
T.C. 

GAZİ ÜNİVERSİTESİ 

EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 

MÜZİK ÖĞRETMENLİĞİ BİLİM DALI 

 

 

 

 J. BRAHMS “OP. 108 No:3 RE MİNÖR KEMAN-PİYANO SONATI”NIN 

TEKNİK MÜZİKAL ve BİÇİMSEL ANALİZİ 

 

 

 

 

 

DOKTORA TEZİ 

 

 

 

 

 

 

HAZIRLAYAN 

Şeydagül KAPÇAK 

 

 

 

 

 

 

ANKARA 

2013



 



i 

 

            ÖNSÖZ 

 

            Müziğin etkili olmasında, eserin niteliği ve bestecinin müzikal özelliklerinin 

bilinmesi, en az çalıcının icrası kadar önemlidir. Besteci ve eserinin müzikal 

özelliklerinin bilinmesi, çalıcının aklında çalma davranışlarını netleştirecek ve 

niteliği yüksek bir seslendirme sağlayacak önemli bir unsurdur. Davranışların akılda 

netleşmesi, solistlerin yanında, keman eğitimcileri ve keman öğrencileri için de 

büyük önem taşır. Keman öğrencisi, bilgilerinin netliği doğrultusunda çalma 

davranışlarını kontrol etme becerisini geliştirebilir, bir eğitimci ise, bu doğrultuda, 

öğrencisine bilgilerini sağlıklı ve doğru bir şekilde aktarabilir. Bu anlayış ile 

yetiştirilmiş keman çalıcıları, keman eğitimcileri ve keman öğrencileri, daha iyi 

sonuçlara ulaşarak, keman eğitimi anlayışını geliştirecek ve destekleyecek örnekler 

oluşturacaklardır. 

            

 Bu anlayışa örnek bir çalışma oluşturacağı düşünülen bu araştırmada, 

J.Brahms’ın “Op. 108 No:3 Re Minör Keman-Piyano Sonatı”nın, müzikal-teknik, 

biçimsel-armonik özelliklerinin belirlenmesiyle, genel bir bakış açısı oluşturacak 

yorumlar yapılmıştır. 

 

 Bu araştırmanın, eseri seslendiren çalıcıya (keman eğitimcisi, keman 

öğrencisi vb.), J.Brahms’ın müzikal anlayışı hakkında ve “Op. 108 No:3 Re minör 

Keman-Piyano Sonatı” hakkında ayrıntılı bilgi kaynağı olacağı ve eseri 

seslendirirken nasıl düşünülmesi gerektiği hakkında yönlendirici bir kaynak 

olabileceği düşünülmektedir. 

 

 Araştırmamda çalışmalarımı düzenli yürütebilmem için bilgilerini ve 

desteğini esirgemeyen, sevgili danışmanım, değerli öğretmenim sayın Prof. Şeyda 

Çilden başta olmak üzere, tez izleme komisyonu üyeleri sayın Prof. Dr. Aytekin 

Albuz ve Doç. Dr. Necati Cemaloğlu’na, eserin form analizinde yardımlarını 

esirgemeyen değerli öğretmenim sayın Yrd. Doç. Dr. Selçuk Bilgin’e, yabancı 

kaynakların çevirisinde yardımını esirgemeyen kuzenim P.Sevde Nacak’a, 
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çalışmamın her aşamasında desteklerini hissettiğim değerli aileme ve sevgili ikizim 

Beyzagül Kapçak Işıksungur’a sonsuz teşekkürlerimi sunarım. 
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ÖZET 

 

             “J.Brahms “Op. 108 No:3 Re Minör Keman-Piyano Sonatı’nın Teknik 

Müzikal ve Biçimsel Analizi”  adlı bu araştırma J.Brahms’ın, oda müziğinde ve 

keman eğitiminde önemi büyük olan,  melodik yapısı, ritmik yapısı, müzik yazısı ile 

keman öğrencisini ve eğitimcisini düşünmeye zorlaması ve çözüm üretme yoluna 

sevk etmesi yönüyle,  keman eğitiminde iyi bir çalışma alanı olduğu düşünülen 

sonatın, müzikal-teknik ve biçimsel-armonik özelliklerinin saptanmasıyla, ulaşılan 

bilgilerin yorumlanmasını amaçlamaktadır.  

 

 Eserde elde edilen müzikal-teknik ve biçimsel-armonik özellikler, analiz 

yöntemi ile tespit edilmiş, literatür tarama ile elde edilen bilgiler doğrultusunda 

yorumlanmıştır. 

 

 Eserde hızlı ve yavaş bölüm olmak üzere “Allegro” (birinci bölüm) ve 

“Adagio” (ikinci bölüm) incelenmiştir. Bölümlerin müzikal-teknik özellikleri; yay 

teknikleri, sol el-parmak teknikleri, konum geçişleri ve müzikal özellikler 

başlıklarıyla, biçimsel-armonik özellikleri ise; armonik ve biçimsel analizin bir arada 

işlendiği tablolarla ele alınmıştır. 

 

 Sonuç olarak, araştırmada elde edilen bilgilerin, Romantik Dönem müzik 

özellikleri, J.Brahms’ın müzikal anlayışı ve özellikleri, “Op.108 No:3 Re Minör 

Keman-Piyano Sonatı” ile ilgili çalışma yapan tüm araştırmacılara, eseri çalarken 

nasıl düşünülmesi, nasıl seslendirilmesi, hangi bilgilere yoğunlaşılması ve öncelik 

verilmesi gerektiği hakkında keman öğrencilerine, hangi adımları izleyeceği ve hangi 

adımları öğreteceği hakkında keman eğitimcilerine bakış açısı sağlayacak, faydalı ve 

ayrıntılı bir kaynak olabileceği düşünülmektedir. 

 

Anahtar Kelimeler: J.Brahms, Sonat, Keman Eğitimi, Romantik Dönem, Müzik. 
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ABSTRACT 

 

 This study called “J. Brahms Technical Musical and Stylistic Analysis of Op. 

108 No:3 D Minor Violin-Piano Sonata” aims to interpret the information by 

determining musical-technical and formal-harmonic features of sonata that is 

assumed to have great significance at violin education in that the sonata, which 

reserves great importance in chamber music and violin education, forces violin 

student and instructor to consider and makes them create a solution with melodic 

structure, rhythmic structure and music structure.  

 

 Musical-technical and formal-harmonic features obtained from the work are 

determined by means of analysis method and interpreted in accordance with the 

information in the literature review.  

 

 “Allegro” (first part) and “Adagio” (second part) in the work have been 

investigated as quick and slow parts. Musical-technical features of the parts have 

been discussed by bow techniques, left hand-fingers techniques, position transitions 

and musical features titles while formal-harmonic features have been discussed by 

the tables performed harmonic and formal analysis together. 

 

 As a conclusion, it is assumed that the information obtained in the study will 

provide all researchers studying the Romantic Period music features, musical 

understanding and feature of J. Brahms, “Op. 108 No:3 D Minor Violin-Piano 

Sonata” with how they should consider when playing the work, how they should 

perform the work, which information they should focus on and provide violin 

instructors with viewpoint as to what to teach violin students which steps they should 

follow and which steps the instructors teach and will also become a useful and 

detailed source.  

Key Words: J.Brahms, Sonata, Violin Education, Romantic Period, Music. 
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1. GİRİŞ 

 

Müziğin insan üzerinde bıraktığı etki, önemli bir unsurdur. Müziğin insan  

üzerinde etki bırakabilmesi; çalınacak eserin, icracı (çalıcı) tarafından nasıl 

seslendirildiği ile bağlantılıdır. 

 

Seslendiren kişinin, eserin etkisini yansıtması, bu anlamda büyük önem  

taşır. Bu nedenle, eseri söyleyecek veya çalacak olan kişi, sesini ve enstrümanını 

yeterli derecede kullanabilmelidir.  

 

Her çalgıda olduğu gibi, kemanda da çalıcının, belli teknik özellikleri ve buna  

bağlı olarak müzikal unsurları yansıtabilmesi için, çalınacak eserin bestecisinin ait 

olduğu dönem özelliklerini iyi tanıması, bestecinin müzikal özelliklerini iyi bilmesi,   

eseri iyi tanıması ve iyi analiz etmesi, bu bağlamda eserin, çalınışına adapte olması 

için teknik ve müzikal yapıya hazırlayıcı bilgiler edinerek, bu bilgileri çalgıda 

uygulayabildiği davranışlara çevirmesi büyük önem taşır. 

 

 Bu durum, keman eğitiminde, eğitimci yönünden ve keman öğrencisi 

yönünden çeşitli faydalar sağlamaktadır. Eğitimci yönüyle ele alındığında; keman 

eğitimcisinin bilgi düzeyini olumlu yönde değiştirmesi, öğrencisini doğru 

yönlendirmesi, edinilen bilgiler dahilinde çalışılacak tekniklerin belirlenmesi ile 

uygulama yöntemlerini ve öğretileceklerin önceliklerini belirlemesi adına faydalı 

olacaktır. Bunun yanında öğrenci yönüyle ele alındığında; keman öğrencisinin 

edinilecek bilgiler dahilinde çalışmalarının şekillenmesi, çalacağı eserin dönem 

özellikleri, teknik özellikleri ve armonik özeliklerinin bilinmesiyle daha doğru 

düşünebilmesini sağlaması ve dolayısı ile daha doğru davranışlarla eserin icrasını 

gerçekleştirebilmesi sağlanacaktır. Bu fikir, ünlü keman pedagogu ve virtüozü 

J.Joachim’in, “Violinschule”de, keman öğrencilerine verdiği öneriler arasında,  

“Yeni bir parçayı çalışmaya başlamadan önce öğrenci dikkatlice tonalite, ritim ve 

kompozisyonun genel karakterine bakmalıdır” (Joachim ve Moser, 1905:59) 

ifadesiyle desteklenmektedir. 
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 Bu bağlamda çalınacak eser hakkında bilgi edinmek için belli bir yol 

izlenmesi gerekmektedir.  

 

 İlk adım olarak bilgi edinilmesi gereken unsurların belirlenmesi ve daha 

sonra bu unsurlar hakkında gereken bilgilerin alt başlıklara ayrılarak, ayrıntılara 

ulaşılması faydalı olacaktır. Bilgi edinme yönteminin düzenli ve sıralı olması için 

uygun bir analiz modeli kullanılmalıdır. 

  

 Müzikte her dönemin özellikleri farklılıklar göstermektedir. Barok Dönem, 

Klasik Dönem, Romantik Dönem ve Çağdaş Dönem, kendi içinde çeşitli özelliklere 

sahiptirler. Bu özellikler, dönemler içinde insanların duygusal ihtiyaçları, duymak 

istedikleri tınılar, çevresel ve fiziksel faktörler ile oluşmuş ve gelişim göstermiştir. 

İlk dönemlerden başlayan bu gelişim ve değişim katlanarak günümüze kadar 

taşınmıştır. 

  

 Bu araştırmada ele alınan J.Brahms’ın Op. 108 No:3 Re minör Keman-Piyano 

Sonat’ının bestelenmiş olduğu “Romantik Dönem”, 19. yy. başından 20. yy. başına 

kadar olan dönemi kapsamaktadır. Bu dönemdeki fiziksel, siyasi ve duygusal her 

türlü değişim tüm sanat dallarını etkilemiştir. Ancak müzik, bu değişimden en çok 

etkilenen sanat dalı olmuştur. İnsanların duygusal değişimi, siyasi gelişmeler, 

insanlarda farklı duyguların oluşumuna neden olmuş ve dinledikleri, icra ettikleri 

müziği geliştirerek, duygusal ihtiyaçlarını karşılamak istemişlerdir. Bu dönemde 

oluşan bireysellik, sanatçıların eserlerini fazlasıyla etkisi altına almış, içsel 

dünyalarını ön plana çıkarmıştır. Bu durum da müziğin eskiye göre daha karmaşık 

olmasına neden olmuştur. Karmaşık duygular, önceden dinlenilmesinden zevk alınan 

müzik yapısını sıkıcı ve yetersiz hale getirmiştir. Müzik, icra edilmesi daha zor 

tekniklerle donatılmış, daha gür ses elde edebilmek için orkestralardaki enstrüman 

sayısı arttırılarak, icra edilmeye başlanmıştır. Böylece müzikte çeşitli türler 

gelişmiştir.  

 

Romantik Dönem’de bestelenen yeni formların yanında, biçim yönüyle 

Klasik Döneme bağlı kalınan sonatlar da bestelenmiştir.  
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“İtalyancada çalma, tınlama anlamına gelen “suonare” sözcüğünden 

türeme bir terim “sonat” (…) Şarkı söyleme, teganni etme anlamında gene 

İtalyanca “cantare” nin karşılığı olarak kullanılmaya başlanmış ve yerleşmiş, 

“sonat” ın klasik tanımlaması “tek veya bir eşlikte iki çalgı için yazılmış türlü 

bölümlerden oluşan müzik yapıtı (…) Sonat’ın ana planı klasik çapta 

kesinleşmeye başlamış, Haydn ve W. A. Mozart başlıca kurallarının 

öncülüğünü yapmıştır. Terim iki anlam kazanmış, ya üç-dört bölümden oluşan 

bir yapıtın bütünü, ya da bu bölümlerden ilkinin planı.” (Yener, F., 

1992:112).  

 

 Klasik Dönem Sonat’larını, Romantik Dönem Sonat’larından ayıran temel 

değişim, daha büyük boyutlu olmalarıdır. 

 

Romantik Dönem bestecilerinden olan Johannes Brahms, geçmişe bağlılığı 

ile bilinen önemli bestecilerdendir. J. Brahms, bestelediği sonatlarında biçimsel 

olarak Klasik Dönem’e bağlı kalmayı tercih etmiştir. Ancak J. Brahms’ın eserlerinde 

biçimsel olarak geçmişe bağlı kalması, onun eserlerindeki ifadeyi basitleştirmiştir. 

Biçimsel olarak Klasik Dönem özelliklerini taşıyan besteleri, aynı zamanda 

Romantik Dönem’in duygu yoğunluğunu da fazlasıyla barındırmıştır. Bu durum J. 

Brahms’ın önemli müzikal özelliklerinden bir tanesidir. J. Brahms bu özelliği ile 

geçmiş müziği yaşatmaya devam etmiş, gelecekteki müziğin şekillenmesinde de 

büyük rol oynamıştır. 

 

 J. Brahms’ın duygu yoğunluğu, müziğinin anlaşılmasını zorlaştırmış, çeşitli 

ritimler, çok bağlı motifler ve tonal değişimler gibi özelliklerin yoğun kullanımı da 

bestecinin eserlerini daha karmaşık hale getirmiştir. 

 

 Müzikteki zor teknikler keman çalımında da kendini göstermiştir. Romantik 

Dönem ve J.Brahms, çeşitli karakteristik özelliklere sahip oldukları gibi, her dönem 

ve besteci de farklı özellikler taşımaktadır. Bu karakteristik özellikler, eserlerin 
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icrasında büyük önem taşır. Çalıcı, bu özellikleri, icrasında mümkün oldukça 

yansıtmalıdır.  

 

 Bu farklılıkların belirlenmesiyle oluşan farkındalık, müziğin daha doğru ifade 

edilmesini sağlayacaktır. Bu nedenle, eserin icrasından önce bu farklılıkların 

belirlenmesinin, gerekli bir uygulama olarak kabul edilmesi, doğru bir yaklaşım 

olacaktır 

 

 Dolayısıyla, keman eğitimcilerinin ve keman öğrencilerinin, bu adımı 

çalışmalarının başlangıç noktası olarak kabul ettikten sonra, icraya yönelik 

çalışmalarını başlatmalarının, olumlu yönde sonuçlar doğuracağı düşünülmektedir. 

Bu bakış açısı ile başlatılacak çalışmaların, doğru anlayışı, doğru eğitimi, doğru 

yaklaşımı ve doğru müziği getireceği düşünülmektedir.  

 

1.1. Problem Durumu 

 

Müzik, etkili icra edildiği sürece, bestecinin amacına ve dolayısı ile müziğin  

amacına hizmet eder. Bu durumda, müziği belli bir bakış açısı ile icra etmek gerekir. 

Bu bakış açısını oluşturmak, öncelikle çalgı eğitimcilerine ve daha sonra da çalgı 

öğrencilerine düşer.  

 

 Çalgı eğitimcileri, öğrencilerine çalgıyı öğrettikleri ilk günden itibaren, bu 

bakış açısını oluşturmak için adımlar atmalıdır. Öğrenciler de öğretmenin verdiği 

bakış açısını geliştirerek, müziğin amacına hizmet etmelidirler. Ancak bu şekilde, 

çalınan eserlerin anlam bulacağı düşünülmektedir. 

  

Söz konusu durum, her çalgıda olduğu gibi, kemanda da geçerlidir. 

  

Keman öğrencisi, çalacağı eseri eline alır almaz, belli adımlara uyarak 

çalışmasını başlatmasının, bu anlamda yararlı olacağı, J.Joachim’in keman 

öğrencilerine verdiği çalışma önerilerinde mevcuttur. 
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 J.Joachim’in bu tavsiyesi esere başlamadan önce, eser üzerinde çeşitli 

incelemeler yapılması gerektiğini vurgular niteliktedir. Bu doğrultuda, keman 

öğrencisi öncelikle, çalınacak eserin dönemi ve bestecisi hakkında bilgi sahibi 

olmalıdır. Bu bağlamda, dönemin müzik özelliklerini ve bestecinin müzikal 

özelliklerini, dolayısıyla bestecinin çalgıyı kullanım yönündeki isteklerini, müziğin 

ifadesine yönelik teknik tercihini, bu tekniklerin uygulanma biçimlerini ve 

yöntemlerini öğrenerek, eserin icrasına ilişkin fikirler oluşturmalıdır ve bu fikirleri 

davranışlara dönüştürerek müziğin anlatmak istediğini doğru bir şekilde sunmalıdır. 

Söz konusu bilgileri, bir sistematik ile belirlemek gerekir. Bu sistematik bilgi edinme 

durumu, eserin iyi bir şekilde analiz edilmesi ile gerçekleştirilebilir. 

   

 Öğrencilerin keman icrasında eser analizi ile elde edecekleri bilgilerin, 

performansa olumlu yansıyabileceği düşünüldüğü için, bu durum göz önünde 

bulundurularak bu araştırma yapılmıştır. Bu araştırmada,  Romantik Dönem bestecisi 

olan J.Barahms’ ın “Op. 108 No:3 Re Minör Keman-Piyano Sonatı”nın müzikal-

teknik ve biçimsel-armonik özellikleri, analiz yöntemi ile saptanıp, literatür tarama 

yöntemi ile de yorumlanmıştır.  

 

Bu araştırmanın; bir eseri çalışmaya başlayan çalıcının (keman öğrencisinin), 

araştırmada elde edilen verilerden sonuç çıkararak, kendi çalışmalarına bakış açısı 

oluşturacağı, ilk andan itibaren hangi adımlar ile ilerleyebileceği hakkında kılavuz 

olabileceği ve eserin dönem özelliklerine, teknik ve müzikal özelliklerine yönelik 

yarar sağlayacağı ve J.Brahms’ın müzikal özelliklerine ayrıntılı kaynak olacağı 

düşünülmektedir. 

 

1.2.Amaç 

 

 Bu araştırmanın amacı, J.Brahms’ın “Op. 108 No:3 Re Minör Keman-Piyano 

Sonatı” nın “Müzikal-Teknik” ve “Biçimsel-armonik” özelliklerini saptamaktır. 

 

      Bu amaca ulaşmak için, aşağıdaki alt problemlerde, belirtilen sorulara cevap 

aranacaktır. 
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1. J. Brahms’ın “Op. 108 No:3 Re Minör Keman-Piyano Sonatı” nın müzikal-

teknik özellikleri nelerdir? 

 

 1.1. J. Brahms’ın “Op 108 No:3  Re Minör Keman-Piyano Sonatı”nın 

“Allegro” bölümünün müzikal-teknik özellikleri nelerdir? 

 

 1.2. J. Brahms’ın “Op 108 No:3 Re Minör Keman-Piyano Sonatı”nın 

“Adagio” bölümünün müzikal-teknik özellikleri nelerdir? 

 

2. J. Brahms’ın “Op. 108 No:3 Re Minör Keman-Piyano Sonatı” nın biçimsel-

armonik özellikleri nelerdir? 

 

 2.1. J. Brahms’ın “Op. 108 No:3 Re Minör Keman-Piyano Sonatı” nın 

“Allegro” bölümünün biçimsel-armonik özellikleri nelerdir? 

 

 2.2. J. Brahms’ın “Op. 108 No:3 Re Minör Keman-Piyano Sonatı” nın 

“Adagio” bölümünün biçimsel-armonik özellikleri nelerdir? 

 

 1.3. Önem  

 

Bu araştırma;  

 Üniversitelerin Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümlerinde ve keman eğitimi  

derslerinde, “Op. 108 No:3 Re minör Keman-Piyano Sonatı”nı tanıtabilmesi ve 

klavuz olarak kullanılabilmesi, 

 Keman eğitimcilerine ve keman öğrencilerine J.Brahms’ın “Op. 108  

No:3 Re minör Keman-Piyano Sonatı” aracılığı ile müzikal ve teknik bilgi kaynağı 

oluşturması,  

 Çalgı eğitimi alanına, farklı bir bakış açısı ve kaynak oluşturması, 

 Müzikte, Romantik Dönem’e kaynak oluşturması,  

 Müzik literatüründe, yeri ve önemi büyük olan besteci; J. Brahms’ın  
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müzikal anlayışına yönelik ayrıntılı kaynak oluşturması, 

 J.Brahms’ın “Op. 108 No:3 Re minör Keman-Piyano Sonatı”nda  

kullanmış olduğu tekniklerin,  kullanım özellikleri ile ilgili kaynak oluşturması, 

 J. Brahms’ ın “Op. 108 No:3 Re minör Keman-Piyano Sonatı” nın teknik 

ve müzikal açıdan ayrıntılı olarak incelenmesi,  

 Yeni yapılacak eser analizi çalışmalarna örnek kaynak ve bilgi  

kaynağı olması, 

  J.Brahms ile ilgili çalışmalara, örnek kaynak ve bilgi kaynağı  

olması yönüyle, önem taşımaktadır. 

 

1.4. Varsayımlar 

 

       Bu araştırmada; 

 Araştırma için ulaşılan kaynaklar ve elde edilen verilerin, yeterli olduğu, 

 Çalışmanın sonunda elde edilen verilerin, araştırmanın keman  

eğitimcilerine ve öğrencilerine faydalı olacağı,  

 Veri toplama araçlarının, araştırma için uygun olduğu varsayılmaktadır. 

 

 1.5. Sınırlılıklar 

  

 Bu araştırma; 

   

 C. F. Peters edisyonu ile,  

 

 J. Brahm’ın “Op. 108 No:3 Re Minör Keman-Piyano Sonatı” nın yavaş ve 

hızlı bölümlerine örnek oluşturan “Allegro” (birinci bölüm) ve “Adagio” 

(ikinci bölüm) ile, 

 

 J. Brahm’ın “Op. 108 No:3 Re Minör Keman-Piyano Sonatı” nın  
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“Allegro” ve “Adagio” bölümlerinde kullanılan “Teknik-Müzikal ve 

“Biçimsel-Armonik” özellikler ile sınırlıdır. 

 

1.6.Tanımlar 

 

Adagio: (İt). – Ağır başlı ve gösterişli bir deyiş ile (Çalışır, 1996:6). 

Agitato: (İt.). Tez canlı, yerinde duramayan, sürükleyici bir anlatımla 

(Say,2002:15). 

Alterasyon - Alteration: (Fr. Ve İng.) Değiştirme. (Ayrıca bazı değiştirici 

işaretler) (Say,2002:31). 

Andante: (İt.) – 1) Ağırca çalış. 2) Sonat, senfoni v.b. yapıtların ağır 

bölümünün adı. Metronom (66-72) (Çalışır, 1996:18). 

Animato: (İt.) – Kendini kaptırmış bir coşkuyla. Metronom (120-132). 

(Çalışır, 1996:19) 

Anlatım İfadesi: Müziğin nasıl seslendirileceğini belirten ifadelerdir. 

Appassionato: (İt.) – Tutkulu, aşırı istekli ve ateşli bir deyişle (Çalışır, 

1996:21). 

Artikülasyon - Articulation (Fr) – Açık, sağlam, doğru olarak belirterek. 

Heceleri ayırarak söyleme. (Çalışır, 1996:25). 

 

Biçim (Form): “Form, bir müzik parçasının kısımlarını bir araya getiren ve 

bütünü canlandırıp harekete geçiren niteliklerin toplamıdır. Müziksel malzemede 

saklı gücün ortaya konmasını, kaçınılmaz görünen ve ikna edici bir sona 

yönlendirilmesini sağlayan bir disiplindir (Bora, 2004:1, akt. Berry,  1996) 
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Con Sentimento: Duygulu bir deyişle (Say, 2002:108). 

Entonasyon: entonacion (İsp.) – Ses rengi, ses tutarlılığı. (Çalışır, 1996:82) 

Espressivo (İt.) – İçten, dokunaklı bir deyişle (Çalışır, 1996:84). 

Grazioso: (İt.) – İnce, çekici bir deyişle (Çalışır, 1996:101). 

Grupetto: (İt.) – Esas notanın bir üst ya da alt notası, kendisi biçiminde 

oluşan, çabucak çalınan üç veya dört notalık ezgisel süsleme, küme (Çalışır, 

1996:101-102). 

Kontrpuan: Sözcük anlamı “Notaya karşı nota” olan, “Ezgiye karşı ezgi” 

anlamında kullanılan terim. İki ya da daha fazla melodinin kendi bağımsız yolunda 

belirli kurallara göre ilerleyerek birliktelik oluşturduğu *polifonik müziğin 

uygulamasında yer alan yöntem (Say, 2002:304). 

