılarak kullanılmalıdır. Yay, köprü ile tuĢe arasında ses kalitesinin 

bozulmamasını sağlayacak bir noktada olmalı ve köprüye paralel hareket etmelidir 

(ġekil 36). 

 

 

Şekil 37. Etudes for Viola Solo Metodu 23 Numaralı Etüt 

 

 

 

Yay, köprü ile tuĢe arasında ses kalitesinin bozulmamasını sağlayacak bir 

noktada olması gerekmektedir. Etütte, müzikal ihtiyaçlar doğrultusunda sesin gücünü 

dengelemek için yaya uygulanan kuvvet kontrollü olmalıdır. Piano seslendirilen 

yerler (ġekil 37), yayın uç noktası merkez alınarak hafif ve kısa yay ile çalınmalıdır.  

Oktav geçiĢlerindeki kalın sesin, ince sese göre daha yoğun biçimde duyurulması 

ancak baskın olmaması müzikal açıdan önemli görülmektedir. 

 

 

 

Tablo 30. Kirillov “Etudes for Viola Solo” Metodu 23 Numaralı Etüt Müzikal Konuları 

 

Etüt No 23 

BaĢlık Hız Ton Ölçü Sayısı 

Bariolage/Alaca Moderato C DUR 4/4 

Müzikal 

Dinamikler 

Forte, mezzo forte, piano, ritardando, dimiuendo 
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Tablo 31. Kirillov “Etudes for Viola Solo” Metodu 28 Numaralı Etüt Müzikal Konuları 

 

Etüt No 28 

BaĢlık Hız Ton Ölçü Sayısı 

Appassionato/Tutkulu Appassionato 

♪≈140 

C DUR 11/8 

Müzikal 

Dinamikler 

Forte, mezzo forte, mezzo piano,  diminuendo, ritardando 

 

Şekil 38. Etudes for Viola Solo Metodu 28 Numaralı Etüt 

 

 

 

 

Küçük detaĢe hareketi üzerinde, kreĢendo ve dekreĢendo kontrollü biçimde 

yapılmalıdır (ġekil 38). KreĢendonun gerçekleĢmesinde yayı fazla büyütmeden, yay 

kontrolü sağlanmalı ve yay kuvvetli artırılmalıdır. Konum geçiĢlerinin kesintisiz 

olması ve etkili bir seslendirme için geniĢ vibratoların faydalı olacağı 

düĢünülmektedir.  

 

Tablo 32. Kirillov “Etudes for Viola Solo” Metodu 30 Numaralı Etüt Müzikal Konuları 

 

Etüt No 30 

BaĢlık Hız Ton Ölçü Sayısı 

Confirmation/Onaylamak  ≈72 C DUR 4/4 

Müzikal 

Dinamikler 

Forte, mezzo forte, piano,  ritardando 
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Şekil 39. Etudes for Viola Solo Metodu 30 Numaralı Etüt 

 

 

 

 

Şekil 40. Etudes for Viola Solo Metodu 30 Numaralı Etüt 

 

 

 

 

Etütte belirli ölçülerindeki vurguların farklı zamanlarda olmasından dolayı, 

ezgi akıĢının bütünlüğünün bozulmadan çalınması gerekmektedir (ġekil 39). 

Onaltılık değerlerde tekrar eden seslerin kuvvetinin, ezgisel olarak çıkıcı olanlara 

göre daha az duyurulması müziğin iyi anlaĢılmasını sağlayacaktır (ġekil 40). Etütte 

kreĢendonun gerçekleĢtirilmesinde adım adım yay büyütülmeli ve yay basıncı 

artırılmalıdır. DekreĢendo uygulamasında ise bu kuralın tam tersi geçerlidir. 
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4. ÜÇÜNCÜ ALT PROBLEME ĠLĠġKĠN BULGULAR VE YORUM 

 

3. Lev Kirillov’un “Etudes for Viola Solo” metodundaki etütler hakkındaki 

görüĢ ve önerileri nelerdir? 