Kromatizm: Kompozisyonda kromatik diziyi kullanmak (Say, 2002:313). 

Lied: (Alm.). Alman stilinde sanatsal şarkı. Genel anlamıyla, bir şiirin piyano 

eşlikli şarkı olarak bestelenmesi (Say, 2002:322). 

Marcato (İt). Vurgulu, aksanlı. Melodide bazı sesleri vurgulayarak öne 

çıkarmak. (Say, 2002:335). 

Motif: Harekete elverişli ve hareket eden anlamında Latince “motivus” 

sözcüğünden gelmedir. Kendine özgü ezgisel, Ritmik, çoksesli ise armonik özelliği 

olan en küçük anlamlı yapıdır (Delikara, 2010:9) 

Modülasyon (Geçki): Bir mod ya da tonaliteden başka bir mod ya da 

tonaliteye geçme işlemi (Say, 2002:216). 
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Molto Espressivo: Molto (İt.) – Daha çok (Çalışır, 1996:135), - Espressivo 

(İt.) – İçten, dokunaklı bir değişle (Çalışır, 1996:84) 

 

Mordant (Fr.) – Dokunma, bir ezgi süsü, duyurulan ilk sesin bir üst ya da alt 

sesine dokunularak kendisine dönülür.(Çalışır, 1996:135). 

 

Müzikal İfade Bağı: Müzikal düşünceyi belirten ve belirtilen bağ boyunca 

melodinin,  kesilmeksizin devam edilmesinin istendiğini belirten bağ çeşidir. 

 

Neo-Klasik: (İng.). “Yeni klasik” (Say, 2002:375). 

 

Pedal Sesi: *Füg formunda, üst partiler yürüşlerini sürdürürken alt partilde 

uzatılan bas sesi (Say, 2002:418-419). 

Poco Presto: Poco (İt.) – Az, biraz (Çalışır, 1996:163), - Presto (İt.) – Canlı, 

çok çabuk. Metronom (184-192) (Çalışır, 1996:166) 

Portamento: (İt.) – Kaydırma (parmağı kaldırmadan kaydırmak) (Çalışır, 

1996:184). 

Sebare. * Alla breve. (Say, 2002:469) – Alla breve (İt.). Bir eserin başında yer 

alan zaman donanımındaki iki ikilik ölçünün simgesel yazım biçimi (Say, 2002:27). 

Scherzo (İt). – Şakacı, nükteli bir beste (parça) (Çalışır, 1996:184). 

Senfoni: Klasik dönem kavrayışına göre, orkestra için *sonat formunda 

bestelenmiş dört bölümlü eser (Say, 2002:471). 

Senkop (Aksatım): Ritmik harekette vurguların yerleşme düzeninde çeşitlilik 

yaratmak üzere, olağan vurgu düzeninin değiştirilmesi yöntemi (Say,2002:20). 
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Sonat: (Lat.) Bir ya da iki çalgı için yazılmış çok bölümlü, dil zenginliği ve 

anlatım gücü yüksek çalgı müziği eseri ve onun yapılanmasını kesinleştiren form 

(Say, 2002:484). 

Tonalite: Bir dizinin tonal ilkelere göre kuruluşu. Dizilerin ve tonların ne 

şekilde kurulmuş bulunduğunu açıklayan sistem ve onun dayandığı kurallar bütünü 

(Say,2002:522). 

Sautillé: (Fr) – Yayı sıçratarak (Çalışır, 1996:182).  

“Bu teknik de yayı zıplatmanın bir başka türüdür. Ancak sautilléde, 

spiccatodaki gibi her seste özel bir kaldırma ya da düşürme hareketi yoktur. Yaydaki 

zıplama, tamamen yay çubuğunun esneme/yaylanma özelliği üzerine dayalıdır. Bu 

teknik, en iyi, yayın ortalarında çalınınca sonuç verir (Büyükaksoy, 1997:53). 

 

Varyasyon (Variationen): (al.) – Çeşitlemeler (Çalışır, 1996:218). 



2.KAVRAMSAL ÇERÇEVE 

 

 Bu bölümde, araştırmanın problem cümlesinin ve alt problemlerinin 

çözümüne katkıda bulunacağı düşünülen konulara yer verilmiştir. 

 

 2.1.  Romantik Dönem ve Romantik Dönem Müzik Sanatının Özellikleri  

 

 Bu bölümde Romantik Dönem’in tarihsel durumu ve dönemleri, genel 

özellikleri, sanatsal ve müzikal özellikleri, çalgı müziği, dönem sanatçılarının genel 

özellikleri, dönemin müzik özellikleri, müzik özellikleri başlığı altında; melodik 

yapı, ritmik yapı, tempo, müzikal dinamikler ve tonalite ile ilgili başlıklar ele 

alınarak, ayrıntılı açıklamalar yapılmıştır. 

 

 2.1.1. Romantik Dönemin Tarihsel Durumu ve Dönemleri 

 

 Romantik kelimesi, eski Fransızcadaki “romance” (şiir yazma) sözcüğünden 

gelmiştir. Bu anlamda Romantik Dönem, kelime anlamıyla fazlasıyla örtüşmektedir. 

19. yy. başından 20. yy. başına kadar süren zaman dilimi Romantik Dönem olarak 

adlandırılmıştır. Bu dönem aydınlanma döneminde üstü örtülmüş içgüdüsel 

ihtiyaçların, doğmasıyla ortaya çıkmıştır. Romantizm, bireyselliğin sanatta 

geliştirilmiş biçimidir. 

 

 Bu dönemdeki en temel gelişimleri; 

 

 Sosyal ve ekonomik sıkıntıların doruk noktada olması, 

 Elektriğin icad edilmesi, 

 Buhar makinelerinin bulunması, 

 Demiryollarının gelişmesi,  

 Buharlı gemilerin kullanılmaya başlanması, 

 Telgrafın kullanılmaya başlanması, şeklinde genel olarak sıralayabiliriz. 

 Bu gelişimler kültürel, ekonomik, toplumsal ve politik durumu, büyük ölçüde  
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etkilemiştir. 

  

 19. yy. ikinci yarısında gözlenen başlıca oluşum “Sanayi Devrimi” dir. 

“Sanayi Devrimi” nin birçok alana etkisi kaçınılmaz olmuştur. Sanattaki yansıması; 

ince işçiliğin önemini yitirmesi, kaba ve ucuz ürünlerin sanat adına piyasaya 

sürülmesi şeklinde kendini göstermiştir ve dolayısıyla beğeni düzeyini düşürmüştür. 

Bu gerileme kendini müzik alanında, hafif müziğin ve dans müziğinin 

yaygınlaşması, operanın yumuşatılmış bir biçimi olan “operet” in kurumsallaşması 

şeklinde kendini göstermiş ve bu müzik türleri beğeni düzeyinde ilk sıraya 

yerleşmiştir. Ancak bu beğeni düzeyine karşı, düzeyli olanı yaratma fikri de bir 

yandan hız kazanmıştır. 

  

 Romantik Dönem, sanattaki yeni akımların birbiriyle yarıştığı, hareketli bir 

dönemin özelliğini taşır. 

  

 Romantik Dönem’de, edebiyat da büyük ölçüde ön plana çıkmıştır. Romantik 

Dönem’de görülen maddeci, gerçekçi ve doğalcı akımlar, öncelikle edebiyatta etkili 

olmuştur. Çok geçmeden müzik de bu akımların etkisine girmiştir. Bu durumda 

edebiyat müzikten, müzik de edebiyattan etkilenmiştir. 19. yy.’ın bütün şiirsel 

eğilimleri, müzik sanatında çalgı müziğine aktarılmıştır. Şiirin, romantik dönem 

bestecilerinin müziğindeki önemi büyük olup, bestelerinde şiirsellik hakimdir. 

Romantizmin şiirselliğini, romantik dönemin önemli bestecilerinden biri olan 

Mendelssohn şöyle ifade etmiştir; “Notaların sözcükler kadar açık ve kesin anlamı 

vardır. Hatta daha kesindir bile denebilir” (Şahinalp,2006:13). 

  

 Edebiyat ve müziğin etkileşiminden, müzik formları oluşturulmuştur. Bu 

oluşumun bir sonucu “Senfonik Şiir” dir. Bu sonuç, bizlere etkileşimin boyutunu 

örneklemektedir. 

  

 Romantik dönem en büyük zaferini müzik alanında kazanmıştır. Müzik, 19. 

yy.’ın sonuna kadar romantik olma özelliğini korumuştur. 
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 Romantik dönem, uzun bir zaman diliminde gelişmiş, değişmiş ve dönemlere 

ayrılmıştır.  

 

Bu dönemler; 

 

1. Erken Romatik (1800-1830) 

2. Yüksek Romatik (1830-1850) 

3. Geç Romantik (1850-1890) (Fırat Kutluk’un “Müziğin Tarihsel Evrimi” 

adlı eserinde bu tarihler, 1850-1910 ya da 1920 olarak belirtilmiştir).   

4. Post Romantik (20. yy.’ın başlarına kadar olan dönem) şeklinde 

sıralanmıştır. 

 Bu dönemler, Özcan Ulucan’ın “Barok, Klasik, Romantik ve Çağdaş 

Dönemlerde Keman” adlı tezinde üçe ayrılmış bir şekilde belirtilmektedir. Bunlar 

1.İlk Romantik, 2.Geç Romantik, 3.Son Romantik.     

  

 Bu dönemler müziksel yönleriyle, kısaca şöyle özetlenebilir. 

  

 Erken Romantik Dönem (1800-1830) : Bu dönemin ilk büyük kromatik eseri, 

Weber’in 1821 tarihinde yazmış olduğu Freischütz’üdür. Bir başka örnek de E.T.A. 

Hoffmann’ın 1816 tarihinde yazılan “Undire Operası” dır diyebiliriz. Bu dönemde 

“İtalyan Hafif Operası” nın son ve en büyük temsilcisi Rossini’nin “oyunsu” ve 

“yapay” operaları, Avrupa’da ve Amerika’da büyük kitlelere ulaşmıştır. 

  

 Yüksek Romantik Dönem (1830-1850): 1830 Temmuz’unda, liberal 

monarşinin kurulmasına ve restorasyon döneminin kapanmasına yol açan, devrimin 

politik etkileriyle şekillenmeye başlamıştır. Bu dönemde, romantizmin merkezi, 

Viyana değil Paris olmuştur. 

  

 Bu dönemin önemli bestecileri; Mendelssohn, Schumann, Chopin ve Liszt 

olmuştur. Berlioz’un “Fantastik Senfoni”si, müzikte bu evreyi temsil eden ilk 

başyapıt olmuştur. Paganini’nin çifte kişiliğini ve usta çalgıcılığını inanılmaz bir 
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pratiğe ulaştırmıştır. Liszt piyano çalgı ustalığını geliştirmiş, Chopin de çok etkili 

tınılar yakalamıştır. Schumann’ın şiirsel müziği ve düşünsel derinliği, 

Mendelssohn’un romantik klasizmi, bu dönemin temel taşları olmuştur.  

  

 Schumann’ın besteciliğinin yanında yazınsal çalışmaları da olmuştur. 

Kendisinin çıkarttığı “Die Neue Zeitschrift für Music” dergisiyle, müziksel 

gelişmeleri ve değişimleri, bu dergiye yazarak, dönemin adeta tarihsel belgelerini 

oluşturmuştur.  

  

 Geç Romantik Dönem (1850-1890): Bu dönemde ulusçuluk hızla devam 

etmektedir. Bu dönem düşünsel ve estetik yönden, tarihçilik doğalcılık ve ulusalcılık 

renklerini ard arda sergileyen dinamik bir çağdır. 

  

 Bu dönemde, romantik besteci olan Liszt’in orkestra müziğine öncülük eden 

“Senfonik Şiir” türü kendini göstermiştir. Schumann ve Mendelssohn gibi 

bestecilerin eserlerinde Beethoven’ın etkisi, görülmüştür. 

  

 Geç romantizmin başarısı, yeniden toparlanma ve sentez yaratma 

kavrayışında görünür. Geç romantizmin yarattığı sentezin simgesi, J. Brahms’dır. J. 

Brahms, zengin bir  müzik anlatımıyla, hem klasik dönemin biçim anlayışına ilişkin 

değerleri vurgulamış, hem de romantik duyarlılığı doruğa taşıyarak “salt müzik” 

anlayışını geliştirmiştir. J. Brahms sadece bu dönemin değil, tüm müzik tarihinin en 

önemli bestecilerinden biri olmuştur. 

  

 Post Romantik Dönem (20. yy.’ın başlarına kadar olan dönem): Bu dönemde 

19. yy.’ın sonlarında romatizmin izleri devam ederken, bu dönem özellikleri 

dışındaki akımlar kendini göstermiştir. Bu dönemin bestecilerine, Gustav Mahler, 

Hugo Wolf, Max Reger ve Richard Strauss örnek verilebilir. 
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 2.1.2. Romantik Dönemin Genel Özelikleri 

 

 Romantizmin genel özellikleri için şunlar söylenebilir; 

 Doğal güzelliklere büyük hayranlık, 

 Akla karşı, duyguların yüceltilmesi, 

 İnsan benliğinin, kişiliğinin, ruh hallerinin ve manevi gücünün araştırılması, 

 Dehaların, kahramanların ve olağanüstü özelliklere sahip kişilerin tutkularına 

ve iç çatışmalarına önem vermesi, 

 Manevi bir gerçeğe ulaşmanın, düş gücünden geçtiğinin düşünülmesi, 

 Sanatçının yaratıcı ruhunun, biçimsel kurallara ve geleneksel uygulamalara 

bağlı kalmasından daha önemli olduğunun savunulması, 

 Halk kültürüne, ulusal ve etnik kültürlerin köklerine ve ortaçağa büyük ilgi 

duyulması, 

 Egzotik, uzak, esrarengiz, tuhaf, gizli, hastalıklı ve şeytani öğelere yönelim, 

 Toplumsal olaylara ve halkın sorunlarına duyarlı olunması,  

 Güzel sanatlar, müzik, felsefe ve edebiyat alanlarındaki romantik bakış 

açısının, milliyetçilik, kişisellik, duygusallık ve öznellik gibi biçimlerle 

keskinleşmesi. 

 2.1.3. Romantik Döneminin Sanatsal ve Müzikal Özellikleri 

 

 Müziğin Romantik Çağı 18. yy.’ın sonunda, toplumsal devrimlerin müziği 

etkilemesiyle başlamıştır. Bu dönem, Klasik Dönem’in ve Romantik Dönem’in 

başlarını simgeleyen ve büyük besteci Beethoven’in son dönem eserlerinden, 

Rossini’nin operalarına, Schubert’in lied’lerinden, Schönberg’e kadar uzanan bir 

dönemdir. 

 

  Romantik sanat, itirafları haykıran, yaraları açığa çıkaran bir insan 

belgeselinden ibarettir. Müzikte romantik terimi ilk olarak, E.T.A. Hoffman, 

Beethoven’in “Beşinci Senfonisi” ni değerlendiren bir yazısında kullanmıştır (1810). 

Bu dönemde müzik, orta sınıfın malı olurken orkestra da saraylardan, konser 

salonlarına taşınmıştır. Halkın daha rahat anlaşılır müzik tercihi, kısa ve eğlenceli 
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formların oluşmasına, bestecilerde ve dolayısıyla eserlerde, başına buyrukluk havası 

oluşturmuştur. Bu durumla, “(…) bestecinin, eserlerini sanat için mi yoksa halk için 

mi yazdığı sorusu ortaya çıkmıştır” (Şahinalp, 2006:18). 

 

 Eserlerin basılmasıyla ve çeşitli değerlerin kurulmasıyla insanların müzik 

dünyasındaki gelişmelerden haberdar olmaları sağlanmıştır. Bu dergilerden bir 

tanesi,  Schumann tarafından çıkartılan “Die Neue Zeitschrift für Musik” dergisidir. 

  

 Bu dönemin gözde çalgısı piyanodur. Piyano romantik bestecilerin 

duygularını en iyi şekilde yansıtmalarına çok uygun bir çalgıdır. Piyanonun çalma 

teknikleri bu dönemde gelişim göstermiştir. Piyanoda, orkestra tekniklerini 

çağrıştıran teknikler kullanılmıştır. Bu teknikler, melodinin çiftlenmesi ve pedal 

kullanımıyla “Legato” etkilerinin güçlenmesidir. Bu uygulamalarda öne çıkan 

besteciler; Schubert, Mendelssohn, Schumann, Liszt ve J.Brahms’tır. 

  

 Bu dönem, “Konçerto” yapısına da yenilikler getirmiştir. Bu dönemde, 

virtüözlük önem kazanmıştır. Bu nedenle solist, orkestra ile yarışır gibidir. Bu dönem 

müziğindeki teknik zorluklar, amatörleri romantik müziği çalmaktan uzaklaştırmıştır. 

Amatörlerin, daha güç müziği icra edememelerinden kaynaklı, klasik türlerin 

çalınarak unutulmamasına neden olmuştur. Bu durum, Klasik Dönem müziklerinin 

unutulmaması yönüyle pozitif bir etki yaratmıştır. 

  

 Duyguların, en iyi piyano ve kemanla ifade edilmesi nedeniyle, bu dönemde 

en çok piyano ve keman için konçertoları bestelenmiştir. Ayrıca orkestra eserleri de 

çok fazla bestelenmiştir. Ali Uçan’ın “Keman Ders Kitabı Lise 3” kitabında, “Sonat” 

ve “Konçerto” nun bu dönemde geliştiği belirtilmektedir.     

  

 Bu dönemde orkestra eserleri gibi büyük yapıtlara ilgi duyulurken, bir yandan 

da Oda Müziği yapıtları ve “lied” ler gibi daha küçük çaplı yapıtlar da aynı derecede 

ilgi görmüştür. Bu dönemin başka bir önemli türü ise “lied” tir. “lied” besteleyen 

besteciler; Schubert, Schuman, J.Brahms ve Hugo Wolf’tür. Bu besteciler, şiirleri 

konu almış ve şiiri müzikle ifade etmeye çalışarak çeşitli ve önemli gelişimlerde 
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bulunmuşlardır. Emel Çelebioğlu’nun “Tarihsel Açıdan Evrensel Müziğe Giriş” adlı 

eserinde, koral müziğin oldukça önemsiz olduğu belirtilirken, İsmail Lütfü Erol’un 

“Klasik Müziğe İlgi Duyanlar İçin Klavuz Kitap” adlı eserinde dönemin en gözde 

biçimleri içinde, Oda Müziği ve “lied” lerin yanısıra, Koral Müzik’in olduğu da 

belirtilmiştir.  

  

 Bu dönemin çalgı müziğini, en temelde ikiye ayırabiliriz. 

 

 Senfonik Müzik 

 Oda Müziği 

 

 Senfonik Müzik: 

 

 19. yy. da “Senfonik Orkestra” ve “Senfonik Form” çok büyük gelişme 

göstermiştir. Dolayısıyla, orkestrasyon tekniği gelişmiştir. Bu dönemde “senfoni”ler, 

Klasik Dönem’e göre daha uzun yazılmışlardır. Bu dönemde, klasik biçimli 

“senfoni”leri, Schubert, Schumann, Mendelssohn, J.Brahms, Mahler ve Bruckner 

yazmıştır. Ancak daha sonra bestecilerin edebiyata ve “Program Müziği” ne olan 

eğilimleri ile birlikte “senfoni” yerine “senfonik şiir” eğilimi artmıştır. 

 

 Oda Müziği: 

 

 Bu dönemde oda müziği, halkın evine girmiştir ve büyük salonların 

sahnelerinde de seslendirilmeye başlanmıştır. Bu durum, çalgı ses renklerini 

çeşitlendirmiş, çalgılardan daha güçlü ses verebilir duruma getirmiştir ve armonik 

yapı yoğunlaşmıştır. Oda Müziği’ne piyano çalgısı da eklenmiştir. 

  

 Oda Müziği, aslen Klasik Dönem ürünüdür. Romantik Dönem’de Oda 

Müziği dalında en verimli olan besteciler, klasik ilkelere bağlı olan Schubert ve 

J.Brahms olmuştur. 
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 Bu dönem, biçimselliğin karşısındadır. Kalıplaşmış formların dışına 

çıkılmıştır. Romantizm’de kalıplaşmış formlar yerini şematik olmayan kalıplara 

bırakmıştır. Bunun sonucunda;  

 

 Etüt 

 Rapsodi 

 Noktürn 

 Vals 

 Ballade 

 İmpromptu 

 Mazurka 

 Prelüde, tarzında enstrümantal eserler doğmuştur. 

 

Piyanonun çok önemli olduğu Romantik Dönem’in başarılı piyanisti ve bu  

araştırmanın da incelediği besteci, J. Brahms’ın, Romantik Dönem piyano müziğinde 

kullandığı biçimleri şöyle sıralayabiliriz; 

 

 Konçerto 

 Çeşitlemeler 

 Rapsodiler 

 Kapriçyolar 

 İntermezzolar 

 Valsler 

 Sonatlar 

 

 2.1.4. Romantik Dönem Sanatçılarının Genel Özellikleri 

  

 Romantik Dönem sanatçıları, milliyetçilik, doğa ve kahramanlık hikayeleri 

üzerine yoğunlaşmış ve kendilerini tam olarak ifade etme çabası içinde olmuşlardır. 
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 Romantik Dönem bestecileri için ise, şu şekilde bir tanım yapılabilir; “Bir 

önceki dönemde yüksek sanatsal birimi olan dar bir çevreye yönelmişken, şimdi 

sıradan fakat büyük bir çevreye yönelmiştir. Böylesine bir dinleyici kitlesine 

ulaşamayacağını bilen dönem bestecileri, kendi içlerine kapanmış, özgür ve kendince 

üretimlere yönelmişlerdir” (Erol, 1998:119-120). 

  

  “Klasik dönemin aksine yapısal kurallarla düşüncelerini sınırlamayan, 

kuralları uygulamak için yapıtın özünü yitirmekten çekinen ve iç dünyası 

karmaşıklaşan bir sanatçı tipi doğmuştur” (Şahinalp, 2006:5). Bu dönemdeki 

bestecilerin içe dönüklükleri, bireysellikleri değişik sonuçlar doğurmuştur. Bu 

dönemdeki besteciler, benliklerine öyle inanırlar ki “Usçu Çağ”ın klasizmini bile 

kendi romantik bakışlarıyla görüp değerlendirmişlerdir. 

  

 Romantik Dönem’deki hiçbir besteci, dinsel müzik yazmamıştır, bu dönemin 

ilham aldığı konu doğadır. Besteci, sanayileşmenin gürültülü ve kalabalık şehir 

yaşamından kaçarak, doğaya yönelmiştir. Doğayı ve evreni, içten bir müziğin 

yansıtabileceğini savunup, doğal seslere yakın tınıları tercih etmiştir. Romantiklerin 

evreni algılayışı, materyalizmin de etkisiyle “Tınısal Büyüme” diyebileceğimiz 

sonuçlar doğurmuştur. Bunun örneği, büyük orkestralarda ve kalabalık korolarda 

görülür. 

  

 Romantiklerin ilgisini, özellikle Barok Çağ çekmiştir ve duygularını 

yansıtmak için insan sesi yerine, çalgı müziğini tercih etmişlerdir. Örneğin; 

J.Brahms, Beethoven ve Schumann kendi stillerini, Bach’ın müziğini örnek alarak 

oluşturmuşlardır. 

  

 Romantik Dönem bestecisi, sözleri müziksel dile çevirmiştir. Bu da 

bestecileri “Programlı Müzik” e yöneltmiştir.  Ancak J.Brahms, “Programlı Müzik” e 

karşı çıkmış ve çalgılarla saf müzik yaratma yanlısı olmuştur. 

  

 Romantik müzikte besteciler, kendilerini daha iyi ifade edebilmek için temel 

terimleri yalın ve oldukları şekliyle kullanmak yerine, bunları geliştirerek dile 
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getirmişlerdir. Örneğin; allegro(canlı) temposu yerine allegro molto ma non troppo 

(çok canlı ama o kadar da çok değil) kullanılması gibi. Aynı paralelde, cantable 

(şarkılı),  mesto (üzüntülü), con fuoco (ateşli) ve benzeri terimler de ifadeyi arttırmak 

amacıyla sıklıkla kullanılmıştır” (Şahinalp, 2006:16). 

  

 Besteciler eserlerinde ifadenin sınırlarını, sadece müzikal terimlerle değil, 

armonik oluşumlar, biçimsel sınırlar ve icracının fiziksel yapılabilirlikleriyle de 

zorlamışlardır. 

  

 Romantik Dönem bestecileri ile ilgili, genel olarak şöyle söylenebilir; 

Romantik Dönem bestecileri, geçmişi yeniden canlandırmış ve geleceğe de ışık 

tutmuştur. Dolayısıyla modern müziğin incelikleri ve çeşitliliği, Romantik Dönem 

müziğinden kaynaklanmıştır denilebilir. 

 

 2.1.5. Romantik Dönem Müzik Özellikleri 

 

 “Klasikçinin biçimi özü yönetirken, Romantiğin özü biçime karar verir” 

(İlyasoğlu, 2009:101). Romantik müziğin özü bu kadar ön plandayken, özü 

belirleyen unsurların gelişimi kaçınılmaz olmuştur. Bu unsurlar; tempo, melodik, 

tonal, ritmik ve müzikal unsurlardır. Bu unsurlar, aşağıdaki gibi ayrıntılanabilir; 

  

 Melodik Yapı: 

 

 Romantik dönemde; yoğun ve karmaşık, uzun, abartılı, coşkulu duygu yüklü, 

lirik yapılı melodiler tercih edilmiştir. Melodik çizgiyi belirleyen önceki kurallar 

gözardı edilerek “ruhsal açılım” ın ifadelendirilmesi fikri öne çıkmıştır. Örneğin; 

Schubert’in “Bitmemiş Senfonisi” nde tehlike, sıkıntı, ateş gibi olguların ifadesi için, 

aralıklar daralmış ve kromatik çizginin yinelenmesi sağlanmıştır ve tema bu şekilde 

belirlenmiştir. 
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 Ritmik Yapı:  

 

 Romantik Dönem’in ritmik yapısında özgürlük vardır. Ritmik yapılarının 

kesiştiği çapraz ritimlere yoğun bir şekilde rastlanır. senkop ve belirgin vurgular ile 

zengin ritmik yapılar kullanılır. 

 

 “Örneğin, Schumann, senfonik Etüdler’inde, senkopları sıkça kullanarak 

kulağı yanıltmış ve vurguları kaydırarak, ölçü duygusu ve ritim belirsizliği 

yaratmıştır”(Şahinalp,  2006:14). Bu durumda, bu araştırmada incelenen J.Brahms’ın 

“Op. 108, No:3 Re Minör Keman-Piyano Sonatı” da örnek olarak verilebilir. 

 

 Romantizmin öznellik temeli üzerinde yükselen ritm anlayışı, bestecisine 

göre değişen özellikler taşımaktadır. Her besteci, eserlerinde kendi müzikal 

anlayışına göre ritmik yapıyı şekillendirmiştir.  

 

 Ritmik yapı, vurgularla, senkoplarla zenginleştirilmiş, ritmik özellikler, 

neredeyse modern müziğin sınır bölgesine kadar ulaşmıştır. 

 

 Tempo: 

  

 Romantik Dönem’de, her terimde olduğu gibi, tempoyla ilgili ifadeler de 

daha ayrıntılı ifadelerle belirtilmiştir. Örneğin “Allegro” temposu yerine, daha 

ayrıntılı olarak “molto allegro non troppo” tercih edilmiştir. 

 

 Müzikal Dinamikler: 

 

 Romantik Dönem’de müzikal dinamikler çok ayrıntılı kullanılmıştır. 

Besteciler ses paletinin nüanslarını duyurabilmek için, yeni çalgılar yaratmaya varan 

arayışlar içine girmişlerdir. 

 

“Romantik besteci için doğanın tüm renklerini seslerle ifade etmek, 

betimlemek bir amaç olmuş ve bu sebeple orkestrasyon önemini arttırarak bir 
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sanat dalı haline gelmiştir. Romantiklerin doğayı algılayış biçimleri ve 

maddeciliğin etkisiyle, tınılar büyümüş, orkestra elemanlarının sayısında artış 

olmuştur. Orkestraların büyümesi ve çalgıların gelişimiyle elde edilen ses 

rengi değişmiş, nüansların alt ve üst sınırları molto pianissimo (ppp – son 

derece hafif)’ dan molto fortessimo (fff – son derece gür)’ya kadar oldukça 

genişlemiştir” (Şahinalp, 2006:14).  

  

 Bu durumdan da anlaşıldığı gibi; bestecilerin duygularının yoğunluğunu ve 

bu duygularının ifadesini müziğe yansıtmak istemeleriyle, müzikte devrim 

niteliğindeki gelişmelere imza atılmıştır. 

 

 Tonalite: 

  

 Romantik Dönem’de yaşanan duygusallık, zengin lirik yapı ve duyguların 

sıcaklığı, armonide etkileyici modülasyonlar ve kromatik dizilerin yoğun bir şekilde 

kullanılması ile dönemin yoğun dokulu müzik stilini ortaya çıkarmıştır. Besteciler, 

kromatik aralıklarla, dramatik anlatımlar yaratmış ve yedili ve dokuzlu dizonans 

akorlar bolca kullanmışlardır.   

  

 Romantik Dönem’de, tonalite kavramında diğer müzikal gelişmeler gibi çok 

büyük ilerlemeler görülmüştür. Klasik Dönem’e göre, artık daha cesur tonalite 

ilişkileri, alterasyonlar ve uzak tonlara modülasyonlar yapılmaya başlanmıştır. 

Modülasyonlar, akıcılık kazanmış ve kullanımları, daha serbest bir yazı tarzını 

geliştirmeye neden olmuştur. Ani ton değişimleri de bu dönemin tonalite özellikleri 

arasında bulunur. Bu ani ve hazırlıksız ton geçişleri, dramatiklik uğruna 

kabullenilmiştir. 

  

 Duygusallığın çok yoğun olması ve gizemli bir hava yaratması nedeni ile, 

majör tonlardansa, minör tonlar tercih edilmiştir. C. P. E. Bach, Haydn ve Mozart 

minör tonlar kullanarak, Romantizm’e hazırlık yapmışlardır. Ayrıca 19. yy.’ ın ikinci 

yarısında bestelenmiş “Senfoni” lerin %70’i  minör tonda yazılmıştır. Son olarak, 
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dönemin tonalite özelliklerine, müziğin sona yaklaşır gibi olup, tekrar birkaç kez 

daha ana temadan uzaklaşması ve yeni yollar araması da eklenebilir. 

  

 En temelde Romantik Dönem müziği için; 19. yy.’da yoğun yaşanmasıyla 

birlikte her çağda, her sanatçıyla yaşanmıştır denilebilir. “Kuşkusuz, her sanat 

eserinde romantizmden bir pay vardır” (Erdem, 1998:36). 

 

 2.1.6. Romantik Dönem Sonat Özellikleri  

 

 Bu bölümde, Romantik Dönem’de sonat ve sonatın tarihsel gelişimi, sonat 

formu, bölümleri, Sonat Allegrosu ve 19. yy. Adagio bölümlerinin özellikleri ele 

alınarak, ayrıntılarla açıklanmıştır. 

 

 2.1.6.1. Romantik Dönemde Sonat ve Sonatın Tarihsel Gelişimi 

 

 “İtalyancada çalma, tınlama anlamına gelen “suonare” sözcüğünden türeme 

bir terim “sonat” (…). Şarkı söyleme, teganni etme anlamında gene İtalyanca 

“cantare” nin karşılığı olarak kullanılmaya başlanmış ve yerleşmiş, “sonat” ın 

klasik tanımlaması “tek veya bir eşlikte iki çalgı için yazılmış türlü bölümlerden 

oluşan müzik yapıtı (…) Sonat’ın ana planı klasik çapta kesinleşmeye başlamış, 

Haydn ve W. A. Mozart başlıca kurallarının öncülüğünü yapmıştır. Terim iki 

anlam kazanmış, ya üç-dört bölümden oluşan bir yapıtın bütünü, ya da bu 

bölümlerden ilkinin planı.” (Yener, 1992:112).  

  

 Tarihte ilk sonat örneği, Barok Dönem’de görülmüştür. “Barok dönemde 

sonat kavramı çok genel bir anlamda kullanılmaktaydı. Genellikle trio olan küçük bir 

çalgı topluluğunun seslendirdiği çok bölümlü biçimlerin hepsi sonat ismiyle 

anılmaktaydı” (Boran ve Şenürkmez, 2007:143). 

 

 Sonat formu, 18. yy.’dan beri gelişimini devam ettirmiştir. Klasik 

Dönem’deki Sonat’lar, bir veya bazen üç bölümlü olmuş ve piyano veya piyano 

eşlikli çalgılar için yazılmıştır. Sonat iki şekilde kullanılmıştır. Yener’in de belirttiği 
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gibi üç veya dört bölümden oluşan bir yapıtın bütünü, ya da bu türde yapılmış bir 

müzik yapıtının ilk bölümüdür. Genellikle senfoni, oda müziği eserleri ve 

konçertonun ilk bölümleri “sonat allegrosu” biçimindedir. 

 

  Sonat formunun kural ve kavramlarından sıyrılan Ludwig van Beethoven, 

Mozart ve Haydn’ın bağlı kaldığı Barok Dönem’e, onlar gibi bağlı kalmamıştır ve 

Romantik Dönem Sonat’larının şekillenmesinde ilk adımları atmıştır. Ludwig Van 

Beethoven, Mozart ve Haydn’ın “Müzik kulağı rahatsız eden her sesten kaçınmalı, 

eğlendirmeli, güzelliğin sınırı ise müziğin ortak sınırı olmalıdır” (Yener, 1992:112) 

düşüncesine katılmamaktadır. Bu durum, Romantik Dönem müzik özelliği de olan, 

Romantik Dönem Sonat’larında kullanılan altere sesleri yoğunlaştırmıştır. 

  

 Romantik dönemde genel olarak besteciler, “Klasik Dönem” sonat formunu 

örnek almışlardır. Romantik Dönem’de bestelenen sonatları, Klasik Dönem 

Sonat’larından ayıran temel değişim ise, daha büyük boyutlu olmalarıdır. Bu 

dönemde melodik yapı, daha uzun tutulmuştur. Bu dönemin bir başka sonat özelliği 

ile ilgili ilk adımı da J. Brahms atmıştır. Bu özellik, bestecinin iki çalgıya eşit görev 

vermesi şeklinde olmuştur. Bu şekilde “ikili sonat” kavramı doğmuştur. Bu 

araştırmada incelenen J. Brahms’ın “Op.108 No:3 Re Minör Keman-Piyano Sonatı” 

bu sonatların arasındadır. 

 

 2.1.6.2. Romantik Dönem Sonat Formu  

 

 Dönemin sonat biçimi taslak olarak şöyle gösterilebilir; 

 

 I.BÖLÜM : ÇABUK (Sonat Allegrosu Biçimi) 

(Giriş) 

 Sergi 

 Gelişme  

 Yeniden Sergi 

(Coda) 
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 II.BÖLÜM : AĞIR 

 

 III.BÖLÜM : MENÜET ve TRIO (SCHERZO veya TRIO) 

 

  IV.BÖLÜM : ÇABUK 

  

 2.1.6.3. “Sonat Allegro” su Biçimi ve Özellikleri 

 

 “Sonat Biçimi” nin ilk bölümü olan “Sonat Allegrosu” biçimini aşağıdaki 

şekilde ayrıntılayabiliriz;  

 

 Bu bölüm, (sonatın ilk bölümü) “Allegro” hızında olduğu için “Sonat 

Allegrosu” biçimi adını almıştır. “Sonat Allegrosu” üç bölümden oluşur. 

 

 Sergi: 

   

 Sergi (Serim, Exposition) bölmesinde, bu bölüme temel olan fikirler tanıtılır. 

İlk olarak ana tema (A) verilir. 

 

  “Temanın tam ya da dominant kararı ile sona erdiği ölçü, varış köprüsünün 

başladığı yerdir. Yan temaya doğru gelişen bu köprüde, çoğunlukla esas tema 

motiflerinden akıcı bir şekilde işlemeler yapılır. Bazen besteci burada yeni 

fikirler kullanabilir, fakat gideceği yan temadan istifade etmez. Modülasyon 

yapılarak yan temanın (B) dominantında yarım karara gelinir” (Cangal, 

2004:151). 

 

 Yan tema (B) majör eserde dominant tonunda, minör eserlerde ise, ilgili 

majöründe sunulur. Yan temanın sona ermesi ile, son tema (bitiş teması) başlamış 

olur. Yan tema tonalitesinde duyulan bitiş temasından sonra, küçük bir bölme sonu 

codası ile sergi bölmesi sona erer. 
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 Gelişme: 

 

 “Gelişme bölmesinde sergideki tema ve motif ele alınarak çeşitli şekiller 

içinde işlenir. Besteci her fikir üzerinde durabileceği gibi, içinden birkaç 

tanesini veya yalnız birini seçebilir ve bunların çözümlenmesini (tahlilini), 

birbiri içine girerek işlenişini, düğümlenişini ve nihayet çözülmesiyle ana tona 

dönüşü sağlar. Ana tona dönüş, gelişmenin en yüksek noktası ve ulaşılması 

istenen hedef olduğu için, gelişme boyunca ana tondan kaçınılır. İstenilen bütün 

tonlara modülasyon yapılarak dominanta gelinir ve dominantın çözümü ile ana 

tona varılmış ve sergi tekrarına girilmiş olur. Klasik çağ bestelerinde bu ikinci 

bölme, genellikle uzun bir şekilde tutulan dominant ile hazırlanır. Gelişme 

bölmesinin uzunluğu çok kez sergi kadardır” (Cangal, 2004:153). 

 

 Sergi Tekrarı: 

 

 Sergi tekrarı, ana temanın ana tonunda duyulur. Birinci bölmedeki temalar 

ana tonun hakimiyetinin devam etmesiyle tekrar edilirler. Yan temaya doğru, 

bağlantıyı oluşturan varış köprüsü sonu, dominantta biter. 

 

  “Minör tonalitedeki eserlerin sergide, ilgili majörde duyulan yan tema, 

burada çoğunlukla adaş majörde gelir. Eğer minöre göçürümünde 

(Transpozisyonunda) temada bir karakter farkı olmuyorsa esas tonda gelir. Kimi 

zaman majörde karışmış minör etkisinde yan tema duyulur, bu durumda üçüncü 

bölmede yan temanın minörde gelişi kolaylaştırılmış olur. (…) romantikler bu 

bölmenin birinci bölme ile tamamen aynı olmaması için bazı değişiklikler 

yaparlar. 1-Nüans değişilikleri, 2- Eşlik ve armonizedeki değişiklikler, 3- 

Register (ses alanı) ve enstrümantasyon (çalgılara uygulama, çalgılama) 

değişiklikleri (Cangal, 2004:154).  

 

 Coda, Sergi Tekrarı’ndan sonra duyulan, bitiş bölmesidir. Uzunluğu 

değişebilir. Bu bitiş ile tüm bölüm toparlanır, dengelenir. Ve parlak bir şekilde 

bitmesini sağlar. 
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 “Gerçek anlamda Coda iki türlüdür: 

1- Küçük Coda’da bir kez daha esas temaya dönülür, az ya da çok karışık bir 

şekilde tema işlenir. 

2- Büyük Coda ise sonatın dördüncü bölmesini oluşturur ve ikinci bir gelişme 

bölmesi niteliğindedir” (Cangal, 2004:154). 

 Sonat formunun genel tonalite şablonu şöyledir; 

  

 “I. Bölme – SERGİ 

A. (Esas tema) ana ton, Varış köprüsü, yan tema dominantına doğru gidiş, 

B. (Yan tema) majörlerde; dominant tonu, minörlerde; paralel majör tonu, 

C. (Bitiş teması) yan tema tonu, küçük bir bölme sonu codası (codetta), 

II. Bölme – GELİŞME 

 Birinci bölmenin temalarından serbest olara seçilen motiflerle, komşu ya da 

istenen tonlarda yapılan işlemeler, ana ton dominantına doğru gidiş, 

 

III. Bölme – Sergi TEKRARI 

A. Ana ton, Varış köprüsü, yan tema dominantına doğru gidiş, 

B.  Majörlerde; ana ton, minörlerde; ana ton ya da adaş majör tonu, 

C. Majörlerde; ana ton, minörlerde; ana ton ya da adaş majör tonu, Coda, ana 

tonda bitiş.” (Cangal, 2004:155). 

 

 2.1.6.4. 19. Yüzyıl “ADAGIO” Bölüm Özellikleri 

 

 19. yy.’ın sonlarına doğru Adagio bölümleri, kapsamlı anlamlar içermekteydi. 

Tür olarak Adagio’lar bestelendikleri dönemin ruhani durumu için mihenk taşı 

görevi taşımaktaydı. Öyle ki Richard Pohl (Alman müzik eleştirmeni) Adagio’ların 

kötüleşmesini dönemdeki genel düşüşe bağlamıştır ve o dönemde yaşanan gerileme 

algısı, müzikte türe ilişkin hususlara dönmüş ve Adagio, kültür sorunları ile ilgili 

tartışmalarda bir referans noktası halini almıştır. 
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 Yavaş bölümler her zaman böyle kritik noktalarda olmamışlardır. Beethoven 

özellikle yüzyılın ikinci yarısında yazdığı ileri dönem yaylı çalgılar dörtlüleri ile 

Adagio’ların değerini arttırarak daha sık icra edilmesini sağlamıştır. 

 

 Theodor Helm (Avusturyalı müzik eleştirmeni) 19. yy.’ın ikinci çeyreğinde 

enstrümantal tekniğin gelişmesiyle Beethoven’in daha zor yaylı sazlar dörtlülerinin 

icrasını mümkün kıldığını ve bu durumun Adagio’ları en üst seviyede tuttuğunu 

belirtmiştir. Dolayısıyla bu durum, diğer besteciler için standardı belirleyen bir oda 

müziği repertuarı oluşumunu güçlendirmiştir. 

 

 Beethoven, Adagio bölümleri için bir miad olmuştur denilebilir. Louis Ehlert, 

(Alman besteci ve müzik eleştirmeni, 1825-1884) Beethoven’dan sonra bir Adagio 

yazmanın zorluğunu yazılarında belirtmiştir. Louis Ehlert, Robert Volkmann’in 

(Alman besteci, 1815-1883) müziği ile ilgili bir araştırma yaparken, bestecinin 

kuartetlerindeki zayıflığın “Adagio” larından olduğunu belirtmiştir ve bunun üzerine 

Beethoven’dan sonra bu işi ancak Schumann’ın yapabileceğini belirtir. Ancak, 

Schumann’ın bile bu görevi layığı ile yapacağı konusunda tereddütlerini belirterek, 

bu konu ile ilgili Mendelssohn’un asla “Adagio” yazmadığını, sadece “Andante” 

bölümlerinin bulunduğunu belirtmiştir. Bu tespitinden sonra,  Adagio’lar ile ilgi 

gördüğü teknik zorluğu şu şekilde açıklamıştır. “Bir tema ne kadar yavaş icra 

edilirse, o kadar ağır, daha somut ve tutarlı, daha hatasız ve bütününde mükemmel 

olmalıdır.” (Notley, 2007:170). Ehlert bir “Adagio” ve “Andante” arasında birbirine 

zıt düşen beklentileri de şu şekilde açıklamıştır; “Nasıl trajedide komediden farklı 

bölümler, farklı eylemler ve farklı bir kapsam bekliyorsak, adagioda da andanteye 

kıyasla daha kapsamlı bir bakış açısı bekleriz (….)”(Notley, 2007:170). 

 

 O dönemde müzisyenler yazıda, “Adagio” ile “Andante” arasında bir ayrım 

yapmıyorlardı ve ikisi arasındaki derecelendirmeleri, “Andante Moderato, Andante 

un poco Adagio, Poco Adagio, Adagio non troppo” olarak belirtiyorlardı. 
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 Adagio’nun, sanatsal ve ruhani kalitenin simgesi olarak görülmesi gerektiği 

düşüncesi, J.Brahms için de geçerliydi.J.Brahms, Adagio’lar için; “kapsamlı bir 

ulusal özün ifadesi olabilir” görüşünde olmuştur. 

 

 Ludvig Nohl’un (Alman müzik bilimci, 1831-1885) “Adagio” bölümleri için; 

“(…) Onsekizinci yüzyılın sonlarına doğru “içe dönüklüğün mutlak uyanışı” üzerine 

yazmış, bu ise adagio’nun “neredeyse (çok hareketli) yapının geri kalanının 

tamamından daha zengin görünmesine” neden olmuştur.” (Notley, 2007:171) 

şeklinde bir ifadesi vardır. 

 

 Nohl aynı zamanda;  

 

 “(…) Avrupa repertuarının temelde Alman olduğunu iddia etmiş ve 

adagio’nun itibarını son derece net bir şekilde göstermiştir. Bir bestekar Haydn’ın 

belirlediği ve Mozart ile Beethoven’ın gerçekleştirdiği maksadı kavradığında, 

“Alman sonat yapıtlarındaki adagio, yalnızca müzikte değil bütünüyle sanatta en 

güzele ait olana, ait hale gelir” (Notley, 2007:171) demiştir. 

 

 Yavaş bölümler, yakın dönem müzik eleştirilerinde, 19.yy.’ın son 

dönemlerine göre daha az yer almaktadır. 19. yy.’ın son dönemlerinde bulunan 

müzik kayıtlarında, yavaş bölümlerin daha fazla yer aldığı M. Notley’,n “Lateness 

and Brahms” adlı kitabında belirtilmektedir. 

 

 Louis Ehlert; 

 

  “(…) adagio’lar dışa vurum düzeyi ve tema bütünlüğünün birbirine geçen 

etmenlerine ilişkin katı beklentiler getirdiği için besteciler için zorlu bir görev haline 

gelmişlerdir” görüşündeydi. J.Brahms’ın bu görüşü desteklediğine dair deliller 

mevcuttur. Belgeler, bu sorunu fark ettiğini ve öğrencisi olacak Jenner’e ait bir yavaş 

bölümü inceledikten sosnra bestecinin Jenner’e “böylesine uzun bir adagio en zor 

şeylerden biridir” (Notley, 2007:171) ifadesini kullandığını ortaya koymuştur. 
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 19. yy. bestecileri, “(…) adagio temposunda değiştirilmiş sonat yapısındaki 

bir adagio olarak görmüştür. Diğer bir deyişle, adagioları oluşturan özellikler, 

muhtelif bölüm türlerinde yaygın olan yapı hususlarından önce gelmiştir: adagio 

kendi içinde yükselmiş bir tür haline gelmiştir” (Notley, 2007:172). 19. yy. 

yazarlarına göre; 19. yy. bestecileri yavaş bölümleri mütevazı bir yerden, yüksek 

yerlere taşımıştır. Yavaş bölümlerin ifade sınırını genişleterek, Adagio’larda ifade ve 

yapı konusunda daha serbest bir bakış açısıyla yaklaşmışlardır. Wagner 1860 yılında 

“unendliche melodie” (sonsuz melodi) ifadesini getirdikten sonra, bazı müzisyenler, 

bu konseptin kendilerine Adagio deneyimini aktardığını belirtmiştir. 

 

 Ernst Kurth (İsviçreli müzik teorisyeni, 1886-1946)  

 

 “(…) 1923 yılında bitmeyen melodinin öncülerinin kısa bir incelemesinde, 

klasik müziğin melodik tarzının “Haydn, Mozart ve Beethoven’in adagio bölümleri 

ile” sonsuza ve “dolayısıyla karakter bakımından dışavurum amacının vurgunun 

üzerine çıkarak ruhani olgusunda duygusal ve dünyevi güce” yaklaştığını 

belirtmiştir” (Notley, 2007:174, akt. Marx, 1968:448). 

 

 Hector Berlioz 1862’de bu konuyla ilgili olarak Beethoven’in Adagio’larının 

“maneviyatı” üzerine şöyle yazmıştır; “Orada insani tutkular, başka dünyevi imgeler, 

masum şarkılar, yumuşak fısıldamalar yoktur; orada zeka parıltıları çakmaz, mizah 

coşmaz (…) o insanlığın üzerine yüce bir duruş sergiler (…). Fani küreden ayrılmış, 

gökyüzünde yalnız ve huzurlu şekilde gezinir” (Notley, 2007:173) 

 

 Ayrıca  Wagner’in havarisi Heinrich Porges ise 1872 yılında; “Beethoven’in 

bestelediği neredeyse tüm adagioların, Schopenhauer’in “felsefe ile müzik arasındaki 

güçlü ilişki” iddialarını destekleyeceğini dile getirmiştir” (Notley, 2007:173-174, akt. 

Porges, 1872:19) 

 

 Önceden belirtildiği gibi, Beethoven’in Adagio formu ile ilgili bir miad 

olduğu düşünülürse, yapılan bu övgülerin Adagio türünün ifade sınırının 

genişletilmiş olduğuna yeterli bir örnek teşkil ettiği belirtilebilir. 
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 Son olarak Ruth E. Müller’in ifadesiyle “Adagio” şu şekilde ifade edilebilir; 

“Melankolik   monoloğun ve duygusallık bakımından aşırıya kaçan aşk hissiyatının 

estetik sembolüdür” (Notley, 2007:173). 

 

 2.2. J. Brahms’ın Hayatı, Kişiliği, Müzisyenliği ve Müzikal Tercihleri 

 

 Bu bölümde; J.Brahms’ın hayatı, kişiliği, besteciye verilen ödüller, ünvanlar 

ve müzisyenliğine değinilerek, müzikal özellikleri başlığı altında; bestecinin müzikal 

anlayışı, oda müziği özellikleri, yaylı çalgı müziğinin özellikleri, “Op. 108 No:3 Re 

Minör Keman-Piyano Sonatı” nda kullanılan Tekniklerin kullanım özellikleri, tempo 

işaretlerinin ve müzikal ifadelerinin kullanım özellikleri, sonat özellikleri, “Adagio” 

ları ve “Op. 108 No:3 Re Minör Keman-Piyano Sonatı” “Adagio”su, keman-piyano 

sonatları ve “Op.108 No:3 Re Minör Keman-Piyano Sonatı” konuları işlenmiştir.   

  

 2.2.1. J. Brahms’ın Hayatı ve Kişiliği 

  

 Johannes Brahms 7 Mayıs 1833 yılında, Hamburg’da doğmuştur. Hamburg 

bandosunda müzisyen olarak çalışan Johann Jacob Brahms ve Henrika Christiane 

Nissen’ in, uzun süren mutlu evliliklerinin ikinci çocuğuydu. (Brahms kuzey 

lehçesinde “dinsiz” anlamındadır). J.Brahms’ın müziğe olan üstün yeteneğini, babası 

J.Brahms altı yaşındayken keşfetmiştir. J.Brahms’ın müziğe olan duyarlılığı daha 

çok küçükken, kafeste öten çeşitli kuşlarn seslerini birbirinden ayırabilerek ve taklit 

ederek kendini göstermeye başlamıştır. 