 

1.  1 numaralı etütte, tril tekniğinin temelini oluĢturan, parmak hareketleri yer 

almaktadır. Aynı zamanda bu etüt tril tekniğini farklı parmaklarda 

çalıĢtırmaktadır. Etüt, yavaĢ tempoda baĢlayarak çalıĢılmalı, adım adım 

hızlandırılmalıdır. Bununla birlikte, parmakların tuĢe üzerine düĢürülmesine, 

sağ ve sol elin birbiriyle eĢgüdümlü olmasına dikkat edilmelidir. 

2.  2 numaralı etütte, seslerin birbiriyle kesintisiz bir Ģeklide bağlanması için 

detaĢeler, legato gibi düĢünülmelidir. Etüt, yavaĢ tempoda baĢlayarak 

çalıĢılmalı, adım adım hızlandırılmalıdır. 

3.  3 numaralı etütte, senkop bütünlüğünün korunması hedeflenmelidir. Etüdün, 

önce 4/8’lik sonra 2/4’lük ölçü sayıları ile çalıĢılması fayda sağlamaktadır.  

Etüt, farklı karakterler –MarĢ, Dans, ġarkı- içermektedir. Bu karakter 

özelliklerinin hissedilerek çalınması önemlidir. 

4.  4 numaralı etütte, kuvvetli ve keskin notaların aksanlarına dikkat edilerek 

çalıĢılması gerekmektedir. Etütte, 6/8’lik ölçü sayısının birim zamanına denk 

düĢen üçlemeli vuruĢlara, dikkat edilerek çalıĢılmalıdır. Bununla birlikte, nota 

aksanlarına, keskin bir Ģekilde martele çalım tekniği uygulanmalıdır. 

5.  5 numaralı etüt, tel değiĢimlerinin hissedilmemesini amaçlamaktadır. Tel 

değiĢimlerinin fark edilmemesi için detaĢeler ve legato gibi düĢünülmelidir. 

Dokuzuncu ölçüde gelen onaltılık nota gruplarının hareket aksanına dikkat 

edilmelidir. 

6.  6 numaralı etütte, sekizlik ve üçleme nota değerlerinin önünde gelen 

voschlagların, birim zamana düĢen vuruĢtan hemen önce çalınması 

gerekmektedir.  Bu etüt küçük bir enerji provasıdır. 

7.  7 numaralı etüt, konum olarak oldukça önemlidir. Bu konuma hakim olmak 

epeyce zordur. Etüdün, aktif parmaklarla çalınması önemlidir. Etütte 

parmakların her birinin tuĢeye sert bir Ģekilde düĢürülmesi gerekmektedir. 
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Bununla birlikte, sağ elde legato çalım tekniği bütünlüğünün korunması 

önemlidir. 

8.  8 numaralı etüt, yeni uyanmıĢ bir baharı tasvir etmektedir. Etütte dayanılmaz 

bir ritmik doku hakimdir. Parlak renklere boyanmıĢ vals yapısında bir oyun 

gibidir.  

9.  9 numaralı etüt, karakter olarak tembel kedinin davranıĢlarını yansıtmaktadır. 

Çalım tarzı örneğin; kedinin yemekten sonraki tok hali gibi, tembel, ağır, 

üĢengeç ve esnek tavırlar içerisinde olmalıdır. Bu davranıĢ Ģekillerinin her 

biri, etüt içerisinde çeĢitli nüanslarla ifade edilmektedir. Etüdün icrasında, bu 

nüansların hissedilerek çalıĢılması oldukça önemlidir. 

10.  11 numaralı etüt, iki insanın birbiri ile sakin bir Ģeklide konuĢmasını 

canlandırmaktadır. Bu düĢünce, sonsuz hayat felsefesini konu almıĢtır. Etütte, 

ses temizliğine ve ezgi akıĢının bütünlüğüne dikkat edilmedir.  

11. 13 numaralı etütte, sol elde parmakların çok kaldırılmadan ve duraksamadan 

hareket etmesi; sağ elin ise sürekli hareket eden bir makine gibi olması 

gerekmektedir. 

12.  23 numaralı etüt,  barok tarzında yazılmıĢtır. Bu etütte, sadece teknik açıdan 

bakılarak çalınması istenilmektedir. Etütte, ton dıĢı gelen seslere dikkat 

edilerek çalıĢılmalıdır. DetaĢe ile legatonun birlikte çalımına özen 

gösterilmelidir.  