  

 J.Brahms’ın babası tarafından keşfedilen bu yeteneği, bestecinin ilk derslerini 

babasından alarak işlenmeye başlanmıştır.  Piyano derslerine başlayan J.Brahms, ilk 

piyano çalışmalarını 1840’ta Oto Cossel ile yapmıştır. Daha sonra Oto Cossel’in 

hocası olan, Eduard Marxsen ile çalışmalarına devam etmiştir. Eduard Marxsen’in 

Bach ve Beethoven’ in müziğini çok iyi tanıması, 1846 yılında kendsiyle teori 

dersleri almaya başlayan J.Brahms’ın ilerideki çalışmalarını ve müzik anlayışını 

büyük ölçüde etkilemiştir. 
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 Müzik çalışmalarına piyano ile başlayıp daha sonra teori derslerini de ekleyen 

J.Brahms, her zaman için piyano çalmaya daha meyilli olmuştur. İlk halk konserini 

on dört yaşında vermiştir. J.Brahms, piyanonun yanı sıra viyolonsel ve korno dersleri 

de almıştır. 

  

 Geçim sıkıntısı yaşayan J.Brahms, bu yeteneğini, akşamları Hamburg’un 

tavernalarında kullanmak zorunda kalarak, eline geçen fırsatları geri çevirmek 

zorunda kalmıştır. Besteci herşeye rağmen ilk bestelerini Schumann’a göndermiş, 

ancak besteler hiç açılmadan geri gönderilmiştir. 

  

 1850 yılında yoğun bir şekilde müzik çalışmaları ve araştırmalar yapan 

J.Brahms, 1853 yılı başlarında (Ahmet Say, Müzik Ansiklopedisi, 1850 olarak 

belirtir) “Çigan Müziği” yapan, Reményi adı altında icrasını gerçekleştiren, Macar 

kemancı Eduard Hoffman ile tanışmış ve Hoffman, J.Brahms’a kendisinin piyano 

eşlikçisi olmasını ve onunla konser turnelerine çıkmasını istemiştir. Bununla birlikte 

E. Hoffman, J.Brahms’ın hayatında yeni ufukların açılmasına sebep olmuştur. 

J.Brahms’ın bu teklifi kabul etmesiyle, turnelere gitmeye başlamışlardır. J.Brahms 

bir turne sırasında 1853’te Hannover’de dönemin büyük kemancısı olan ve daha 

sonra keman konçertosunu ona adayacağı Joseph Joachim (1831-1907) ile tanışır. 

  

 J.Joachim’den çok etkilenen J.Brahms “Onun çalışında yoğun bir ateş, öyle 

ki, her şeyi kaderine bırakan bir enerji, ritimdeki kesinlik, sanatçıyı gösterircesine ve 

onun yapıtlarında (bestelerinde) şimdiden büyük bir anlatım gücü görüyorum, 

yaşıtlarıyla karşılaştırılamayacak bir biçimde (….)” diye söz eder” 

(tr.wikipedia.org/wiki/Johannes_Brahms) (30.05.2012). 

 

 J.Joachim, J.Brahms’ı ve Reméyi’yi Liszt ile tanıştırmıştı. Liszt, J.Brahms’ın 

eserlerini dinlemiş ve beğenmişti. Ancak J.Brahms, Liszt’ten çok, Schumann’ın 

müziğine yakınlık duymuştur. J.Brahms, Liszt ile hiçbir zaman dost olmamıştır ve 

öncüsü Liszt olan “Yeni Müzik” akımına karşı, liberal düşünce taraftarı olan bir 

bildiri yayınlamıştır.(Ahmet Say, Müzik Ansiklopedisi, “Yeni Müzik” akımını, 

“Neo-German” olarak geçirir ve bu akıma Liszt’in ve Wagner’in öncülük ettiğini 
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belirtir). Liszt, Berlioz ve Wagner gibi bestecilerin, müzikteki doğal anlatımı 

değiştirdiklerini, müzik ile resim yaparak, öykü anlatarak “saf müzik” i bozduklarını 

ileri sürmüş olan J.Brahms, yenilikçilere karşı çıkmıştır. Bu tutum nedeni ile onun 

tutucu olduğu düşünülmekteydi. J.Brahms için “saf müzik” her zaman ön planda 

olmuştur. Bu nedenle, müziğinde hikaye anlatmayı tercih etmemiş ve dolayısı ile 

programlı müziğe karşı bir tavır sergilemiştir. 

 

 J.Brahms’ın Schumann ile tanışması şöyle gerçekleşmiştir. J.Brahms, 

J.Joachim’e Schumann ile tanışma isteğini ısrarla söyleyince, J.Joachim kabuletmiş 

ve Rhineland’daki Düsseldorf’a Schumann ile tanışmaya gitmişlerdir. Daha sonra 

J.Brahms, Robert Schumann’a eserlerini dinletmeyi sağlamıştır. Schumann, 

J.Brahms’ı ilgiyle karşılamış, eserlerinin üstünlüğünü dile getirmiştir. Schumann 

J.Brahms’ın bu üstünlüğünü “Neue Zeitschrift Für Music” (Müzik İçin Yeni Dergi) 

adlı dergide şu şekilde belirtmiştir:  

 

 “(…) ve o geldi işte, bu seçkin ve kahraman nöbeti tutabilecek yeni bir kan. 

Hamburg’lu Johannes Brahms, oranın karanlık sessizliğinde yaratılmış ama sanatın 

bu zor uzlaşısında kendisine fazlasıyla ve coşkuyla ilgilenmiş bir öğretmenden 

biçimlenmiş, kısa bir süre önce saygıdeğer yakınım olan bir usta tarafından bana 

sözü edilen Brahms. Bütün bu belirtileri üzerinde taşıyan o: O seçkin birisi. (….)” 

(tr.wikipedia.org/wiki/Johannes_Brahms) (31.05.2012).  

 

 Ayrıca Schumann yazılarında J.Brahms’ı, Alman müziğinin geleceği olarak 

niteler. Bunların yanı sıra J.Brahms’a verdiği destek ile Leipzig’de J.Brahms’ın üç 

piyano sonatı, mi bemol minör scherzo’su ve bazı şarkıları yayınlamasına da 

yardımcı olmuştur. 

 

  “Schumann genç J.Brahms’ın olağanüstü güçlü piyano çalma stiline de 

hayran olmuştu. Hatta odanın dışında ilk defa piyano seslerini duyduğu zaman “bu 

dört-el çalanlar da kim? diye sorduğu rivayet edilir. Çalan tabi ki, tek başına 

Johannes’ti” (Gökşen, 2006:6)  
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 J.Brahms, 1854 ve 1855 yılları içerisinde sıkıntılı bir dönem geçirmiştir. 

Bunun nedeni Schumann’ın akli dengesinin bozulmasıdır. Schumann’ın akli 

dengesinin bozulması üzerine, besteci bir süre Düsseldof’ta kalarak ona yakınlık 

göstermiştir. Bu durum J.Brahms’ın yaratıcılık ve akıl hastalığı arasındaki ilişki 

hakkında çok fazla düşünmesine neden olmuştur. Bu durum da onun bestelerine 

yansımıştır. Schumann’ın 1856’da akıl hastanesindeki ölümüyle J.Brahms, Robert 

Schumann’ın eşi ve başarılı bir piyanist ve müzisyen olan Clara Schumann’a da 

desteğini esirgememiştir. 

 

 J.Brahms çalşmalarında Clara Scumann’a da danışmış ve görüşlerini 

değerlendirmiştir. J.Brahms, Clara Schumann’a duygusal bir yakınlık da duymuştur 

ve tabi ki bu duygusal yakınlığın etkisi J.Brahms’ın eserlerinde yerini almıştır. 

  

 “J.Brahms’la Clara Schumann arasındaki ilişki, aralarındaki yaş farkına 

rağmen gerçek bir aşka dönüştü. J.Brahms kendi deyimiyle “sağlıklı bencilliği” 

sayesinde bu aşkı yaşam boyu sürecek saygın bir dostluğa çevirmeyi başardı.(….). 

(Gökşen, 2006:6). 

 

 J.Brahms’ın çok büyük bir çevresi olmasına rağmen ve her zaman birine aşık 

olduğu halde, hiçbir zaman evlenmemiştir. Ancak, J.Brahms’ın müzik yönetmeni 

olduğu  Detmold’a gittikten sonra, profesör kızı olan Agathe Von Siebold’u tanıyıp 

aşık olmuştur. (Ahmet Say, Müzik Ansiklopedisi, 1858’de Göttingen’de tanıştıklarını 

belirtmiştir). Bir soprano olan Agathe J.Brahms’ı içe dönük bir lirizme ulaştırmıştır.   

J.Brahms, Agathe ile nişanlanmış ve birkaç ay sonra onunla evlenmekten 

vazgeçmiştir. Bunun üzerine J.Brahms “(…) 1873’te Joachim’in “Frei aber einsam” 

(özgür ama yalnız) sloganını op 51/2 yaylı kuartetinde kullandığında ayrıldığı 

nişanlısının adını (A-g-a-d-e : la-sol-la-re-mi) notaları arasına gizlemiştir (Gökşen, 

2006:7). 

 

 Bunun dışında, J.Brahms’ın orkestra eşlikli koro eserleri ve eşliksiz birçok 

şarkısı aşk içeriklidir. Bu durum da bizlere, J.Brahms’ın foğraflarda herkesin bildiği 

gibi beyaz sakallı, ağırbaşlı, temkinli ve sürekli endişeli görünen adamın sert 
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görünüşü altında derin bir iyilik, insan ve doğa sevgisi yattığını gösterir. J.Brahms, 

genç yaşlarında heyecanlı ve romantik bir kişiydi ve kendisini dinç, başı dik olarak 

görürdü. Bu durum da kendi mektubunda evlilikten kaçmanın mazeretini aşağıdaki 

şekilde yazarak belirtmiştir. Ayrıca bu içerik, kendisini başı dik olarak tanımlamasını 

destekleyen bir yazı olmuştur. 

 

 “Bunu gerçekten istediğimde, bir kadına olması gerektiği gibi teklif 

edemedim (…) Evlenmeyi çok istediğim zamanlarda, konser salonlarında ya 

yuhlandım ya da en azından soğuk karşılandım. Buna tahammül edebildim, 

çünkü yazdıklarımın değerini ve bu bunalımı nasıl aşacağımı biliyordum. 

Ancak, böyle anlarda bir kadının önüne çıkmak zorunda kalsaydım, soru soran 

gözlerini korkuyla yüzüme çevrilmiş görseydim ve ona “yine hiçbirşey yok” 

demek zorunda kalsaydım, dayanamazdım” (Gökşen, 2006:20) 

  

 J.Brahms, tam bir romantiktir ama duygularının derinine fazlasıyla inen bir 

yapıya sahip değildi. Kendi duygularını çoğu zaman gizlemek istemiştir.  

 

 J.Brahms iyi bir besteci, icracı ve iyi bir düzenlemeci idi. Ancak, gençliğinde 

yazdığı birçok eseri, titizliği nedeni ile yok etmiştir. Birçok çalışmasını yırtıp atmış 

veya yayımlanmadan hemen önce, yayımını durdurmuştur. J.Brahms’ın müzik 

literatüründe kayıtlı olan eserlerinin tarihinin başlangıcı 1851’i göstermektedir. 

Ancak, eserler bu tarihten önce bestelenmeye başlanmıştır. “Zaman İçinde Müzik” 

adlı kaynakta, 1854 yılında ilk bestesinin ortaya çıktığı söylenmiş ve bu eserin de 

kendi çalgısı olan piyano üstüne olduğu belirtilmiştir. J.Brahms beste çalışmalarında, 

kararsız bir yapıya da sahip olduğu, şu örnekle kendini göstermektedir; 1857’li 

yıllarda ilk senfoni denemesini kendini yeterli hissetmediği için “iki piyano için 

sonat” şeklinde bestelemeye başlamıştır. Bu sonat daha sonra “Re minör piyano 

konçertosunun temelini oluşturmuştur. J.Brahms iyice sindirmeden senfonik eser 

yazmamıştır. Bu nedenle kırk yaşından sonra orkestra eserleri gün yüzüne çıkmıştır. 

İlk senfonisinin beğenilmesi, J.Brahms’a ikinci senfonisini yazması için güven 

vermiştir. 1876’da seslendirilen Senfonisi Hans Von Bülow tarafından Beethoven’in 

onuncu senfonisine benzetilmiştir. Bu eserin son bölümünde, Beethoven’in 9. 
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Senfonisindeki “Neşeye Övgü” teması duyulur. Hans Von Bülow, J.Brahms’ın 

eserlerini beğeniyor ve şefi olduğu Mainingen Orkestrası ile J.Brahms’ın eserlerini 

sıklıkla yorumluyordu. 

 

 1862’de Hamburg Filarmoni Orkestrası şefi olmayı umarken, bu görevin 

başkasına verilmesi, J.Brahms’ın Viyana’ya gitmesine neden olmuştur. 1863 

sonralarında ise Viyana’daki Singakademie’sindeki şeflik görevini kabul etmiş ve 

sadece bir yıl bu görevde kalmıştır. 1868’den sonra da Viyana’ya temelli 

yerleşmiştir.  

  

 J.Brahms, iyi bir besteci, icracı ve düzenlemeci olmasının yanında, iyi bir 

şefti. 1862’de Viyana’ya gittiğinde, piyano virtüözlüğünün yanı sıra, önceleri 

deneyimsiz olduğu orkestra şefliğinde de üstünlüğü tartışılmaz yerlere gelmiştir. 

Ancak, iyi bir şef olduğu halde yönetmeyi değil, dinlemeyi tercih etmiştir. Brahms, 

eserlerinin arasında ilk seslendirilişinde kendi yönettiği tek eseri “Op. 98 No:4 Mi 

Minör Senfonisi” dir. İlk seslendirilişte kendi yönettiği dışında, 1896’ da, ocak 

ayında, Berlin’de Eugen d’Albert’in solist olduğu konserde iki piyano konçertosunu 

yönetmiştir. Bu, onun sahnede son bulunuşu olmuştur. 

 

 Besteci, Viyana’ya yerleştiği dönemlerde, J.Joachim ile turnelere gitmiştir ve 

“Requem” i bestelemiştir. J.Brahms’ın “Requem” i besteleme isteği Schumann’ın 

ölümünden sonra, Schumann’ın defterinde bestelemek istedikleri arasında bir 

“Alman Requemi” görünce başlamış, annesinin ölümü de bu isteği tetiklemiştir. 

Bestecinin Requemi, ilk kez 1867’de Viyana’da seslendirilmiştir. Fakat fazla ilgi 

görmeyen eser Bromen Katedrali’ndeki yorumu ile o güne kadar J.Brahms’ın elde 

ettiği en yüksek başarı olmuştur. Bu başarı J.Brahms’ı koral eser yazmaya 

yönlendirmiştir.  

 

 J.Brahms, otuz yaşında ünlenmeye başlamıştır. J.Brahms’ın enstrümantal 

müziğe de ilgisi artmıştır. 1883’ten 1885’e kadar geçen dönem, J.Brahms’ın orkestra 

eserler bestelemeye ağırlık verdiği bir dönemdir. 
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 J.Brahms’ın arkadaşlarının ve hocalarının, onun hayatının şekillenmesinde, 

mesleğinde ve iç dünyasında etkileri büyük olmuştur. Bunlardan bir kaçı; Clara 

Schumann, Robert Schumann, Hans Von Bülow, Joseph Joachim, hocası Marxsen’ 

dir. Bu nedenle J.Brahms eserlerinden birkaçını, hayatında önemli yeri olan kişilere 

ithaf etmiştir. 

 

 Bunlardan biri; bu teze de konu olan, 1886-88 yılları arasında, İsviçrede Thun 

Nehrinin kıyısında yazılan, 1889’da basılan, üç “keman-piyano sonatı”ndan biri olan 

dört bölümlü “Op. 108 No:3 Re Minör Keman-Piyano Sonatı”dır. J.Brahms bu 

sonatını, yakın arkadaşı olan piyanist ve orkestra şefi, Has Von Bülow’a ithaf 

etmiştir.  

 

 Bir diğeri; J.Brahms’ın 1878 yılının yazı, Avsturya’nın güneyindeki 

Pörtschach kasabasında yaptığı tatil sırasında yazdığı, tek keman konçertosu olan, 

“Op.77 Re Majör Keman Konçertosu”dur. Bu konçertosunu,  bestelediği keman 

eserlerinde, keman tekniği ile ilgili sıklıkla danıştığı ünlü keman virtüözü ve yakın 

arkadaşı olan Joseph Joachim’e ithaf etmiştir. J.Brahms’ın Joseph Joachim ile olan 

dostlukları 1880’den itibaren kopmuş, 1887’de tekrar başlamıştır. Ancak 

samimiyetleri eskisi gibi olamamıştır.  

 

 Hocası Marxsen’e ithaf ettiği eser ise, 1881’de bestelediği en büyük orkestra 

eseri olan “Nr. 2 Op. 83 Si Bemol Majör Piyano Konçertosu” dur. Bu eserin ilk 

yorumunda, piyano partisini kendisi çalmıştır. 

 

 J.Brahms için yeri çok farklı olan Clara Schumann’a da bir eserini ithaf etmek 

istemiş olması, Robert Schumann’a yazdığı bir izin mektubunda görünmektedir.  

“(…) Hörtel memnuniyetle ilk yapıtlarımı basmaya hazır olduğunu söyledi. (…) 

Yapıtlarımın ikincisini eşinize ithaf etmek için izninizi istiyorum. Buna güçlükle 

cesaret ediyorum ve bunu size olan saygımın ve şükran duygularımın bir belirtisi 

olarak görüyorum.” (Büke, 2012:391; akt; Kalbeck,  Cilt 1, s.139,140). 

 



39 

 

 J.Brahms birçok arkadaşını kaybetmiştir ancak duygusal olarak bağlandığı 

Clara Schumann’ın ölüm ile sonuçlanan, geçirdiği ikinci felç, J.Brahms için çok 

büyük bir darbe olmuştur. 

 

 J.Brahms öğrenciliği sırasında tarih, matematik, Fransızca, İngilizce ve 

Latince dersleri almıştır. Bunun yanı sıra edebiyata çok büyük bir ilgisi olmştur. 

Küçük yaştan itibaren cebindeki paranın tümünü, kitaplara harcamış olduğu ve bu 

kitap sevgisinin ona annesinden geçtiği, Aydın Büke’nin “Romantizmin Işığı Clara” 

adlı kitabında belirtilmiştir. J.Brahms’ın bu bilgiyi destekleyecek kendi ifadesi 

şöyledir. 

 

 “Bütün paramı kitaplara yatırıyorum kitaplar benim en büyük keyfim, 

çocukluktan beri okuyabildiğim kadar çok okudum ve hiçbir yol gösteren 

olmadan en kötüden en iyi hale geldim. Çocukken, Haydutlar elime düşene 

kadar sayısız şovalyelik romanı okudum, ama ben Schiller’den daha fazlasını da 

bilmek istiyorum” demiştir. (Gökşen, 2006:14) 

 

 J.Brahms, çok kitap okumasına rağmen besteciler arasında, hem genel olarak, 

hem de dünya ve kendi Almanya’sı ve Avusturya’sı konusunda diğer bestecilere 

nazaran, kültürel bilgiden yoksun bir kişiymiş gibi bir görüntü sergilemekteydi. 

Ancak bu durumun göründüğü gibi olmadığının kanıtı, J.Brahms’ın 

kütüphanesindeki şiir,roman, tarih, filozofi, din ve sanat konulu en az sekiz yüz 

kitaptır. J.Brahms’ın en çok ilgisini çeken, Alman Romantikleri olmuştur. Jean Poul 

ve E.T.A Hoffmann’ın romanları, Bach ve Beethoven’in şiirsel müziği onu çok 

etkilemiştir.  

 

 J.Brahms’ın bu ilgisi, ölümünden sonra, kütüphanesindeki kitaplar ve çeşitli 

envanterle doğrulanmaktadır.  

 

 “(12 Mayıs 1897 tarihinde yeminli kitap değerlendirme uzmanı Constantin 

Kubasta tarafından imzalı) Bazı müzik literatürünün yanı sıra Goethe’nin, 

Lessing’in, Lichtenberg’in, Cervantes’in, Boccagio’nun, Shakespeare’in, Tieck’in, 



40 

 

Byron ve Keller’in eserleri, Bismarck mektupları, Bismarck konuşmaları, birçok cilt 

şiir derlemesi, halk şarkısı kitapları, bunların yanı sıra İsveç şarkıları ve “Broawood 

English Country Songs”. (Gökşen, 2006:18). 

 

 J.Brahms’ın kütüphanesindeki eserler, onun folklara, halk şiirleri, hikayeleri 

ve halk müziğine olan sevgisi ve ilgisini göstermektedir. Brahms’ın envanterlerinde 

1840’ların sonlarına doğru Ortaçağ Avrupa Halk Şarkı Metinleri’ni derleme 

çalışmaları da mevcuttur. 

 

 J.Brahms’ın edebiyattan etkilendiğine, kütüphanesinde bulunan envanterler 

ışık tuttuğu gibi, evindeki diğer envanterler de müziğinde etkilendiği besteciler ve 

müzik tarzlarını vurgulamaktadır. Diğer envanterle; Beethoven, Haydn büstleri 

alçıdan yapılmış bir Çingene grubu, J.S.Bach’ın portresi ve çeşitli ressamların 

gravürleri bulunmuştur. Bu ressamların tabloları ve tabi ki diğer eşyaların tümü 

bizlere J.Brahms’ın yüksek bir beğeniye sahip olduğunu göstermektedir.  

 

 Bunun yanında J.Brahms’ın bu konudaki ilgisi onun farklı duyarlılıklara 

yönlendirmiştir. Besteci, genç sanatçıları heveslendirmek için onlara burslar 

bağlamıştır. Ayrıca yoksul ressamlara, heykeltıraşlara ve müzisyenlere yardım eden, 

kredi veren “Avusturya Devlet Komisyonu” nun bir üyesiydi. Bu komisyon üyesi 

olması, onun yardım konusundaki duyarlılığını göstermektedir. 

 

 Hayatı dolu dolu yaşayan J.Brahms’ın, hayata dair gözlemlerinin bulunduğu 

“Schatzkaestlerin des Jungen Kreislers” (Genç Kreisler’in Hazine Kutusu) adlı bir 

kitabı da bulunmaktadır. 

 

 Romantik Dönem’de dinsel içerikli eserler bestelenmemiş olmasına rağmen, 

J.Brahms’ın hayatının sonlarına doğru yazdığı son iki bestesi, dinsel nitelikte 

olmuştur. Sanatçı ölümünü duyumsayan karamsar, koyu renkler içinde eserler 

bestelediği gibi, ölümden sonraki huzuru simgeleyen eserler de bestelemiştir. 
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  7 Mart 1897’de bestecinin de bulunduğu konserinde, dört numaralı senfonisi, 

Viyana Filarmoni Orkestrası tarafından seslendirilmiştir. Eserin her bölümünün 

sonunda J.Brahms halk tarafından ayakta alkışlanmış ve bu, halk içindeki son 

bulunuşu olmuştur. 

 

 3 Nisan 1897’de J.Brahms da babası gibi, akciğer kanserinden, Viyana’da 

hayata gözlerini yummuştur. Viyana’da “Zentralfriedhof” “Viyana Merkez 

Mezarlığı” nda Beethoven ve Schubert’in yanında toprağa verilmiştir. 

  

 2.2.2. J. Brahms’ın Yaşadığı Dönem Özelliklerinin Kişiliğine ve 

Müzisyenliğine Etkileri  

 

 J.Brahms’ın gelişim yılları, 19. yy.’ın ikinci yarısında, iktisadi gelişim 

döneminin doruk noktaya ulaştığı zamana denk gelmektedir. “iktisadi gelişim 

dönemi” deyiminden, aç gözlülük, itibar özlemi ve fantezi anlaşılmaktadır. Dolayısı 

ile o dönemin toplumunda, bireysel olarak yükselme ve güçlü olma isteği olarak 

ortaya çıkmıştır. O dönem, diğer sanatçılarda olduğu gibi J.Brahms’ta da hırs 

duygusu yaratmıştır. Ancak J.Brahms, geçmişteki müzik başyapıtlarına duyduğu 

olağanüstü saygı nedeni ile kendini bu duygudan uzaklaştırmıştır. 

  

 J.Brahms, toplum yaşamıyla yüz yüze gelmekten kaçınmıştır. Kişisel, en içe 

dönük, özlem dolu ve en kötümser derin düşüncelerini müzik ile ifade etmiş, bir nevi 

bu duyguları araç haline getirerek, müziğine yansıtmıştır. Bu duyguların ifadesinde, 

en çok oda müziği biçimini tercih etmiştir. 

  

 Sidney Finkelstein’in “Besteci ve Ulus” kitabında, J.Brahms’ın politik duruşu 

ile ilgili şunlar yer almaktadır;  

 

 “(…) Brahms, siyaseti siyasetçilere bırakmıştı, yeter ki kendi içsel yaşamı 

kendinin olsun, dış yaşamını onların yönetimine bırakmaya dünden razı olmuştu.”  

(Finkelstein, 1995:236). 
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 J.Brahms’ın yaşadığı dönemdeki siyasi durum, J.Brahms’ın yaptıklarını da 

etkilemekteydi. J.Brahms, siyaseti her ne kadar siyasetçilere bırakmış olsa da 

yansımaları özel yaşamında olsun, müziğinde olsun kendini az da olsa 

göstermektedir. J.Brahms’ın politik duruşu hakkında şunlar söylenmiştir; 

 

 “Walter Niemann, J.Brahms’ın kanıları konusunda şunları yazıyor: İnançları 

bakımından tepeden tırnağa muhafazakar monarşi yandaşı ve imparatorlukçu 

olmasının yanı sıra, bu konuda en ufak bir kuşku ya da tereddüt de beslemiyordu. 

Alman imparatoruna yöneltilecek en ufak eleştiriye, ölesiye içerlerdi. (Finkelstein, 

1995:236). 

 

          2.2.3. J. Brahms’a Verilen Ödüller ve Ünvanlar 

 

 J.Brahms, asilzade ve aristokrat hayranları ve üniversiteler tarafından birçok 

şeref ödülüne ve doktorluk ünvanına layık görülmüştür.  

 

 Breslau ve Menningen’de kazandığı ödüllerin yanı sıra 1873 senesinde 

Wagner ile birlikte Bavyara Şeref Rütbesi, 

 1877’de Londra Filarmoni Cemiyeti tarafından altın madalya, 

 1877’de Prusya “Pour le Merit” nişanı, 

 1885’te Avusturya Şeref Rütbesi, 

 1889’da Leopold Emperyal Avusturya Şeref Rütbesi, 

 1889’ da Beethoven-Haus tarafından fahri asil üyelik ödülleri, 

 1877’de Cambridge Müzik Fakültesi, J.Brahms ve J.Joachim’ e fahri 

doktorluk ünvanı, 

 1879’da Breslau Üniversitesi’nden doktorluk ünvanı, (Bu ünvandan sonra 

“Akademik Üvertürünü yazmıştır) verilmiştir.  

 

 Bunların dışında, Cambridge  

 Üniversitesi’nden verilen fahri doktorluk teklifini, İngiltere’ye gitmek 

istemeyişi nedeniyle geri çevirmiştir. 
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 2.2.4. J. Brahms’ ın Müzikal Anlayışı ve Genel Müzikal Özellikleri 

 

 2.2.4.1. J.Brahms’ ın Müzikal Anlayışı 

 

 J.Brahms, kendi çağına kadar gelişen müziğin yarattığı bir yükselişi temsil 

etmiştir. J.Brahms klasik örneklerde, pek çok şeyin Romantizm’le yitirilmiş 

olduğunu sezmiştir ve bu yitirilmişlik duygusu besteciyi neo klasik bir anlayışa 

yönlendirmiştir. Bu nedenle, J.Brahms için “Klasiklerin Yenisi” tabiri kullanılmıştır. 

Besteci klasik ustalığın doruğunda olmakla birlikte, Romantik anlatımın da en üst ve 

derin simgesi olmuştur. “Onda, romantik dönemin davranışının bir takım dış 

görünüşleri yoktur. Derin duyguların, sürekli heyecanların, ince düşünüşlerin 

gelişmiş biçimleri vardır” (Saydam,1997:103).  

 

 J.Brahms müziğini oluştururken, kendisinden önce gelenlerin biçim ve dil 

yönünden ona bıraktığı malzemelerden hareket etmiştir. Bu durum Schumann’a 

bestecinin uzun ve çetin bir yolu olduğunu düşündürmüştür. J.Brahms, J.S. Bach, 

Handel, Haydn ve Mozart, Beethoven ve Schubert’i çok beğenmiş, yapıtlarını ve 

sanatlarını incelemiş, özümlemeye çalışarak Barok ve Klasik geleneğe çok bağlı 

kalmıştır. 

 

 “Bu, onun için akademik bir zorluk değil, psikolojik bir zorunluluk olmuştur; 

yoksa ondan bu denli yaratıcı bir biçimde yararlanamazdı. Bu, onun elinde romantik, 

öznel bir yön alır” (Finkelstein, 1995:239). 

 

 J.Brahms, kalsik ve romantik müzik anlatımlarını eserlerinde kaynaştırmıştır. 

Form disiplinine ve geleneksel beğeniye büyük ölçüde bağlı kalmasına karşın, 

hayalci yaratılışıyla derin bir romantik olmuştur. 

 

 Klasik dönemin formlarına yatkın olmuştur. Ancak, yeni ile eski hiçbir zaman 

birbiriyle çatışmamış, aksine harmanlanarak müthiş bir senteze dönüşmüştür. 

Böylece, kendisinden sonra gelecek sanatçılara kaynak oluşturmada büyük bir adım 

atmış ve kendinden önceki dönem sanatı ile ilgili bilgileri ortaya çıkararak müzik 
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dünyasına katkılar sağlamıştır. Böylece Klasik Dönem’e ait müziksel biçime bağlı 

kalarak ölümsüzleşen romantik eserler bırakmıştır. Bu nedenle besteciye neo-klasik 

besteci denilmektedir. 

 

 J.Brahms, romantizmin perdesini kapayan ve bu dönemin sonuna damgasını 

vuran bir besteci olmuş ve müziği, çağdaş döneme de ışık tutmuştur. Sonraki kuşakta 

bestecinin etkileri görülmektedir. Bestecinin yapılacak her şeyi yaptığı düşünülerek, 

20. yy. bestecilerini konçerto, senfoni ve dörtlü yazmaktan kaçınmaya zorlamıştır. 

Bu nedenle J.Brahms, müziğinde neredeyse klasik-romantik-çağdaş dönemi birden 

barındırmaktadır denilebilir. 

 

 Leyla Pamir’in “Müzikte Geniş Soluklar” adlı kitabında, Schönberg’in 

J.Brahms için; bestecinin dünyaya iletmek istediği bir mesajın olduğunu belirterek 

müziğin gelişim sürecinde, sınırlarını aştığını ve elindeki malzeme ile son sınıra 

kadar geliştirdiğini ve mükemmeliyeti, ustalığı ve tanrı vergisi yeteneği ile bu mesajı 

yerine getirdiği ifade edilmiştir. 

 

 J.Brahms, Beethoven’in izinde yürümüş ve hayatı boyunca etkisi altında 

kaldığı iki eserden biri, Beethoven’in 5. Senfoni’si olmuştur.  

 

 Senfonilerinde, Beethoven’in ve Schubert’in uyumlu armoni anlayışını örnek 

almıştır. Besteci özellikle senfonileriyle, Beethoven’in sürdürümcüsü olarak tanınır. 

J.Brahms’ın ilk senfonisini ünlü orkestra şefi Hans von Bülow, “onuncu” diye 

adlandırarak dokuz senfoni yazan Beethoven’e gönderme yapmıştır. Eleştirmen 

Eduard Hanslick, Beethoven’den sonra hiçbir bestecinin onun üslubuna bu kadar 

yakınlaşmadığını belirtmiştir. Stravinsky’nin görüşü ise, J.Brahms ile Beethoven 

arasında kurduğu ilişki, bestecinin Beethoven’in giysisini ödünç almadan aynı 

geleneği izlemiş olması olduğu yönünde olmuştur. J.Brahms’ın geliştirdiği 

Beethoven’i anımsatan çarpıcı tonal değişimler, müziğin yüksek doruklara ulaşması, 

uzun ve devamlı gelişen melodiler majör ve minör tonlar arası geçişler, ritmik ve 

melodik halk müziği öğelerinin kullanımı gibi özellikler bu dönemden itibaren 

kariyerinin sonuna dek yarattığı eserlerinin temel karakterini ve stilini oluşturmuştur. 
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“Brahms’a yön veren, kendisinin sözleriyle “Beethoven’in dev ayak izleri” 

olmuştur” (Ulucan, 1998:23) 

 

 Faruk Yener’in “Müzik Klavuzu” kitabında bestecinin 1. Senfonisi, 

Beethoven gibi güçlü ve duyarlı, Schubert gibi ezgici, Bach gibi kusursuz bir biçimi 

ve J.Brahms gibi ince ve usta olduğu kabul edildiği belirtilmiştir. Ayrıca, 1834’te 

Aralık ayında çıktığı Almanya ve Hollanda konser turnesinde gittiği her yerde 3. 

Senfonisi’ni çaldırmıştır ve bunun üzerine gezideki tüm eleştirmenler, J.Brahms’tan 

yaşayan en büyük senfonici diye söz etmişlerdir. Dört Senfonisinde de klasik yapıyı 

kullanmıştır. Schubert ve Mendelssohn gibi senfonilerine betimleyen hiçbir sıfat 

koymayarak, “op” numarası kullanmayı tercih etmiştir.  

 

 J.Brahms, senfonilerindeki bu ilerlemesinin yanında, opera ve senfonik şiir 

biçiminde herhangi bir çalışması olmamış ve birçok Lied bestelemiştir. İkiyüz’ü 

bulan şarkıları, onun ozanca anlatımını ve derin duyarlılığını ortaya koymuştur. 

 

 Bestecinin eserleri üç döneme ayrılmıştır. 

 

 1.Dönem: J.Brahms, bu dönemde tamamen Beehoven’in sonatlarının etkisi 

altındadır. Bu döneme op. 5, Fa Minör Piyano Sonatı örnek olarak verilebilir. 

 

 2.Dönem: Bu dönemde bestecinin kimlik arayışı klasizm ve romantizmi 

harmanlayarak, kimliğini oluşturması ile sonuçlanmıştır. Bu dönemde, çeşitlemeler 

bestelemiştir. Bu durum da besteciyi piyano üzerine yeni teknik arayışlara 

yönlendirerek, kendine özgü çalma biçimleri geliştirmesine neden olmuştur. Bu 

süreçte bestecinin fiziksel üstünlüğü (kalın parmakları, kaslı geniş avuçlu elleri) ona 

yardımcı olmuştur. 

 

 Bu bağlamda J.Brahms, virtüozitenin bir gösteriş unsuru olmadığının, aksine 

müziğin ifade gücünü en iyi şekilde yansıtması için kullanılması gereken bir unsur 

olduğunu düşünmüştür. 
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 3.Dönem: Bu dönemde bestecinin şair yönü en iyi noktalara taşınmıştır. 

Bunun da J.Brahms’ın Lied ustası olmasında önemli bir yeri vardır. 

 

 İdil Biret ise J.Brahms’ın piyano müziğinin üç döneme ayırarak kabataslak 

şunları belirtmiştir. 

 

 1.Dönem: Bu dönemde, bestecinin piyano müziği çok yoğun olmuştur. İlk 

eserlerinde esini, ani ve derin bir özgürlük içeren bir karakter sunar. 

 

 2.Dönem: Bu dönemde, saf teknik eserler bestelemiştir. Bestecinin Heandel 

varyasyonlarında, neo-klasik kavramlarla içli dışlı olduğu görülür. 

 

 3.Dönem: Bu dönemde, içe dönük eserler vermiştir. 

 

 “Schumann’ın ölümünden sonra 1856 yılında, Brahms Dusseldorf’tan 

çevresinden ayrılıyor. Schumann’ın zihinsel hastalığı ile ilgili dinamik 

şeylerden, tüm o psikolojik iniş çıkışlardan çok fazla etkilenmiş olduğunu 

düşünüyorum. Tüm bu sarsılmış dengenin onda yarattığı korku eserlerinde 

hissedilir” (www.idilbiret.eu/tr/?p=35). 

 

 J.Brahms piyanist olduğu için, bestecinin piyano müziği aracılığı ile, 

müziğinin nasıl icra edilmesi gerektiğinin ipuçları fazlasıyla elde edilebilir. Böylece 

piyano müziğinden, diğer çalgılar için yazdığı müziğin icrasına dair ipuçları 

bulabiliriz. İdil Biret, J.Brahms’ın yazdığı “51 Egzersiz”de, bestecinin müzik stilinin 

ve tuşenin nasıl kullanılması gerektiği bilgilerinin, embriyon halinde bulunduğunu 

belirtmiştir. “Brahms’ın piyano yazısına özgü konuşulabilecek ne varsa, Brahms’ın 

yazdığı 51 Egzersiz pratiği, ellerin genişlemesi, ektasiyon çalışmasını ve Brahms’ın 

piyano yazısına özgü konuşulabilecek ne varsa hepsini içeren bir özelliğe 

sahiptir”(www.idilbiret.eu/tr/?p=35). 

 

http://www.idilbiret.eu/tr/?p=35
http://www.idilbiret.eu/tr/?p=35
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 İdil Biret’in Paris’te tanıştığı, onun tabiri ile olağan dışı bir hoca olan 

Mademoiselle Bonneville, “51 Egzersiz” için şöyle demiştir; “Bunlar fevkalede 

egzersizlerdir. Brahms’ın müziğini çalmayı öğretir” (www.idilbiret.eu/tr/?p=35). 

 

 Biret, J.Brahms’ın müziğini çalarken, iyi bir çeviklik, yumuşaklık ve 

esnekliğin birleşiminde bir teknik olmasını önermektedir. Ayrıca J.Brahms’ın 

müziğini seslendirirken önemli olan durumları şu şekilde belirtmiştir. “Brahms’ın 

eserlerinde inci gibi tuşeye sahip olmak da önemli. Parmakları, kolları omuzları 

duruma göre kullanmanın ve armonik bir sentez yaratmaya çalışmanın, özellikle de 

kendini dinlemenin önemli olduğunu düşünüyorum” (www.idilbiret.eu/tr/?p=35) 

demiştir. Bunu dışında Biret, J.Brahms’ın biraz fazla melodramatik çalınmasının 

doğru olmayacağını da belirtmiştir. Biret,  J.Brahms’ı çalarken, kendi hislerini şu 

şekilde açıklamıştır; 

 

 “(…) Chopin çalarken, size garip bir ifade gibi gelebilir, ama 

görünmeyen ipler tarafından tutulduğumu hissediyorum, adeta asılı gibiyim. 

Yumuşak bir dokunuş var Chopin’de fakat Brahms’ı bu şekilde çalmam. 

Brahms’ta ipler yoktur. Bir ilke olarak şunu söyleyebilirim, aksi 

belirtilmediği taktirde her zaman legato çalmak durumundasınız. Bu da şu 

anlama geliyor ki, kollarına ve ellerine ağırlık yüklemelisin. Chopin’de  daha 

hafif bir ağırlık yükleyeceksin. Brahms’ta bu ağırlık artacak” 

(www.idilbiret.eu/tr/?p=34#more-34). 

 

  Biret, J.Brahms’ın eserlerindeki sesin, ses renginin rolünü de şu 

şekilde açıklamıştır. 

 

 “Bu müzikte yapılmaması gereken hata buradan ağır, opak bir şeyler 

çıkarmaktır.(…) fakat ses dokusunun da çok zayıf olmaması gerekir. 

Yuvarlak olmalıdır. Polifoni de olabildiğince şeffaf olmalıdır. Brahms’taki 

forteler mesela Rus bestecilerininkiyle aynı renkte değildir. Ayrıca Chopin’e 

özgü bel canto sonoritesini de elde etmemeye çalışmak gerekir.(…) Arthur 

Rubinstein, Gieseking, Kemoff ve özellikle Bachaus Brahms’ın özünü 

http://www.idilbiret.eu/tr/?p=35
http://www.idilbiret.eu/tr/?p=35
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duymak için dinlenmesi gereken yorumculardır.(…)” 

(www.idilbiret.eu/tr/?p=35).   

 

 Biret, J.Brahms’ı seslendirirken, ses dokusunun çok zayıf olmaması 

gerektiğini belirtmiştir. Bu ifade bestecinin müzikal isteğini ortaya koyan bir 

ipucudur. Kaynaklarda, bu ifadeyi destekleyen bir örnek de bestecinin 

orkestralardaki tını zenginliğinden, büyük zevk aldığı özelliğidir. Bestecinin 

mektuplarındaki birçok yer onun, dolaylı ya da direkt, nispeten büyük orkestra ve 

korolara karşı duyduğu arzuyu ve zevki yansıtmıştır. Müziğini, azaltılmış orkestra 

veya gruplara çalma konusu onun, yazılmış yorumlarında desteklenmemiştir. 

 

 Bu duruma, şöyle gerçek bir anektod ile örnek verilebilir; “Op.90 Üçüncü 

Senfoni’nin prömiyerine gelene kadar Viyana Filarmoni’nin yaylılar kadrosu, 

onsekiz birinci keman, oniki ikinci keman, oniki viyola, on çello, ve on kontrbastı. 

Brahms, senfoni için bu sayıdaki yaylılar grubuna parti dağıtırken << ama isterseniz 

elimde daha var, onları da verebilirim>> diye eklemiştir, ve burada ima ettiği şeye 

inanmamak için sebep yoktur: daha da büyük bir bölümüyle mutlu olacağı iması” 

(Musgrave ve Sherman, 2008:16). 

 

 J.Brahms korolarla ilgili; “Zorlu pasajlarda <<küçük bir koronun, her ne 

kadar başarılı olursa olsun hem kendi kendini hem de dinleyenleri yorduğunu>> 

söyler” (Musgrave ve Sherman, 2008:18). 

 

 “Konserlerinden birini yönetmesi için besteciyi Berlin’e gelmeye ikna etmeye 

çalışan şarkıcı Julius Stockhausen Brahms’a <<Buradaki Berlin Senfoni Orkestrası 

kolaylıkla takviye edilip geliştirilebilir>> diye talimat vermiştir (Musgrave ve 

Sherman, 2008:19). Ayrıca şu da belirtilmelidir ki; 

 

  “Brahms belli şartlarda küçük orkestraları tercih etmiş olabilir ancak 

bu tercihinin belli bir eserin sonraki performansları için de geçerli olduğuna 

dair herhangi bir kanıt yoktur – örneğin, eser yorumclara ve her şeyden öte 

şefe tanıdık gelmeye başladıktan sonra, hakiketen de, Brahms’ın Meinengen 

http://www.idilbiret.eu/tr/?p=35
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Orkestrası’nı küçük ebatından dolayı değil, küçük ebatına rağmen 

beğendiğini belirtmemiz şarttır (Musgrave ve Sherman, 2008:20). 

 

 2.2.4.2. J.Brahms’ın Genel Müzikal Özellikleri 

 

 J.Brahms müziğini oluştururken, çeşitli müzikal yöntemler kullanmıştır. Bu 

yöntemler tabi ki rastgele tercih edilmemştir. Bestecinin içsel dünyası, yaşadığı 

dönem, kaygıları, istekleri, duymak istediği tını, çaldığı çalgı, müziğini beğendiği 

besteciler, eskiye olan bağlılığı, güzele olan tutkusu ve elindekilerle en iyisini ortaya 

koyma çabası, onun bu tercihlerinin şekillenmesinde öncü olan etkenler olmuştur. 

 

 Bestecinin bu etkenler ile şekillenen müzikal özellikleri, maddeler halinde 

belirtilebilir; 

 

 Ritmik Yapısı; J.Brahms’ın ritim özellikleri, onun bir usta olduğunu bir  

kez daha kanıtlamaktadır. Bestecinin kullandığı çapraz ritimler, onun ritmik 

özelliğinin başında gelen alışkanlıklarından biri olup, bu tip kullanımları ustaca 

uygulamıştır. 

 

 Bestecinin eserlerinin bazı yerlerinde “hemiola” kullanmayı tercih etmiştir. 

Hemiola; “üç zamanlı ölçülerde iki düzensiz zamanlı bir kalıbın 

vurgulanması”(Arapgirlioğlu ve Kalan:2011:45). Normalde 1  2  3  4  5  6  sayılarda 

belirtildiği gibi 1. ve 4. notalar vurgulanırken, hemiolada  1  2  3  4  5  6  sayılarda 

belirtildiği gibi,  1, 3 ve 5. notalar vurgulanır. 
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Şekil.1. Hemiola Gösterimi - Franz Schubert, Piano Sonatı, D. 960, Üçüncü Bölüm: 

Scherzo 

         

                     J.Brahms, bu yapıyı bazen karışık zamanlarda, bazen bütün yapıda, 

bazen de kombineli olarak kullanmıştır. 

 

 J.Brahms’ın müziğindeki ritmik şaşırtmalar, çoğukez önceden sezilen temel 

vuruşlar tarafından ana vuruşlardan geliştirilen, küçük değerli notalarla veya büyük 

değerli notalarla bağlanmasından ( ) kaynaklanır. Şaşırtıcı yayları olan, “Op.108 

No:3 Re Minör Keman-Piyano Sonatı” ve iki rapsodiden birincisi olan “Op.79 

Piyano Rapsodisi”nde zorlu sağlam örnekler mevcuttur. 

 

 Belirtilen bu durum bestecinin düzensiz ölçüler kullandığının bir göstergesi 

olmuştur. Kadansı geciktirmek için veya cümleyi uzatmak için, ölçüye başka bir 

vuruş eklemiştir. Bu durum, senkopların oluşmasına neden olmuştur. Bestecinin, 

senkoplu yazısı onun ritmik yapısının bir başka önemli özelliği olmuştur. 
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Şekil.2. Senkop Gösterimi - Op.108. Allegro Bölümü 34.-35. Ölçüler 

 

 Dünyaca ünlü Türk piyanist İdil Biret, J.Brahms’ın çok ritimliliğinin 

piyanoya yeni bir yaklaşım getirdiğini belirtmiştir ve Bernard Jacobson’un 

röportajında J.Brahms’taki ritim duygusu ile ilgili aşağıdaki fikre kesinlikle 

katılmıştır. 

 

 “Bence Brahms’taki ritim duygusu, Kızılderili müziğindekine benzer. Sitar 

çalan ve tabla çalan müzisyenler uzun pasajlar sırasında birbiriyle çelişen ritimler 

içine girerler ve ancak bir sürse sonra bir araya gelirler. Bu birleşmede eşsiz bir 

tamamlanma duygusu vardır” (www.idilbiret.eu/tr/?p=34#more-34). 

 

 Motif ve Cümle Yapısı; Besteci çalışmalarında uzun cümlelere eğilim  

göstermiştir. Eserlerinde motifsel öğeler zengindir. Yaylı sazlar için yazmayı en 

sevdiği şey, uzun ve kesintisiz melodiler olmuştur. J.Brahms’ın müziğindeki 

yaratıcılık burada kendini göstermektedir. Cümlelerin bir bütün halinde devam 

etmesi, yüksek düzeyde teknik bilgi, duygusal derinlik, yoğunluk ve zeka gücü 

gerektirmektedir. Bu özellikler, J.Brahms’ın müziğinde açıkça hissedilmektedir.  

    

     J.Brahms’ın asimetrik ölçü ve cümle düzenleri 20. yy.’ın şekillenmesinde 

etkili olmuştur. “Schönberg, J.Brahms’ın 4. Senfoni’sini “üçlü” bir aralıktan var 

edebilecek kadar motif işçiliğini mükemmeliyete vardığını” örnekleyerek belirtir. 

Brahms’ın değişiyle “yılan kuyruğunu ısırmıştır” (Pamir, 2000:205). 

 

http://www.idilbiret.eu/tr/?p=34#more-34
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 Rey. Morgan Longyer’in “Nineteenth-Centry Romanticism Music” adlı 

kitabında bu konu ile ilgili belirttiği üzere, besteci uzun soluklu melodilerinde 

nefesler olsa bile, melodik çizginin bozulmadığını belirtmiştir. “Op.108 No:3 Re 

Minör Keman-Piyano Sonatı” nda bu durumu örnekleyecek ölçüler mevcuttur. 

Birinci Bölüm, “Allegro” da (A Dönemi) 1. - 24. ölçüler içinde, 11, 16, 18 ve 21. 

ölçülerde bir dörtlük suslar olmasına rağmen, A Dönemi boyunca melodi, 

kesilmemişçesine devam etmiştir.  Aynı şekilde 218.- 236. ölçüler içinde, 230. ve 

233. ölçülerde suslar olmasına rağmen, melodi ısrarla devam etmiştir.     

 

“Schönberg’in deyişiyle, “Brahms’ın düzene aykırı asimetrik cümle yapıları, 

dramatik bir besteciliğin sonucudur. (…) Brahms’ın eşit olmayan müzik 

cümleleri, coşkun bir hayal gücünün açık seçik bir dünya görüşüne dönüşerek 

müzikle ifade edilmesidir. Brahms’ın lied cümlelerindeki asimetri yeteneği, çok 

uzak bir geleceğe ışık tutmakla besteci, müzik maddesindeki bu tür bir 

yöntemin doğuracağı sonuçları bilmekte, her şeyi ona göre organize etmektedir. 

Ancak bir deha, eşitsizliğin gelecekte ne denli büyük bir önem kazanacağını 

önceden sezebilir (…) yapısal bir eleman olan asimetri, çağımız müziğinin bir 

mucizesi değildir ama, günümüzün bestecisi, müzik cümlelerinin uzunluklarını 

ve biçimlerini gözetmeden birleştirir. Önemli olan, armonik ilerleyişler, ritmik 

ve motifsel içerikler,akıcılık ve mantıktır” (Pamir, 2000:203). 

 

 Çeşitlemeleri (Varyasyonları);  J.Brahms, çeşitlemeler yazmaktan  

büyük keyif alan bir bestecidir. Besteci, çeşitleme yazmanın kendisi için en sevdiği 

oyun olduğunu, Faruk Yener’in “Müzik Klavuzu” kitabında belirtilmiştir. Besteci, 

çeşitlemede kontrpuan tekiğini kullanmıştır.  

 

 Çeşitleleme, J.Brahms’la büyük oranda gelişmiş ve bağımsızlık kazanmış bir 

tür olmuştur. J.Brahms, piyano dünyasında, çeşitlemenin büyük ustası olmuştur. 

“Op.35 Paganini Çeşitlemeleri” besteciye özgü çoklu ritimleri, büyük çapta bir 

piyano tekniğinin parlaklığını kanıtlamıştır. Besteci, piyano müziğinde daha çok iki 

el olmak üzere, dört el ve orkestra için de çeşitlemeler bestelemiştir.  
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 Kontrpuan Kullanımı; Besteci eserlerinde yoğun olarak kontrpuan  

kullanmıştır. J.Joachim ile karşılıklı değiş tokuş yaptıkları polifonik denemeler ve 

kompozisyon çalışmaları, kontrpuan hakkındaki becerisini kısa zamanda çok 

geliştirmiştir. Kontrpuan, onun çok sesliliğinin yüzeyselleşmesini engelleyerek 

anlatımına büyük bir derinlik katmıştır.  J.Brahms’ın üstün yeteneği en erken 

döneminde bile, köklü bir kontrpuan temeline oturan motif çalışmalarında kendini 

göstermektedir. 