13.  28 numaralı etüt, tutkulu, hırslı ve içten bir çalım gerektirmektedir. Etütte, 

staccatolu konum geçiĢlerinde kreĢendo uygulanmalıdır.    

14.  30 numaralı etüt, geniĢ detaĢe ile çalınmalıdır. Kuvvetli zamanlara denk 

gelen vurgulara dikkat edilmelidir. Tel geçiĢlerinde, sessin kesilmeden 

duyulması ve herhangi bir duraksama yapılmaması önemlidir. 
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SONUÇ VE ÖNERĠLER 

 

Bu bölümde, bulgular ve yorumlar bölümünde yapılan analizlerde ulaĢılan 

sonuçlara ve bu sonuçlar ıĢığında geliĢtirilen önerilere yer verilmiĢtir. 

 

SONUÇLAR 

 

Analizler sonucunda; Lev Kirillov’un “Etudes for Viola Solo” metodunda yer 

alan baĢlangıç-orta seviyedeki tek sesli etütler çoğunlukla; I-II-III. konumları 

kapsamaktadır. Etütlerin tamamımın çalınabilmesi için, I-II-III-IV-V-VI-VII. 

konumların bilinmesi gerekmektedir. Bununla beraber, sağ elde sıkça kullanılan 

legato ve detaĢe çeĢitlerinin hakimiyetine yönelik çalıĢmalara, akor çalımına yer 

verildiği ve etütlerin bunlara yönelik davranıĢları gerektirdiği tespit edilmiĢtir. 

Metodun çalımına yönelik iĢlenen müzikal konular incelendiğinde, forte (f) 

ve mezzo forte (mf) nüanslarının fazla kullanıldığı görülmektedir. Bununla birlikte, 

ritardando (Rit.) ifadelemesinin yoğun kullanıldığı ve etütlerin çıkıcı ezgi yapılarında 

kreĢendo, inici yapılarda ise dekreĢendo uygulamalarına iliĢkin davranıĢları 

gerektirdiği görülmektedir. 

Metotdaki etütlerin çalımına yönelik olarak bestecinin görüĢ ve önerileri; 

1. Her bir etüdün, yavaĢ tempoda baĢlanarak çalıĢılması ve adım adım 

hızlandırılması gerekmektedir. 

2. Parmakların tuĢe üzerine düĢürülmesine, sağ ve sol elin birbiriyle 

eĢgüdümlü olmasına özen gösterilmelidir. 

3. Etütte, kuvvetli zamanlara denk gelen vurgulara dikkat edilmelidir. 

4. Etüdün, karakter özelliklerinin hissedilerek çalınması önemlidir. 

5. Etütlerde, seslerin birbiriyle kesintisiz bir Ģeklide bağlanması için 

detaĢelerin, legato gibi düĢünülmesi gerekmektedir. 

 

 



72 

 

ÖNERĠLER 

 

1. Etüt, icra edilmeden önce, içerisinde yer alan yay tekniklerinin çeĢitli 

gamlar üzerinde çalıĢılması, 

2. Lev Kirillov’un “Etudes for Viola Solo” metodunda baĢlangıç-orta 

seviyesinde olan tek sesli etütler içerisinde, bireyin seviyesini dikkate alarak yetersiz 

olarak düĢünüldüğü çalım tekniğine ve müzikal becerisine göre etütlerin seçilerek 

çalıĢtırılmasının sağlanması, 

3. Etütler, baĢlangıçta ses temizliğinin sağlanması için vibratosuz çalıĢılması  

(vibrato kullanımı, doğru olması gereken bir sesi belirsizleĢtirebilir) ve ilerleyen 

çalıĢmalarda entonasyon yerleĢtikten sonra vibratonun eklenmesi, 

4. Sağ el-sol el teknik konuları ayrı ayrı tanımlansa da problemlerin 

çözümünde iki elin eĢgüdümüne dikkat edilerek çalıĢmaların yürütülmesi 

önerilmektedir. 
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