 

 J.Brahms’ın müziğinin genel özelliklerinden olan, değişik sürelerin vurguları, 

üst üste binmiş (örtüşmüş) vurgular, değişik hızlardaki melodik çizgi hareketliliğinin 

kombinasyonu, besteciye kontrpuan için hazır kaynak oluşturmuştur. Bestecinin 

döneminde kontrpuan çok kullanılmasa da kendisi, döneme göre fazlasıyla 

kullanmıştır. 

 

 Tonalite Yapısı; J.Brahms, müzik dünyasında, bir kompozisyon ustası  

olarak bilinmektedir. Eserlerinde armonik yapıyı çok çeşitli kullanmış önemli bir 

bestecidir. Besteci eserlerinde, parlak ve zengin bir armoniye sahip, zengin müzikal 

bir ifadeye de önem verir.  

 

 J.Brahms, Romantik Dönem’de yaşanan duygusallık, zengin lirik yapı ve 

duyguların sıcaklığı, armonide etkileyici modülasyonlar ve kromatik dizilerin yoğun 

bir şekilde kullanılması, kromatik aralıklarla dramatik anlatımların yaratılması, yedili 

ve dokuzlu dizonans akorların bolca kullanılması ile dönemin yoğun dokulu müzik 

stilini benimsemiştir. Yine Romantik Dönem tonalite özelliklerinden olan; 

dramatiklik uğruna kabullenilmiş olan, daha cesur tonalite ilişkileri, alterasyonlar ve 

uzak tonlara yapılan modülasyonlar, modülasyonların akıcılık kazanması ve daha 

serbest kullanılması, ani ton değişimleri gibi özellikleri müziğinde fazlaca barındırır. 

  

 Eserlerindeki Çingene (Gipsy) Müziği Yapısı; 1848’de Avrupa’nın  

çeşitli ülkelerinde ortaya çıkan ayaklanma, özgürlük hareketi ve devrimin 

baskılarından kurtulmak için, Amerika’ya gitmek üzere Hamburg üzerinden geçen 
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Macar mülteciler sayesinde J.Brahms, Macar Müziği ve Çingene Stili ile tanışmıştır. 

Bu müzikle sıkça kullanılan zengin ritimler, triole figürler, bestecinin aşırı ilgisini 

çekmiş, bu tarza olan hayranlığı hayat boyunca devam etmiştir. Eserlerinde de sıkça 

kullandığı bu özellikler kendisinin bu müziğe duyduğu hayranlığı ortaya 

koymaktadır. 

  

 Bunun yanında bestecinin halk ezgilerine olan ilgisi de dikkat çekmştir. 

Bestecinin enstrümantal eserlerinde halk müziği öğeleri Macar stili şeklinde kendini 

gösterir. 

 

 Bestecinin müzikal anlayışının ve özelliğinin önemli taşları olan bu 

özelliklere, son olarak şunlar eklenebilir; anlatılan konu dolaylı anlatılır, sevinç ve 

keder iç içedir. 

 

 İdil Biret piyanistik yazıda besteciye özgü özellikleri şu şekilde sıralamıştır; 

 

 Büyük atlamalar, 

 Ünison notalar ve oktavların birbirini izlemesi, (Paganini Varyasyonlar, II 

Kitap, Var.XI) 

 İnici triolelerde kırık oktavlar, (İkinci Konçerto, Birinci Bölüm) 

 Çift notaların özgün kullanımı, (İkinci Konçerto, İkinci Bölüm) 

 Akıcı üçlülerdeki gamların oluşturduğu zor pasajlar (İkinci Konçerto 

Dördüncü Bölüm). 

 2.2.4.2.1. J.Brahms’ın Kullandığı Bazı Anlatım İfadeleri ve Kullanım 

Özellikleri 

 

 Nota üzerinde yer alan, müzikal anlayışa önemli etkileri olan tüm işaretler, 

ifadeler ve belli vurgular, müziği anlamamıza yardımcı olan önemli etkenlerdir. Eseri 

çalmadan önce, bu ifadelere dikkat etmenin bu anlamda önemi büyüktür. 
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 Keman öğrencilerinin nota üzerindeki alt yazıları ve nota dışındaki temel bazı 

ifadeleri, dikkate almaları gerekmektedir. Çünkü bu işaretlerin dikkate alınmadığı bir 

uygulama, eseri sıradanlaştıran ve besteciyi temel özellikleriyle bile olsa, diğer 

bestecilerden ayırd etmemizi sağlayacak özelliklerden yoksunlaştırır ve sadece nota 

çalmamıza neden olur. 

  

 Nota üzerindeki, nota dışındaki işaretler ve ifadeler, tek bir besteci için 

düşünüldüğünde bile, her eser için özel olarak tasarlanmıştır. Bu nedenle keman 

öğrencisi/keman öğretmeni/keman sanatçısı, besteci tarafından belirtilen içeriği 

anlamakla sorumludur. Bu anlamda keman öğretmeni, çalışılacak eserde, nota 

üzerinde bulunan tüm anlatım ifadelerini ve işaretlerini okuma sorumluluğu 

anlayışını, öğrenciye aşılamasıyla ayrıca sorumludur. 

 

 Pekçok çalıcı ve bilgin “Brahms ve bütün 19. yy. müziği için, basılmış 

partisyonlar referans gösterilebilecek tek geçerli kaynaklardır” (Helvey, 2007:13) 

düşüncesindelerdir. 

 

 Malcom Bilson “Partisyonları anlama ve alıntılama” dersi için “C.P.E. Bach’s 

1753 Essay on the True Art of Playing Keybord Instruments” adlı kitaptan yaptığı 

alıntılamada şunu belirtmiştir; “İyi bir performansı neler oluşturur? Şarkı söyleyerek 

ve çalarak, kulağa bestenin gerçek içeriğinin ve etkisini hissettirme yeteneği 

oluşturur. Herhangi bir pasaj, performansın değiştirilmesi ile okadar radikal bir 

şekilde değişebilir ki tanınmaz hale gelebilir” (Helvey, 2007:13,akt Bach,1949:DVD 

akt. Bilson 2005:DVD)  

 

 Günümüzde deneme amaçlı veya farklı araştırmalar için çeşitli bestecilerin 

eserleri, farklı yorumlarla çalınmaktadır. Ancak bu denemeler, sanatçılar tarafından 

temel uyulması gereken davranışların neredeyse doruğa ulaştığı durumlarda 

gerçekleştirilen çalışmalardır. Bu nedenle keman eğitimcilerinin, keman 

öğrencilerine ilk önce temel davranışları öğretme ve mümkün oldukça bu 

davranışları uygulatarak her döneme ve besteciye uygun düşünme alışkanlığını 

edinmesinin dışına çıkmaması, doğru bir eğitimci davranışı olacaktır. 
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 Çalışılan  eserin gerçek içeriğine ve etkisine dair arayış partisyon okuduğu 

anda başlamalıdır. “Performansın temeli, tonların parlaklığı ve yumuşaklığı, legato 

ve staccato’nun icrası, vibrato, arpejleme, tonu tutma, ritard. ve accelerando’dur. Bu 

elementlerin eksikliği veya yanlış kullanımı, zayıf bir performansa neden olur” 

(Helvey, 2007:13-14).  

 

 Beteciler bu duruma mümkün oldukça engel olabilmek için ve 18. yy.’ın 

ikinci yarısında eserlerinin kimin çaldığı veya dinlediği hakkında bir kontrolü 

olmadığı için, eserlerindeki işaretleri ve ifadeleri daha net kullanıp, performansı 

sabitlemek istemişlerdir. Bu istek gösteriyor ki besteciler de eserlerinin icrasında, 

çalıcıların başına buyruk çalmalarına karşı olmuşlardır. 

 

 Önceki bölümlerde ele alındığı gibi, bu temel davranışları doğru tespit 

edebilmek için, mümkünse ilk olarak, çalınacak eserin, bestecinin el yazmalarına en 

yakın edisyonu tercih etmek önemlidir. Ancak sadece edisyonun sadece doğru 

seçilmesi değil, doğru edisyon seçilse edilse bile, nota üzerinde belirtilen anlatım 

ifadelerinin doğru yorumlanması da temelde düşünülmesi gereken unsurlardan 

biridir. 

 

 “David Fallows tempo ve anlatım ifadeleri ile ilgili olarak 

yayımcılar için ortaya dört kural koymuştur. 

 

(a) Bütün bölümü ilgilendiren tempo düzenlemeleri ve benzer yönlendirmeler, 

notanın en yukarısında kalın roman yazı stilinde belirtilir. 

 

(b) Dinamikler her müzisyen ve ses için ayrı bir şekilde, her portenin altında 

kalın ve italik olarak yazılır. Normalde, sadece geleneksel kısaltmalar 

kullanılır: p, mp, ff, benzeri ve sfz gibi vurgu işaretleri (…) 

 

(c) Anlatım ifadeleri normal italik formda yazılır: espressivo, zart, markig, con 

voce cupa gibi. Bu kategori aynı zamanda dinamikleri (cresc.), hatta bazen 

tempoyu (slentando, stringendo, accelerando) bile ifade eder. Çünkü 

muhtemelen, 19. yy.’dan sonra çok sık tempo düzenlemeleri yapılmıştır. 
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(d) Teknik bilgilendirme küçük roman yazı biçiminde yazılır: arco, senza sord., 

schalltrichter auf!, get heilt, am steg, baguettes de bois, vb.” (Helvey, 

2007:15-16). 

 

 Her nekadar bu bilgiler genellendirilmiş olsa bile bu ifadeler ve karakterler 

belli durumlarda bestecilere veya edisyonlara göre değişiklik gösterebilir.  

 

 Örneğin; 

 

 “Brahms’ın editörü ve 1871-1891’e kadar yayımcısı olan Robert 

Keller anlatım karakteri belirten kelimeler ve tempo değişiklikleri için 

kullanılan yönlendirmeleri ayırd etmeyi sağlayan bir sistem önermiştir. 

Örnek olarak, tranquillo ve sostenuto, hem özel müzikal karakteri belirtecek 

şekilde yorumlanabilirler hem de daha yavaş ve geniş bir tempo olarak 

yorumlanabilirler” (Helvey, 2007:16, akt, Fallows, 2007: 

http://www.grovemusic.com) 

 

 J.Brahms’ın amacının ne olduğu içerikteki ipuçlardan anlaşılabilse de Keller, 

büyük harfle başlayan yönlendirmelerin belirgin bir tempo değişimini, küçük harf ile 

başlayanların ise duygusal yönlendirmeleri ifade etmelerini önermiştir. Ancak 

J.Brahms’ın bu önerilere uyup uymadığı kesin değildir. 

 

 Fanny Davies (1861-1934, İngiliz Piyanist) şöyle belirtmiştir; J.Brahms’ın 

müziğinde kullandığı terimlerin (ifadelerin) çoğunluğu, Klasik Dönem’in kabul 

edilmiş müzik dili olan İtalyancadır. Nadir olarak Almanca kullanmıştır. 

 

  J.Brahms, performans işaretlerini (anlatım ifadelerini) az kullanmayı tercih 

eden bir bestecidir. Onun bu tercihi, kullandığı her işaretin (ifadenin) üzerine 

düşünülmesi gerektiğini, çalıcıya işaret etmektedir. J.Brahms müziğinde anlatım 

ifadelerini az kullanmasına rağmen, çeşitli kullanmıştır. Bu çeşitlilik ppp’den, fff’ye 

kadar olan geniş bir dinamik yelpazeyi içermektedir. 
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 Besteci kullandığı bazı yönlendirmeleri, bazen tek başına, bazen de bir başka 

kavramla birlikte kullanmıştır. J.Brahms, notalarında yönlendirmeleri (terimleri) 

piyano ile paralel bir şekilde belirtir. Keman-piyano sonatlarının üstünde de bu 

açıkça görülmektedir.  

 

 J.Brahms, bazı terimleri birden fazla anlamda kullanmıştır. Bu terimler 

aşağıda açıklanarak, belirtilmiştir; 

 

 Dolce:  

 

 Genelde eski müzikal kullanımında, ruhsal durum ve çalma tarzı olarak 

kullanılmıştır.  

 

 J.Brahms bu kavramı, hem tek başına hem de diğer kelimelerle kombineli bir 

şekilde kullanmıştır. Bestecinin dolce’yi kullandığı yaygın kullanımlar şunlardır, 

dolce, p dolce, dolce p, piu dolce molto p. e dolce, dolce ma espressivo, e dolce. 

Bunların arasında en çok kullandığı ise “p dolce” olmuştur. Dolce’yi neredeyse her 

tür çalışmasında, diğer tüm terimlerden daha sık kullanmıştır. “Brahms sadece yedi 

tane ikili sonatında ve Sonatensatz’da doksandan daha fazla “dolce” 

kullanmıştır.(…) (Helvey, 2007:24). 

 

 Bunun dışında bazı eserlerinde az da olsa” f ” ile de kullanmıştır. Terime zıt 

olan “ f ” işareti ile kullanımı, bu terimin daha geniş br anlama bürünmesini 

sağlamıştır. Ayrıca “dolce” yi “espressivo” ile de kullanmıştır. Bu kullanımın bir 

örneği, op.78 keman-piyano sonatında görülmektedir. Bestecinin “dolce” nin “ f ” ve 

“espressivo” ile kullanımında oluşturduğu zıtlık bu terimi parlak ama sakin, zarif 

ama belirgin bir hale büründürmüştür. J.Brahms bu terimi hem genelde kullanılan 

anlamı ile kullanmış, hem de kendine özgü kullanım biçimi ile anlamı genişletmiştir.  
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 Helvey, bestecinin “dolce” kullanımının dört çeşidini tespit etmiştir. 

 

1. Terim, motifi tanımlayan hassas zarif bir karakter oluşturur. 

2. Rubato kullanılmasını gerektiren özel bir ahenkli anı ön plana çıkarır. 

3. Normal “piano” dinamiğinin dışında kalan eşsiz bir anlatımı ortaya çıkartır. 

4. “espressivo” ya zıtlık oluşturur. 

 

Mezza Voce:  

 

Birçok yabancı sözlükte bu terim “yarım güçlü ses” olarak tanımlanmıştır.  

1789 Daniel Gottlob Türk’ün (1750-1813, org sanatçısı, besteci ve Klasik Dönem 

müzik profesörü) ve 1807’deki Heinrich Christoph Koch’un (1749-1816) tanımı bu 

terimi ayrıntılandırarak, “mezzo forte” gibi, yorumlanması kolay bir kavramla eşit 

duruma getirmiştir. 1895-6’ daki Schubert’in “sesin gücünün yarısı” şeklindeki 

tanımı da “mezzo forte” için yeterli görülmştür. Bunun yanında “Dizionario” sözlüğü 

bu etkinin “pianissimo” seviyesine ulaşmaması gerektiğini belirtmiştir. Harvard 

Dictionary, Dictionnaire, Dizionario ve online Grove sözlüğü “kısıtlama” anlamını 

önermiştir. Larousse Ansiklopedisi’nde bu terimin tanımı “Neredeyse pianodaki gibi 

kendinden emin bir şekilde söylemek”. Bu aynı zamanda azalma etkisine özel gizli 

bir özellik katarak ya da farklı bir vokal teknik önererek mezzo forte’ den farklıdır. 

Larousse tanımı aynı zamanda erkek şarkıcılar için bu terimin başka bir yönü olan 

falsetto’yu önerir” (Helvey, 2007:33). 

 

 Besteci, piyanodaki “mezza voce” kullanımında herhangi bir susturucu  (“una 

corda” -soft pedal- en soldaki pedal) işareti belirtmemiştir. Aynı zamanda Piyano 

Kuarteti No.2 La Majör’ün ikinci bölümünde “una corda” nın kullanımını belirtir 

ancak, bunda da “mezza voce” işareti yoktur. Fakat, “una acorda” olan bir eserde 

“mezza voce” kullanımı olasıdır. 

 

 Helvey, J.Brahms’ın “mezzo piano” ve mezzo forte” yi diğer dinamik 

yönlendirmelere oranla çok nadir ve neredeyse “mezza voce” yi kullanımı kadar az 
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kullandığını belirtmiştir. Besteci, “mezzo piano”, “mezzo forte” dinamikleri gibi orta 

dinamikleri çok az kullanmıştır. 

 

 Besteci “mezza voce” dinamiğini hem tek hem de kombineli kullanmıştır. 

Örneğin; p mezza voce, pp mezza voce, molto p e mezza voce gibi. Bu terim genelde 

piano veya pianissimo ile birlikte kullanılmasının yanında, farklı dinamiklerle de 

görülür. 

 

 Si Majör Trio op.8’de hem “mezza voce” hem de “mezza forte” birlikte 

bulunmuştur. Bu da bestecinin bu terimlere farklı anlam yüklediğinin bir örneğidir. 

J.Brahms, bu terimi her tür eserinde kullanmıştır. Besteci, bu terimi bazı eserlerin 

başında kullanmıştır ve eserin başında kullanmış olması, terimi özel kılarak, pek çok 

çalışmasında terimin önemini vurgulamıştır denilebilir. 

 

 Besteci, yumuşak bir etki yaratmak için, pedal kullanımını tercih eder. 

Piyanistlerin normalde “mezza voce” ifadesinde, pedal kullanmaları tercih edilir. 

J.Brahms da pedal kullanımını piyaniste bırakmıştır. 

 

 Sotto Voce: 

 

 Birçok tanımda “sotto voce”, alçak, sessiz, kısıtlanmış bir etki ve zayıf bir 

dinamik olarak tanımlanmıştır. 

 

 Eski tanımlarda terim “mezza voce” ile bağdaştırılmıştır. Ancak Schilling ve 

Koch’un tanımları tona bağlılık etkisini de ekleyerek sadece yarı şiddette bir ses 

olmaktan farklı kılmıştır. Bazı spesifik tanımlarda, yaylı çalgılarda yayın tuşeye 

yaklaştırılmasıyla, istenen etkinin elde edilebileceğini belirtmiştir.  

  

 J.Brahms, bu terimi diğer terimlerdeki gibi bazen tek, bazen de kombineli 

kullanmıştır. Bu terimi kombineli kullandığı çeşitleri şöyledir; p sotto voce, p dolce 

sotto voce, molto p e sotto voce sempre, ppp sotto voce. 
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 Bu terim “mezza voce” kadar gizemli görünmesine rağmen, besteci “sotto 

voce” yi daha sık kullanmıştır. Bu terim, bestecinin oda müziği çalışmalarında, 

senfonilerinde ve solo piyano çalışmalarında görülür. Liedlerinde ise, bu 

çalışmalarından daha sık kullanmıştır.  

 

 “sotto voce” tınısal bir etki yaratır ve geniş bir tempo yelpazesinde kullanılır. 

J.Brahms’ın bu terimi kullanımı, bazı eserlerinde “espressivo” kullanımı ile 

bağlantılıdır. Örneğin; Piyano Beşlisi ve bu araştırmada incelenen Üç Numaralı Re 

Minör Keman-Piyano Sonatı.  

 

 Bu terim ayrıca “dolce” ile de kullanılmıştır. “Brahms’ın çeşitli seviyelerde 

ve karakterlerde kullandığı yumuşak dinamikler, O’nun sotto voce’yi çevreleyen 

dinamik işaretleriyle bir zıtlık oluşturan eşsiz bir etki aradığını gösterir” (Helvey, 

2007:43). Besteci “sotto voce” yi ve “mezza voce” yi bir arada da kullanmıştır. 

 

 J.Brahms piyano da “sotto voce” deki pedal kullanımını “mezza voce” deki 

gibi piyaniste bırakmıştır. Ancak kullanılmasını istemediği durumlarda, ekstra bir 

notla açıklama yapmıştır. 

 

 Calando: 

 

 “Calando” bestecinin bazı çalışmalarında bariz bir şekilde sesin şiddetinin 

azalması, bazen de temponun düşürülmesi ve bu ikisinin kombinasyonunu ifade 

etmektedir. “Her tanım azalma elementine vurgu yapar. Koch calando için 

diminuendo gibi “azalan” ifadesini kullanıyor. Harvard Dictionary’ de ise “kademeli 

azalma” ifadesi kullanılıyor. Grove Dictionry’nin tanımı ise “sessizleşerek” diye 

başlıyor” (Helvey, 2007:47). 

 

 “Bu dinamik çok üst düzeyde kontrol ve dinamik yelpazesi gerektirir. 

Dramatik diminuendo ve ritardandonun bileşimi ve bir rahatlama hissi özelliği, bu 

tanımların uzlaşmaya vardığı noktadır” (Helvey, 2007:48). 
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 Bu terim, bestecinin nadiren kullandığı bir terimdir. Hayatının son 

dönemlerinde daha çok kullanma eğilimi göstermiştir. Bu terimi kullandığı eserler 

şunlardır; G Majör Keman-Piyano Sonatı op.78, B Majör Piyano Trio op.8, C Minör 

Piyano Trio op.101 ve Klarnet Sonatı op.120. Bu eserlerinde terim, birden fazla 

kullanılmıştır.  

 

 J.Brahms’ın notalarında “animato”, “sostenuto” ve “tranquillo” terimlerinin 

kullanımı ikişer yönde olmuştur. Birincisi tempo, ikincisi ise karakter değişikliğidir. 

Ancak bu terimlerin kullanımında temponun değişimi belirsizdir. Bu belirsizlikler 

karşısında, 

 

  “1879’da (…) Brahms’ın uzun süre editörlüğünü yapan Robert 

Keller tempo ve karakter işaretlerinin farklarını belirten bir sistem 

konusundaki ısrarını belirtmiştir. Küçük harflerle başlayan yönlendirmelerin, 

karakter değişimi ile sınırlandırılmasını, büyük harfle başlayanların ise 

tempoda kesin değişimi işaret etmesini önerdi” (Helvey, 2007:53).  

 

 J.Brahms, bu teklif karşısında kendisi için bir sorun olmadığını belirtmiştir. 

Ancak, Keller, J.Brahms ile 1871’de çalışmaya başladığı, Schicksalslied, op. 54’ten 

önceki eserler bu sistemi takip etmeyebilirler. 

 

 Bu yazışmanın dışında şöyle bir yorum da mevcuttur.“(…) Tovey Brahms’ta 

küçük harfle başlayan tranquillo’ nun her zaman “tempoda belirli bir yavaşlama” yı 

ifade ettiğini yazmıştır” (Helvey, 2007:54, akt., Tovey, 1949:329). 

 

 “Eugenie Schumann bu kullanımı doğrulamakla beraber şöyle demiştir: “Bir 

gün bizim evimizde, D Minör Keman Piyano Sonatı’nın piyano bölümünü çalıyordu. 

Annem üçüncü bölümün sonunda bir “tranquillo” olduğunu söylerdi, sanki 

yumurtaların üstünde yürüyormuş gibi (…) o bölüm geldiğinde tranquillo’yu çok 

yavaş çalardı” (Helvey, 2007:54, akt., Schumann, 1970:171). Helvey, bu sistemin 

sürekli kullanılmış olmamasından dolayı, çalıcının bu duruma kendisinin karar 

vermesi gerektiğinin sonucuna vardığını belirtmiştir. 
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 Animato: 

 

 Birçok kaynak terimi hızlı bir tempo ile bağdaştırıyor. “Walter, Brossard, 

Riemann ve Schubert’in eski tanımları anima terimi canlı, heyecanlı bir karakterle 

bağdaştırırlar” (Helvey, 2007:56). 

 

 “Brahms genelde bu yönlendirmeyi pasajın ortasına yerleştirir. Özellikle yeni 

hızlı bir temponun başlamasının absürt olduğu zamanlarda” (Helvey, 2007:56). 

 

 “Brahms’ın animato’yu kullandığı yollardan biri, un poco ya da poco piu ve 

buna benzer yapılar gibi, onun kendisine ait olan niteleyicilerdir”(Helvey, 2007:56). 

 

 Besteci “animato” yu karakteri belirten bir ifade teriminden çok, tempo 

belirten bir terim olarak kullanmıştır. 

 

 “Brahms’ın animatoyu kullandığı ikinci bir yol (…) pasajın ortasında, 

etrafında amacını aydınlatmaya yarayan ipuçlarıyla tek başına duran bir animato” 

(Helvey, 2007:58). 

 

 Brahms “animato” yu genelde tempoyu belirten bir ifade olarak kullansa da 

bestecinin bu çeşitli kullanımlarını doğru yorumlamada notasyonun düzeni ve her 

kullanımda müzikal içerik, çalıcıya faydalı olacak bilgiler verir. 

 

 Sostenuto: 

 

 The Dictionnaire, Brochhaus Riemann ve Dizionario sözlükleri, “sostenuto” 

nun bir diğer tempo işaretine geçilirken, örneğin “Andante”, tempodaki yavaşlamayı 

ifade ettiğini belirtirken, Horvard Dictionary, Maurice Hinson ve online Grove, 

“sostenuto”nun bağımsız bir şekilde daha yavaş bir tempoyu işaret ettiğini 

belirtmiştir. Bu tanımlar ve başka bir çok tanıma göre “sostenuto”, devam ettirilen 

bir karakter, genişleyen bir tempo, devam ettirilen artikülasyon anlamında 

kullanılmıştır. 
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 J.Brahms bu terimi de diğer terimler gibi, çeşitli şekillerde kullanmıştır. 

Besteci “sostenuto” yu küçük harflerle partisyonun üstüne veya içine yazmıştır. 

Süresini belirtmek için de bazen kesik çizgiler kullanmış, bazen de kullanmamıştır. 

Bestecinin, bu terimi yeni bir bölüm başına, diğer tempo işaretleri gibi büyük 

harflerle ve altını çizerek kullandığı da olmuştur. 

 

 Tovey, J.Brahms’ın sonraki “sostenuto” kullanımlarının daha geniş bir tempo 

için kullanıldığını belirtmiş ve örnek olarak da G Majör Keman-Piyano Sonatı 

op.78’i vermiştir. Besteci “piu sostenuto” yu daha yoğun bir materyal oluşturmak 

amacıyla, daha geniş bir tempo için kullanmıştır. Bu terim bestecinin erken dönem 

çalışmalarında daha çok görülür. Bu terimin yorumu için de çevresindeki müzikal ve 

şiirsel içerik ve esere bir bütün olarak bakmak en çok kullanılan yöntem olmuştur. 

 

 Tranquillo: 

 

 Birçok kaynağa göre “tranquillo” sakin ve huzurlu bir karakter olarak 

belirtilmiştir. Koch ve online Grove ise “tranquillo” kullanımında tempoya özel 

olarak değinmişlerdir. Aynı zamanda dingin ve sakin bir karakterin bazen daha rahat 

bir tempoya neden olabildiğine değinilmiştir. Bu yorumların çakışıp çakışmadığı 

veya bağımsız kullanılıp kullanılmadığı her zaman açık değildir. 

 

 Bu terim bazen, bir pasajın ortasında anlatım ifadesi olarak, bazen yeni bir 

bölümün başında tek başına, bazen de “Andante” gibi başka bir tempo işaretiyle 

birlikte görülebilir. 

  

 “Brahms’ın çalışmalarındaki pek çok tranquillo kullanımı bir tempo 

değişikliğine işaret eder” (Helvey, 2007:72). Besteci bu terimi, genelde bazı 

bölümlerde tempo işaretleri ile beraber kullanır. Örneğin; A Majör no.2 op.100 

Keman-Piyano Sonatı’nın ikinci bölümündeki “Andante Tranquillo” gibi. 

 

 Bu terimin genelde açık olmadığı belirtilmiş olsa da bestecinin bazı 

kullanımları yeterince açık ve anlaşılırdır. Örneğin; Op. 34 Piyano Kuarteti’nin 
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“Finale” sinde ve op.78 no.1 G Majör Keman-Piyano Sonatı’nın ilk bölümünde bu 

terimin karakter değişimine yönelik kullanıldığı açıktır.  

 

 J.Brahms’ın neredeyse her çalışmasında bütün bu terimlerin birbirine benzer, 

farklı kullanımları mevcuttur. Bu terimler bazen açık bazen de belirsizdir. Bütün bu 

açıklamaların yanında, “Her bir terimin kullanımı belirsiz olduğu zaman en mantıklı 

yorumlama ya armonik, formsal anlatım, ya da şiirsel ipuçlarıyla yapılan 

yorumlamadır” (Helvey,2007:75) düşüncesini akıldan çıkarmamak gerekir. Ayrıca 

Helvey bu konuya farklı bir bakış açısı getirerek, J.Brahms’ın net olmayan 

ifadelerinin yorumcuya, bu belirsiz terimleri daha özgür bir biçimde yorumlaya 

bilme imkanı verdiğini düşünmektedir. 

 

2.2.4.2.2. J.Brahms’ın Kullandığı Terimlerin Yaylı Çalgılardaki  

Kullanımları 

 

 J.Brahms’ın bazı terimeri öne çıkarması onun hayatı boyunca özellikleri 

değişen enstrümanlara bağlantılıdır. Örneğin; yaylı çalgılardaki bağırsak tellerin 

kendine has tınısı, daha karanlık ve puslu tonların sıcaklığı ve hoşluğu , bestecinin 

hayatı boyunca yaylı çalgılar için yazdığı eserlerde sık sık “dolce” kullanımını 

etkilemiş olabilir. Ayrıca bu karanlık tını, bestecinin yaylı çalgılar eserlerindeki 

“mezza voce” ve “sotto voce” kullanımında ona ilham vermiş olabilir. Ancak 

bestecinin döneminde kullanılan bağırsak teller zaman geçtikçe, çelik tellere 

dönüşmüş ve bunun sonucunda puslu seslerin yerini daha parlak ve güçlü sesler 

almıştır. Calıcılar bu değişime rağmen bestecinin duymak istediği sıcak tınıya, 

“dolce” pasajlarında yayı daha dikkatli ve ustaca kullanarak sesi yumuşatmaya 

çalışarak ulaşmaya çalışmışlardır. “Dolce” gibi “mezza voce” ve “sotto voce” de de 

karanlık ve puslu tını, çelik tellerde daha az doğal durmuştur. Ancak çalıcılar bu 

uygulamalarda yayı tuşeye yakın kullanarak, sesin mümkün oldukça eski tınısına 

yaklaştırıp, doğal bir puslu tınıya ikna edici, eşsiz bir renk oluşturmuşlardır.  

 

 J.Brahms, genelde eski Viyana çalgılarını tercih etmiştir. Çünkü bu 

enstrümanlar hassas özelliklere sahiptir ve yaylı çalgı çalanlar için bir tehtit 
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oluşturmamaktadır. Helvey, Bestecinin < > (hairpin) işaretini çokça kullanmasını 

onun yaydaki değişime karşı çıkarak, eskiye dönme isteğini ortaya koymuştur 

yorumunu yapmıştır.  

 

 J.Brahms’ın, “sostenuto”yu açık bir biçimde belirttiği yerlerde, çalıcı 

istikrarlı ve devam eden yay hareketleriyle, modern legato tarzını vurgulayabilir. 

“Sostenuto” nun daha geniş tempoyu ifade ettiği zamanlarda bile bu istikrarlı yay 

hareketleri bu pasajlardaki “tenuto” etkisine uygun bir şekilde uygulanmasını 

sağlayacaktır. Bestecinin “sostenuto” yu yaylı çalgılar için yazdığı eserlerde sık sık 

kullanması, 19. yy.’ ın legatosunun estetiğini ortaya koymuştur.  

 

 “Dolce” yumuşak bir dinamiğin içinde tatlı bir melodi oluşturabilmek için  

vibrato kullanımını gerektirir. “Animato” ifadesinde, daha coşkulu bir hava için, 

devam eden bir vibrato kullanımı, bu karakteri oluşturmada yardımcı olacak bir 

etken olacaktır. Bu ifadelerin aksine “Tranquillo” kısıtlı bir vibratoya işaret eder. 

Bunun gibi “Calando” da da çalıcı, yok olup gitme etkisini yansıtabilmek için 

vibratoyu daha düzleştirebilir. 

 

 Helvey, J.Brahms’ın karakter ve artikülasyon için kullandığı terim ve 

ifadelerini, özellikle “dolce”, mezza voce”, “sotto voce” “sostenuto” ve “tranquillo” 

yu yorumlamak için yaylı çalgının şarkı söylediğini hayal etmesi, çalıcıyı doğru 

yönlendiren bir düşünce olacaktır yorumunu yapmıştır. 

  

 2.2.4.2.3. J.Brahms’ın Tempo ile İlgili Düşünceleri ve Tercihleri 

 

 J.Brahms’ın metronomlarla ilgili yazışmaları, hayatının her döneminde 

kendini göstermiştir. Bir mektubunda metronom ile ilgili olarak şunları yazmıştır. 

 

 “Bence, metronomun pek bir kıymeti yoktur: En azından,şu ana 

kadar bildiğim kadarıyla, birçok besteci yazmış olduğu metronom işaretlerini 

er ya da geç geri çekmiştir. Requem’de bulunanlarsa, iyi arkadaşlarım beni 

ikna ettikleri için ordadır. Çünkü ben kendimce hiçbir zaman kanımın ve 
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mekanik bir enstrümanın birlikte iyi gittiğine inanmamışımdır. (…) emin 

olduğum bir şey varsa, o da tempolarımı tevazuyla ama en büyük özen ve 

açıklıkla başlıkta belirttiğimdir” (Musgrave ve Sherman, 2008:22). 

 

 Bestecinin eserlerinde tempoları belirtmek için kullandığı yöntemi, alıntıda 

belirtilen özeni doğrular niteliktedir. Bu yöntem, tempoyu belirlemek için Clara 

Schumann’a, metronom işaretleri ile ilgili olarak sunduğu öneriden anlaşılmaktadır. 

Besteci metronom işaretlerini seçtikten sonra, en az senede bir defa bunlara 

dönülmesi gerektiğini, böylece her defasında değişik sayılarla değiştirme yapacağını 

ve sonunda mükemmel sayıyı tutturacağını belirtmiştir. Ayrıca koral ve orkestral 

eserler için piyano kullanarak metronom işareti belirlenmesine karşı, Clara 

Schumann’ı uyarmıştır. Gerekçesi de piyanonun daha hafif sesinin olması ve her 

şeyin olduğundan daha canlı, daha hızlı çalınabileceği ve tempo konusunda daha 

affedici davranılabileceği olmuştur. 

 

 J.Brahms tempoları belirlerken, yorumcunun ruh halini ve onun 

hissedebileceğini dikkate alan bir bestecidir. Musgrave ve Sherman’ın “Performing 

Brahms” adlı kitabında Styra Avins, bestecinin, yorumcunun nasıl hissetmesi 

gerektiğini önceden emretmek istemediğini belirtmiştir. J.Brahms, yorumcunun, 

bestecinin saptayamayacağı ve saptamaması gerektiği bir sorumluluğunun olduğunu 

düşünmüştür ve iyi bir performansın, iyi eğitilmiş parmaklardan, akıllı ve eğitilmiş 

bir zihinden ve duygulu bir yürekten gelidiğine inanır. Bundan dolayı, besteci bir 

eser için ideal bir temponun olmadığına inanmış ve her normal insanın çaldığı eseri 

her hafta farklı bir tempoyla alacağını mektuplarında belirtmiştir. Tempo hakkında 

O’nunla çatışan müzisyenlere, her iki temponun da doğru olduğunu belirtmiştir. 

Musgrave ve Sherman’ın “Performing Brahms” adlı kitabında Bernard D. Sherman 

bu konu ile ilgili olarak, şunu belirtmiştir; “Brahms’ın yorumcular için en iyi 

ipuçlarının O’nun kendi metronom işareti değil, sözlü tempo ifadeleri olduğu 

düşüncesini meşrulaştırmış oluruz” (Musgrave ve Sherman, 2008:123).  

 

J.Brahms’ın el yazmaları ve basılmış partisyonlarına bakarak, bestecinin 

sözlü tempo işaretlerini, 18.yy. bestecilerinin yaptığı gibi kullandığı sonucuna açık 
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bir şekilde ulaşılabilir. Bu da bestecinin, müzikal hıza, karakter temelli bir bakış 

açısıyla yaklaştığını göstermektedir. Bu bakış açısı “Allegro” ve “Allegro non 

troppo” sözlü tempo ifadesinin tam olarak ne ifade ettiğinin anlamamıza yardımcı 

olur. 

 

J.Brahms’ın partisyonlarında her bir sözlü tempo ifadesi, ritmik aktivite, 

armonik süreç, artikülasyon gibi pek çok müzikal birleşenden meydana gelen özel bir 

karakteri yansıtır.  

 

Peter Latham “Brahms” adlı kitabının, ikinci bölümünün altıncı kısımında,  

J.Brahms’ın tempo konusunda, yaşlandıkça daha temkinli olduğunu belirtmiştir. 

Bestecinin erken dönem eserlerinin hemen hemen hepsinin, “Presto, allegro, molto 

adagio” olduğunu, olgunluk döneminde ise, çok yavaş ve çok hızlı tempolardan 

feragat etmeyerek daha temkinli olduğunu belirtmiştir. Ör. “vivace ma non troppo, 

allegro non troppo, adagio non troppo” gibi ifadeler kullanmıştır.  

 

“1933’te Walter Blume (…), Brahms’ta tempoların gittikçe 

hızlandığından şikayet etmiştir. 1940’larda (elli sene sonra yaşlı Brahms’ın 

çalışını dinleyip O’ndan eğitim almış olan) piyanist Carl Friedberg Julliard 

öğrencilerine Brahms’a göre hiç kimsenin hiç bir zaman daha yavaş 

çalamadığını anlatmıştır. Piyanist Adelina de Lara, Brahms’ın kendisini Mi 

Bemol Scherzo’yu çalarken duyduğunda <<Hayır, hayır, çok hızlı, daha çok 

çekmelisin, aynen şöyle.>> dediğini açıklar. Kemancı Franz Kneisel Brahms 

için Klarnet Kentet’inin Presto non assai’sini ilk defa çaldığında bestecinin 

<< Lütfen bana bunu fazla hızlı almamam nezaketinde bulunur musun?>> 

dediğini anımsar. Ve 1980’deyse, Max Rudolf (d.1902) şöyle yazmıştır:  

<< Eğer Brahms’ın yönetiminde O’nun senfonilerini çalmış olan 

müzisyenlerin açıklamalarına inanacak olursak, bestecinin günümüzde 

duymakta olduğumuz aceleci tempo’ları onaylamayacağından emin 

olabiliriz. O’nun müzik yapışı rahattı.>>”(Musgrave ve Sherman, 

(2008:112-113). 
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Besteci genellikle eserlerinin dış bölümlerinin (ilk ve son bölümlerin), hızlı 

tempo olmasını tercih etmiştir. Daha çok sonat stilindeki ilk ve son bölümlerinde 

hızlı metronom işaretleri kulandığı düşünülmektedir. 

 

Bestecinin sebare kullanımı için Clive Brown şunu ifade eder;  

 

 “Ondokuzuncu yüzyılda besteciden besteciye “çok fark eden” bir 

durumdur sebare. Genel olarak konuşacak olursak, Brahms sebare’nin yarım 

notunu dört dörtlükteki çeyrek notaya eşdeğer görmüş olabilir. Ancak her ne 

kadar O’nun sebare bölümleri hızlı metronom işaretlerine sahip olsa da, 

Op.8/i ‘de olduğu gibi, bazıları da yavaş metronom işaretlerine sahip olabilir. 

(Musgrave ve Sherman, 2008:121). 

 

 Musgrave ve Sherman’ın “Performing Brahms” adlı kitapta, David Epstain 

bestecinin eserleri içindeki tempo değişimine, müzikal olarak nasıl hazırlandığı ile 

ilgili şöyle bir saptaması mevcuttur. “Brahms bir bölümde gerçek bir vuruş süresi 

değişikiliğiyle tempo değişikliğine gittiği zaman, değişiklikten önce mutlaka bir 

ritmik figür koyuyor be bu da değişikliğe uğrayan nabza referans görevi görüyor” 

(Musgrave ve Sherman, 2008:103). 

  

  Musgrave ve Sherman’ın “Performing Brahms” kitabında ve Helvey’ in 

tezinde “tranquillo” terimi ile ilgili olarak bir çelişki bulunmaktadır. Musgrave, 

“tranquillo” teriminin, küçük harfle yazıldığı zaman fazla acele edilmemesi 

gerektiğini, büyük harfle yazıldığı zaman ise tempo farkını ifade ettiği belirtilmiştir. 

Helvey ise küçük harfle yazılan terimin duygu değişimini, büyük harfle yazılanın ise 

belirgin tempo değişimini ifade ettiğini belirtmiştir. Her iki yazar da Keller in bu 

önerisinden bahsetmiştir. 

    

 2.2.4 3. J.Brahms’ ın Oda Müziğinin Özellikleri 

 

 J.Brahms’ın oda müziği, O’nun kariyeri boyunca sanat anlatımının 

tamamlayıcısı olmuştur. Bu nedenle J.Brahms’ın oda müziği 19.yy. Avrupa 
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müziğinin büyük başarısının temsilcisi olmuştur. Paul Bekker ve Reinhold 

Brinkmann gibi birçok müzik eleştirmeninin, J.Brahms’ın oda müziği formu için 

olan görüşü, senfonik yeniliklerin hazırlanmasında gerekli olduğu yönünde olmuştur. 

 

 J.Brahms oda müziği için Viyana Klasikleri olan Haydn, Mozart ve 

Beethoven’ı model almıştır ve yaylı kuartet, oda müziğinin biçimi için bir kıstas 

oluşturmuştur. J.Brahms, oda müziğini Haydn ve Mozart ile müzikal kompozisyonun 

seçkin biçimini oluşturmuş ve daha sonra Beethoven’in katkılarıyla da bunu 

geliştirmiştir. Özellikle de geç dönem kuartetini. Bu kuartetler, başlangıçtayken bile 

değeri anlaşılan eserler olmuşlardır. 

 

 J.Brahms’ın eserleri ile ilgili olarak, Beethoven, Schubert ve Mozart’ı aşmış 

olduğu yorumu, J.Brahms’ı rahatsız eden övgülerden olmuştur. Leon Botstein’in 

“The Comleat Brahms” adlı kitabında bu övgüleri doğrulayacak, keman-piyano ve 

piyano-çello sonatları her kemancının repertuarında bulunması gerekli olan 

sonatlardır. Kemancılar ve klarnetçiler J.Brahms’ın sonatları ve diğer klarnet ve yaylı 

eserleri için, oda müziği formu olan beşlilerin ve altılıların, modern oda müziği 

konser programlarında hala düzenli olarak duyulan eserler olduğu için J.Brahms’a 

borçlu oldukları gibi çeşitli yorumlarda bulunmuştur. Ayrıca, J.Brahms’ın hiçbir şey 

yazmamış olsaydı bile, oda müziği eserleriyle, müzik tarihinde özel bir yerinin 

olabileceği, Ahmet Say’ın “Müzik Tarihi” kitabında belirtilmiştir. 

  

 J.Brahms, oda müziği eserlerini sonat formunda yapmıştır. J.Brahms’ın 

zihninin tutucu, ancak ruhunun bağımsız olduğunu, eserlerinde görmek mümkündür. 

J.Brahms yaylı dörtlülerini, sanatının bir aracı olarak görmüştür. Bestecinin türe olan 

bağlılığını, H.C. Colles’in “Brahms” adlı kitabında; piyanoda olduğu gibi, uygulama 

alanı sınırlılığı tarafından engellenmemesi, orkestrada olduğu gibi tınısal 

karmaşıklıkla uğraşmak zorunda kalmamış olması olarak açıklamıştır. Ancak 

J.Brahms’ın çok iyi bir piyanist olması ve ilk çalgısının piyano olması nedeni ile 

enstrümantal bestelerine piyano ile başladığını ve oradan diğer çalgılara dağıttığını 

da unutmamamız gerekmektedir.  
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 Bestecinin, zamanla piyanodan başka çalgılara olan eğilimi, piyanoyu tam bir 

orkestraya çevirmesiyle başlamıştır. Bu durum, piyanonun zihindeki orkestraya tam 

olarak karşılık vermemesiyle ortaya çıkmıştır. Ancak, piayano çalgısını oda müziği 

eserlerinde kullanmayı tam olarak bırakmamış, erken dönem bestelerinde yaylılarla 

birlikte piyanoyu da kullanmıştır. 

 

 J.Brahms’ın, ilk oda müziği eserlerinden, sonraki eserlerine kadar olan 

süreçte, stilindeki gelişim göze çarpmaktadır. Bu duruma en iyi örnek olacak eser; Si 

Majör Trio’sudur. Bu eser bestecinin ilk oda müziği eseridir ve sonraki senelerde 

tekrar yazmış olduğu bir eserdir. Bundan dolayı bu eser, bestecinin stil 

özelliklerindeki gelişimini görmek için verilmiş en güçlü örnektir. 

 

 Bestecinin La Majör ikinci kuartetinde, materyallerin çeşitliliği ve farklı 

bileşenlerin örülmesindeki ustalığı oda müziği eserleri arasında tektir. 

 

 J.Brahms’ın yaylılar için yazmaya bayıldığı geniş melodiler, oda müziği 

eserlerinde de kendini gösterir. J.Brahms, bu özelliği ile dinleyicilerinin sıkılmasına 

izin vermemiş ve bu özelliğini profesyonel olarak uygulamıştır. Piyano Trio Op. 101 

Do Minör’ün melodik cümlelerinin devasa hatları bu yöne dikkat çeken oda müziği 

eserleri arasındadır. 

 

 Özet olarak J.Brahms’ın oda müziği eserlerinde göze çarpan özellikler; 

melodik güzellik, çeşitlilik, duygu ve heyecan unsurlarıdır. J.Brahms’ın oda 

müziğindeki bir başka dikkat çeken özelliği de oda müziği bestelemedeki dehasının 

çeşitlilikteki özgünlüğüdür. J.Brahms, oda müziği yapıtlarında, yaratıcı kişiliğini tam 

anlamıyla sergilemiştir. 

 

  2.2.4.4. J.Brahms’ın Yaylı Çalgı Müziğinin Özellikleri  

 

 J.Brahms bestelerinde hassas ve titiz davranış sergileyen bir besteci olmuştur. 

J.Brahms, piyanoyu çok iyi bildiğini ancak bazı çalgıları, özellikle de kemanı 

tanımadığını ileri sürmüştür. Bu nedenle, bestecinin  yaylı sazlar içeren bestelerinde, 
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yazım teknikleri olsun, çalgı kullanım özellikleri olsun, bu gibi konularda müziğine, 

yorumculuğuna güvendiği ve 1850’ler ve 1870’lerin son dönemleri arasında çoğu 

zaman birlikte çaldıkları ve turnelere gittiği yakın arkadaşı kemancı, besteci, şef ve 

öğretmen olan Joseph Joachim’den (1831-1907) büyük destek almıştır. J.Brahms’ın 

ileri sürdüğü bu bilgi gerekçesiyle keman konçertosu yazmayı ertelediği kaynaklarda 

belirtilmektedir ve J.Joachim de onun bu çekingenliğinin yersiz olduğunu söyleyip 

besteciye cesaret verme rolünü üstlenmiştir. Söz konusu ilişkiyi doğrulayan 

J.Joachim ve J.Brahms arasında, yazılan bir çok mektup mevcuttur. 

  

 J.Brahms’ın, J.Joachim’e olan müzikal güvenini şu alıntı desteklemektedir. 

  

 “Joachim ve Brahms paylaştıkları estetik bakış açıları ve müzikal zevkleri 

aracılığıyla 1850’lerde bir araya gelmişlerdir ve ilişkilerinde sonradan meydana 

gelen bazı gerginliklere rağmen, Brahms’ın Joachim’e büyük bir müzisyen 

olmasından ötürü duyduğu saygı ve hayranlık su götürmez. Brahms, birçok virtüöz 

yorumcuya özgü şahesere saygısızca davranma alışkanlığına karşı Joachim’in 

duyduğu derin nefrete katılıyor ve şüphesiz Joachim’in, yorumcunun öncelikli 

vazifesinin teknik hakimiyetini sanat eserinin sadık yorumuna tabi etmek olduğuna 

dair olan sarsılmaz inancını paylaşıyordu. Her iki müzisyen de metinsel olarak doğru 

yazılmış güzel müziğin yayınlanmasına olan gereksinime tutkuyla inanıyordu 

(Musgrave ve Sherman, 2008:49). 

 

 “Joachim’in bestecinin niyetlerine hizmet etme konusundaki inatçı özverisi 

ve safi sanatsal amaçlar için kendiyle çelişir biçimde mükemmel bir teknik 

kullanması O’nu, 19.yy.’ın ortalarındaki faal müzisyenlerinin büyük çoğunluğundan 

ayırmaktaydı. Lakin, virtüözlüğü bir amaç olarak reddetmiş olsa da, daha yirmili 

yaşlarında gerek Almanya’da gerekse de İngiltere’de zamanının en iyi kemancısı 

olarak anılmaktaydı. Tarzının sempatizanları olan eleştirmenler O’nu sadece birinci 

sınıf bir sanatçı olarak değil, aynı zamanda yepyeni bir sanatsal fenomen olarak 

görüyorlardı. 1865’te Julius Rühlmann, ‘Keman Çalma Sanatı’ için en yeni akımın 

“önder” temsilcisi olarak Joachim’le yaptığı bir röportajlar serisinin makalesini 

sonuçlandırırken çalgıcıyı büyük bir idealin “enerjik temsilcisi” olarak tasvir eder, ve 

O’nun dışsal virtüözlükten etkilenmeyen çelik bir tutarlılıkla sadece kendi gerçek 

sanatsal ilkelerini gerçekleştirmeye odaklandığını ifade eder. İki sene sonra 
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Hanslick, Joachim’le ilgili bu bakışı düzgünce damıtır: <<Her şeyin arasından, 

Joachim’in yorumlarından sızan sessiz ihtişam, ve virtüözlüğün cazibesini 

vurgulamak yerine onu gizlemeye çalışan stilinin ciddiyet ve saflığı, O’nun en 

önemli özelliği olarak kalmaktadır. Büyüklüğü, bundan daha engelsiz bir biçimde 

öne çıkarmak herhalde mümkün değildir.>>” (Musgrave ve Sherman, 2008:48-49).  

 

 J.Brahms’ın ve J.Joachim’in ortak görüşü partisyonun mot-a mot bir yoruma 

bağlı kalmaması yönünde olmuştur. 

 

 “(…) Brahms, genel olarak, müziğine karşı kendi yaklaşımlarını 

keşfeden yorumcular konusunda oldukça rahattı. Tempo ve ifade 

açıklamaları gibi konularda aşırı titiz ve fazlaca emredici ayrıntıların 

belirtilmesine olan muhalefetiyle birlikte yorum sırasında pek çok şeyin belli 

bir dereceye kadar değişebileceğini kabul ettiği de belgelerce kanıtlanmıştır. 

Bestecinin, en azından Joachim söz konusu olduğunda, seslere bile yönelik 

esnekliği, op. 102 İkili Konçerto’yla ilgili olarak bir yazışmasındaki bir 

pasajda yer almaktadır” (Musgrave ve Sherman, 2008:49). 

 

 Bu bilgilerden de anlaşılacağı gibi J.Brahms neredeyse hayatın son on yılında 

tüm solo ve oda müziği keman bestelerini bestelerken, J.Joachim’in düzeltme 

sürecini, bu sürece dahil ederek oluşturmuştur ve bunları oluştururken J.Joachim’in 

çalışının tınısı ve stili zihninin bir köşesinde bulunmuştur. Ayrıca J.Brahms’ın 

kendisinin de belirttiği gibi; keman çalgısını yeterince tanımaması nedeni ile 

bestelediği Re Majör keman konçertosunun kadans bölümünü J.Joachim’e 

yazdırmıştır. 

 

 J.Brahms’ın J.Joachim’e danıştığı konular; süsleme işaretlerinin anlamını, 

dinamikleri, artikülasyon ve ifade açıklamalarını, orkestrasyon ve enstrümantasyonu, 

tekniğin çalgı üzerindeki etkinliğini ve önemli müzikal içeriği içermektedir. 

 

 J.Brahms bu konularla ilgili J.Joachim’in görüşlerini, son noktayı kendisi 

koyma konusundaki katılığına rağmen,  J.Joachim’in, fikirleriyle biraz yumuşayarak, 

belli değişiklilikler için verilen önerileri kabul etmiştir. Ancak her şeye rağmen 
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kabullenemediği bazı durumlar olmuştur. Bunlar arasında, staccato ve portato 

işaretlerinin yazılımı vardır. J.Brahms’ın piyanist olmasından kaynaklı,  “…” 

işaretlerin piyanodaki portato anlamını, keman yazısına taşımasıyla bu tartışma 

başlamıştır. J.Joachim’ in yazışmalarında keman yazısında “…” işaretlerinin 

staccato,   “- - -“ işaretlerinin ise portato’yu belirttiğini konu alan çeşitli yazışmalar 

mevcuttur. J.Joachim bu tartışmalardan dolayı öğrencilerine piyanist bestecilerin 

eserlerinde, bu tür durumlarla karşılaşma olasılığının olduğunu ve dikkatli olmaları 

gerektiği hakkında önerilerde bulunmuştur. J.Brahms’ın bu konudaki görüşü 

değişmemiş ve portato için “…” işaretini kullanmaya devam etmiştir. Ancak 

bestecinin ısrarı bir kerelik bile olsa, bu araştırmaya konu olan op. 108 No.3 Re 

Minör Keman-Piyano Sonatı’nda kırılmıştır. “op. 108 Keman Sonat’ının ilk 

baskısında partisyondaki keman partisi, üçüncü bölümün ilk 16 ölçüsü boyunca bağ 

altında noktalara sahiptir; halbuki aynı pasaj için ayrı keman partisyonu bağ altında 

yatay çizgilere sahiptir” (Brown,1993:609).  

 

 Bu konuyla ilgili yazışmalar şöyledir; 

  

 “(…) Bugüne kadar kemancıları kaile almadığım gibi onların lanet olası  

(  )  çizgilerini de benimsemedim. Neden (  ) bizlere Beethoven’a ifade 

ettiğinden daha fazla şey ifade etsin ki? 

 

 Joachim cevap verir: 

 

 Paganini, Sphor ve Rode vs.’den beri tüm kemancılar staccato’yu, eğer tek 

bir bağda çalınması gerekiyorsa, şu şekilde yazmışlardır. (örnek 3.4a ve b). 

Viotti’nin bunu henüz bildiğinden şüpheliyim. Bu sadece, yay söz konusu olduğu 

sürece tek bir seferde anlamına gelir (örnek 3.4c). Büyük bestecilerin büyük 

bölümünün esas veya tamamen piyanist olmasından ötürü bugünkü işaretleme 

şeklinden dolayı karışıklığın önlenemez olduğu doğrudur, bu sebeple biz kemancılar 

için portamento’yu (portato) şu şekilde yazmak iyi bir fikir gibi gözüktü: Örnek 

(3.5)” ( Musgrave ve Sherman, 2008:52). 
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   Şekil.3. Örnek 3.4a Gösterimi 

 

  

   

   Şekil.4.Örnek 3.4b Gösterimi 

               

                                 

                                 Şekil.5. Örnek 3.4c Gösterimi 

                                                        

   Şekil.6. Örnek 3.5 Gösterimi 

 

 J.Brhms’ın üzerinde durduğu birçok konudan biri de müziğin çalınabilirliği 

endişesi olmuştur. J.Brahms’ın eserde parmak numarası olmaksızın çalınabilecek 

müzik yazma çabası dikkat çekmektedir. J.Brahms bir mektubunda, parmak 

numarasının varlığının müzik hakkında nasıl bir fikir edindirdiği ile ilgili şu yorumu 

yapmıştır; 

 

  “(…) Benim için parmak pozisyonları her zaman keman partisyonunda bir 

şeyin çürük olduğunun göstergesidir”(Musgrave ve Sherman, 2008:26). 

 

 Bu konu ile ilgili J.Joachim’in bir anısı da şöyledir; 

 

 “Bir oda müziğinin bestesiyle uğraşmaktayken bir gün Brahms bana bu 

müziğin bir keman pasajının çalınabilir olup olmadığı konusunda fikir danıştı. 
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Birkaç denemeden sonra uygun parmak pozisyonlarının eklenmesiyle bunun gayet 

de çalınabilir olabileceğine karar verdim. Brahms ise bana şöyle yanıt verdi: << Eğer 

buna hakim olabilmek için birisinin parmak pozisyonu eklemesi gerekiyorsa, bu 

pasajın çalınamaz olduğunun kanıtıdır bence, dolayısıyla ben de pasajı yeniden 

yazmayı tercih ederim! >> Demek ki bizleri her zaman büyüleyecek olan veya 

bizlere dokunacak olan müzik, hayal gücü içeriğiyle işitsel mükemmellik 

etkenlerinin en kusursuz biçimde birleştiği müzik olacaktır” (Musgrave ve Sherman, 

2008:84)  

 

 J.Brahms’ın bu hassasiyeti, bestecinin çalıcıya ve çalgısına uygun müzik 

sunma işinde duyduğu sorumluluk ve zorunluluk duygusunu ön plana çıkarmaktadır.

  

 Musgrave ve Sherman’ın “Performing Brahms” adlı kitabının, Styra Avins’in 

yazdığı bölümde, J.Brahms’ın yaylı çalgılar müziğinde açık tel (boş tel) kullanımının 

onun ruhunu dinlendirdiğini belirterek, boş teli kullanımı ile çalıcının sol elinin 

dinlendiğini, çalıcı için bir mola olduğunu belirterek, bunun iyi bir yaylı çalgı müzik 

yazımının göstergesi olduğunu belirtmiştir. J.Brahms yazdığı bir mektupta açık teller 

için şöyle bir cümle yazmıştır. 

 

 “(…) orada burada birkaç açık tel hem gözüme hoş geliyor hem de ruhumu 

dinginleştiriyor”(Musgrave ve Sherman, 2008:26). 

 

 J.Brahms’ın, J.Joachim’e birçok konu hakkında danışmış olması,  

J.Brahms’ın müzik anlayışı ile ilgili ipuçları vermektedir. Dolayısıyla J.Joachim’in 

müzik anlayışı ile, özellikle de yaylı çalgılar konusundaki fikirlerinin, büyük ölçüde 

paralel gittiği düşünülmektedir. Bu durumda J.Joachim’in yaylı çalgılar müziği ve 

teknikleri hakkında (özellikle keman) bilgi sahibi olması, J.Brahms’ın müziğini, 

büyük ölçüde onun istekleri doğrultusunda seslendirmeyi sağlamıştır.  

 

 J.Joachim’in keman teknikleriyle ilgili Andreas Moser (1889-1967, Alman 

müzikolojist, besteci ve şarkıcı) ile ortak çalışması olan “VIOLINSCHULE” kitabı 
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J.Joachim’in teknik anlayışı ile ilgili birçok bilgi içermektedir. Musgrave ve 

Sherman’ın “Performing Brahms” kitabında bu konuya şu şekilde değinilmiştir; 

 

 “Joachim’in kendi kayıtları haricinde, Violinschule Brahms’ın enstrümana 

yönelik tasarısının merkezinde bulunan keman çalma stilinin en açık kanıtını 

sunmaktadır; kitap bolca teknik konu işlemekte ve bu tekniğin kullanıldığı estetik 

çerçeveyi de ayrıntısıyla tasvir etmekte olup Joachim’in keman çalma yaklaşımı 

üzerine bir savunma da içerir” (Musgrave ve Sherman, 2008:58). 

 

 Bu çalışmada da analiz bölümünde tespit edilen teknikler, “Violinschule” 

ışığında incelenerek, J.Brahms’ın anlayışına, mümkün oldukça en yakın şekilde 

değerlendirilmiştir.  

 

 RİTİM – VURGU – SENKOP: 

 

 J.Joachim, her sanatçının doğal yeteneğinin kusursuz bir ton hissi, doğru 

vurgu ve doğru ritim olması gerektiğini ve her keman çalıcısının, doğru müzikal 

vurgu ve müzikal fikirlerin ritmik düzenine gereken önemi vermesi gerektiğini 

belirtmiştir. 

 

 Ritim ve vurgunun önemini bir benzetmeyle şöyle açıklamıştır. “ Ritim ve 

vurgu, insan vicudunda çok iyi yansıtılmıştır. Nefes, nabız atışı ritmin katı kurallarını 

gösterirler. Öyle ki bunların yavaşlaması ya da kesilmesi hastalıkla veya ölümle 

bağlantılıdır” (Joachim ve Moser, 1905:56).    

 

  “Bizim amacımız için, sadece iki tür vurgu dikkate alınmalıdır. Yani ritmik 

ve melodik vurgu. Birincisi, müziğin ölçüsüne bağlıdır. İkincisi ise bazı 

kurallara bağlıdır. Bunlar da artistik bir ruh hali ile takip edilmesi, zeka ve 

zevkle takip edilmesinden daha kolay kurallardır. Ritmik vurgu bölgeseldir ve 

sabittir. Besteci başka bir şey belirtmediği sürece her zaman aynı ölçünün aynı 

vurgulanan vuruşuna denk gelir” (Joachim ve Moser, 1905:57). 

 

 J.Joachim, çalıcının ritmikve melodik vurgu uygulaması konusunda;  
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bestecinin, nota üzerinde herhangi tersini belirten bir belirteç koymadığı sürece, 

ritmik vurgunun, melodik vurgudan daha fazla öne çıkartılarak uygulanması geren 

bir unsur olduğunu belirtmiştir. Bu nedenle, bestecinin nota üzerinde çeşitli işaretler 

ile belirtilen isteklerine harfiyen uyulması gerektiğini vurgulamıştır. Ayrıca 

öğrencinin yeni bir parçayı çalmaya başlamadan önce eserin tonalite, ritim ve 

kompozisyonunun genel karakterine bakması gerektiğini de ayrıca belirtmiştir. 

 

  J.Joachim ve Moser “Violinschule”de “Senkop” ile ilgili olarak şu açıklamayı 

yapmıştır.  

 

 “Eşit ses ve değerde iki notanın, zayıf zamandan kuvvetli zamana 

aktarılmasına senkop denir. Uygulanış şekline dikkat edildiğinde senkop, 

ölçünün güçlü kısmını belirsizleştirir ve notanın ikinci kısmında herhangi bir 

aksan almadığı görülür. Bu kurala uyulmazsa senkopun karakteri yok olur” 

(Joachim ve Moser, 1905:90). 

 

  J.Joachim ve Moser “Violinschule” kitabında, “Senkop” ile ilgili olarak; ilk 

birimin ölçü sonunda, ikinci birimin sonraki ölçünün en başında olması sureti ile aynı 

değerdeki iki nota biriminin, bağ ile bağlanmasıyla, “Senkop”u destekleyici 

alıştırmalar mevcuttur. 

  

 BİR TELDEN DİĞERİNE GEÇME: 

 

 J.Joachim, iki tel arasındaki geçişlerin nasıl uygulanması gerektiği hakkında 

çeşitli yorumlar ve tavsiyeler yapılmıştır. Bu uygulamalar özetle şöyle 

maddelendirilebilir; 

 

 Her iki telde eşit basınçla çalmak, 

 Yayın başlangıç veya bitiş noktalarında gereksiz bilek hareketlerinden 

kaçınmak, 

 Yayın açısını iyi ayarlayabilmek, 

 Yayı sert bir şekilde tutmamak ve esnek bir bilek sağlamak, 
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 Kalın telden ince tele geçerken, dirseğin bilekten yukarı olmamasını 

engellemek için üst kolu aşağıda tutmak, 

 Yayın başlangıcında veya ortasında daha küçük el kıvırma hareketi 

yapmak. 

 

 DÖRT TEL ÜZERİNDE DİZİLER: 

 

 J.Joachim “Violinschule”de “ dört tel üzerinde yapılacak diziler”de, sol el 

tekniği ve sağ el yay tekniği davranışlarının nasıl olması gerektiği hakkında temel 

bilgiler vermiştir. Verilen bilgiler şöyledir; 

 

 “Bütün usta kemancılar ve öğretmenler, sol el tekniğini göstermek için 

devamlılığı olan dizi çalışmalarından başka bir şey olmadığı konusunda hem 

fikirdir. Ancak bir diziyi iyi çalmak, ilk bakışta göründüğü kadar kolay olmaz 

ve hatasız bir icra için çok sayıda etken göz önünde bulundurulmalıdır. Bunlar: 

kesin bir entonasyon, parmakların çekiç benzeri iniş kalkışlarında kesinlik, elin 

pozisyonu ve çalgının sap kısmına karşı başparmağın rahatlığı, arşenin tel 

üzerindeki esnekliği; böylece algılanabilir bir boşluk oluşturmadan eşit süre 

değeri ve nüansta bir telden diğerine geçilebilir. 

 

     Dördüncü parmak diğerlerinden doğası gereği daha az çabukluğa sahip 

olduğundan, zekice yapılan çalışmalarla gereken kuvvet kazandırılmalıdır. (…) 

Bazı çalışma ve parçalarda boş telin kullanımı özellikle belirtildiğinde, öğrenci 

bu konunun özel sebeplerden dolayı sadece “ses rengi” bölümünde 

bahsedileceğinden emin olabilmelidir. Aynı zamanda dizi çalışmasında ilk ve 

tek amaç, daha sonraki çalışmalar için, dört parmağın da eşit gelişimi olmalıdır” 

(Joachim ve Moser, 1905:94). 

 

           KONUM GEÇİŞLERİ: 

 

J.Joachim ve Moser, “Violinschule”de konum geçişlerinin kullanım 

gerekçeleri ile ilgili olarak şunları belirtmişlerdir; 
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“Bir pozisyondan diğerine geçmek hem teknik-mekanik hem de estetik-

müzikal sebeplerle yapılabilir. Değişim, o anda elin bulunduğu pozisyonun 

devamındaki notanın durumundan dolayı ya da arşe veya sol elin pasajın 

performansını daha kolay yapabileceği yerlerde olacaktır. Müzikal ve estetik 

sebepler; bir pasajın ya da melodinin, farklı tellerin kullanımı ile oluşan bir 

pozisyonda ya da tam bir ses bütünlüğü ile çalınması konusunda pozisyon 

değişimi seçimi yaparken bazen duygusal “cantilena” bir karakter, anlatım 

açısından uygun pozisyonda bir değişim gerektirir. Kullanımında oluşan 

sebeplere göre; bazen kaçınılmaz, gerekli bir durum olduğunda bazen de insan 

sesini taklit edercesine anlatımlı bir şarkılama gerektiren durumlarda pozisyon 

değişikliğine gidilebilir. Bu kaçınılmazlıklar, bazen çalgının alt sınırı boş 

teldeki sol notası ile sınırlı iken, bazen de çalgının tamamen geliştirilebilir olan 

kabiliyetleriyle alakalı pozisyonların kullanımında ortaya çıkar. Keman, dört tel 

yerine, 5’li aralıklar ile sıralı 6 ya da 7 tele sahip olsaydı, dizi ve akorlar 

piyanodaki gibi kolaylıkla 3-4 oktavda çalınabilirdi; pozisyon değişimleri ile 

alakalı zorluklardan kurtulmak için, tel geçişlerinde oluşan ufak zorluklarla 

mücadele etmek durumundayız” (Joachim ve Moser, 1905:76) 

 

  J.Joachim ve Moser, konum geçişleri ile ilgili olarak çalıcıya fayda 

sağlayacağı düşünülen önemli öneriler de sunmuşlardır. Bu öneriler şunlardır; 

 

“Söylenenlere ek olarak ve değişimlerde ustalaşmak için, öğrenci aşağıdaki 

tavsiyelere dikkat etmelidir:  

 

1- İlk pozisyonda sabitlenen elin doğru pozisyonu, başparmağın geniş 

pozisyona hazırlık hareketi boyunca, aynı pozisyon geçişindeki gibi, devam 

ettirilmelidir. Elin üst kısmı kolun aşağı kısmı ile paralelliğini sürdürmek için 

bilek hiçbir şekilde bükülmemelidir.  

 

2- Parmakların tellerin üzerindeki çekiç benzeri şekli, tek bir pozisyonda kalıyor 

gibi, geçiş süreci boyunca korunmalıdır. Fakat değişim sürecinde parmaklar 

gereğinden fazla sert bir şekilde tellere baskı yapmamalıdır: Parmağın tele çok 

kuvvetli basması, geçiş hareketini engeller.  
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3- Pozisyon değişimine hazırlanırken, başparmağın kemanın sapı üzerindeki 

basıncı ayarlanmalıdır;  yumuşak bir başparmak hareketi en iyisidir.  

 

4- Öğrenci, pozisyon değişimlerinde ilk aşamada mutlaka oluşan, özellikle 

legato pasajlarda, bozuk seslerden yılmadan çalışmasına devam etmelidir. Ciddi 

çaba ve gayretin sonunda artan yetenek bu hatayı çabucak ortadan kaldıracaktır.  

 

5- Pozisyon değişiminin tamamen sol el ile ve arşenin yanlış bir aksan 

yapmaması ile alakalı olduğu mutlaka en başta belirtilmelidir. Her iki kol en 

özgür şekilde kendine özgü işlevlerini gerçekleştirdiğinde, iyi çalmak için 

gerekli şartlar en iyi şekilde yerine getirilmiş olacaktır”(Joachim ve Moser, 

1905:77). 

 

           ÇİFT SES – ÜÇLÜ AKOR – DÖRTLÜ AKOR: 

 

 J.Joachim ve Moser “Violinschule” kitabında “Çift Ses” uygulamaları ile  

ilgili olarak, Hubert Leonard’ın “Gymnastique du Violoniste” adlı kitabında yer alan 

tavsiyeleri belirtmiştir. Bu tavsiyeler şunlardır; çalıcının kemanında kullandığı 

tellerin iyi olması, arşede kullanılan kılların teller ile uyumlu olması. Bu tavsiyelere 

uyulduğu sürece zaman kaybı olmadan daha rahat ve başarılı bir uygulama 

gerçekleştirilebileceği belirtilmiştir. 

 

 

 “Violinschule”de ayrıca bu bilgiler verilmiştir; 

 

 “(…) birlikte çalınan iki notadan birinin boş tel olduğu durumlarda, aralık 

uyumsuz geliyorsa, hatanın notayı basan parmakta olduğu şüphesizdir. Bunu 

düzeltirken öğrenci doğru notayı bulana dek parmağını kararsız bir şekilde 

hareket ettirmemeli, tereddütsüz düzeltmelidir.(…) her zaman en kesin rehber 

olan iyi bir kulak ile değiştirmelidir. Parmağın telin üzerindeki pozisyonu, 

kulağın notaya doğru basıldığına emin olduğunda değiştirilmelidir. Ancak çift 

ses tam bir enstonasyon ile yapılmış olsa bile, iki nota, güzel bir ses 

bütünlüğünde birleştirilmelidir. Bunun için arşe tele eşit güçte baskı yapmalıdır. 
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Yani uygulanan güç, iki tel arasında orantılı kullanılmalıdır. Bestecilerin farklı 

icra edilmesini belirttiği durumlar, bu kararın dışındadır” (Joachim ve Moser, 

1905:20,20a). 

 

“Violinschule”de “Üçlü ve Dörtlü Akorlar” için de şunlar belirtilmiştir; 

 

“Charles de Beriot “Methode de violon” adlı eserinde şu şekilde 

bahsetmektedir: “ üç ya da dört sesli akor çalma konusunda farklı görüşler 

bulunmaktadır. Tüm çalgılarda kabul edilen bir prensiptir ki arzulanan güç ve 

netliği elde etmek için tüm akor, küçük arpejleme ile çalınmalıdır”(J.Joachim 

ve Moser, 1905:20a).  

 

J.Joachim ve Moser, bu fikre karşıt olarak şunları belirtmişlerdir; 

 

“J.Sebastian Bach’ın sadece keman için polifonik eserlerini çağdaşlarının 

nasıl ortaya  koyduğuna dair çok az güvenilir bilgi olmasına rağmen, bu 

parçalarda oluşan üç sesli akorların, notalarını aynı zamanda çalınması 

konusunda Bach’ın çalışmaları, Beriot’nun tavsiye ettiği yöntemden daha iyi bir 

şekilde bizim sanat anlayışımız ile örtüşmektedir. (…).   

 

Eş zamanlı duyulabilen üç sesli akorları çalmak için esnek ve rahat bir arşe 

stili gereklidir. Fakat bu esneklik tam bir güç ile eşlik etmelidir. Aksi takdirde 

üç sesi de tek seferde çalmak imkansız hale gelecektir. Üç nota aynı anda 

çalındığında arşenin kuvveti doğal olarak telin ortasına yönlenmelidir, ve 

akorun tüm duyuluşu, arşenin kıllarının tamamı telin üzerine sürtülerek 

sağlanmalıdır. Bunu yapabilmek için arşeyi normalden daha sıkı tutmak gerekir; 

aynı zamanda dirseğin çok yukarıda olmamasına dikkat edilmelidir (Joachim 

ve Moser, 1905:20a,21). 

 

 ÜÇLÜ ARALIKLARDAN OLUŞAN ÇİFT SESLER: 

 

J.Joachim ve Moser, “Violinschule”de üçlü aralıklardan oluşan çift ses 

uygulamaları ile ilgili olarak şunları belirtmişleridir; 
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 “Tam bir entonasyona ek olarak, bu dizileri uygularken önemsenmesi gereken 

esas nokta; üçlü aralığı çalan iki parmağın tuşede aynı anda hareket etmesidir” 

(Joachim ve Moser, 1905:220). 

 

 OKTAV: 

  

 J.Joachim ve Moser, “Violinschule”de oktav uygulamaları ile ilgili olarak şu 

tavsiyelerde bulunmuşlardır; 

 

 “(…) parmaklar aynı zamanda kesin bir şekilde hareket etmelidir, tek 

parmak diğerine göre tek başına ya da özgürce hareket etmemelidir. Bir 

parmağın boş tel ile bağlantılı oktavı oluşturduğu tek bir durum hariç, ilk ve 

dördüncü parmaklar, kullanılan iki tel üzerinde sert bir şekilde kalmalıdır. 

Tuşedeki hareketleri kolay ve hafifçe yapabilmek için iki parmaktan birinin 

aşırı şekilde basınç uygulamasından, aynı zamanda dirsek veya elin herhangi 

kasılmasından, kaçınılmalıdır.  

 

Sağ kol bileği, kırık oktavları icrası açısında, oldukça esnek olmalı (…)” 

(Joachim ve Moser, 1905:101). 

 

 TEMEL NÜANS UYGULAMALARI: 

  

 J.Joachim, çalıcının nota üzerinde belirtilmiş olan “p, mf,  f” gibi ifadelere üst 

düzey dikkat etmesi gerektiğini belirtmiştir. 

 

 “p, mf, f üzerine pp ve ff nüansları eklenmelidir. Ancak bu hiçbir açıdan 

müzikal dinamiklerin tükendiği anlamına gelmez. Bir pasaj yumuşak başlayıp 

gittikçe artan bir ses hacmi ile crescendo devam edebilir ya da tam tersi şekilde 

decrescendo ya da kuvvetini azaltarak diminuendo devam edebilir.” (Joachim ve 

Moser, 1905:95). 
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 J.Joachim nüans uygulamalarında, öğrencinin yay hızı ile yaya kullandığı 

baskının dengesini iyi anlaması gerektiğini vurgulayarak, şunları belirtmiştir. 

 

   “Yavaş  ve fazla baskılı yay kullanımı, rahatsız edici bir ses oluşturur. Diğer 

yandan tele hafifçe hızlı ya da yavaş dokundurulan yay, cızırtılı bir ses meydana 

getirir. Böylece öğrenci piyano nüansında çalarken cılız ve ince bir ses, forte 

nüansında çalarken sert ve cızırtılı bir ses çıkartmamak için oldukça fazla 

çalışmalıdır. Öğrenci bu yay dinamiklerini kullanırken, yay köprüye doğru 

yaklaştığında sesin yükseldiğini, tuşeye doğru yaklaştığında azaldığını 

görecektir. İyi bir öğretmen güzel bir ses çıkartmak için en iyi yay 

pozisyonunun, tellerin kalınlığına göre değiştiğini öğrencisine göstermelidir. 

Örneğin, “Re” telinde yayın bir kısmı yatırılarak kullanıldığından en iyi tınıyı 

verir, “Mi” teli için de tam tersi bir durum söz konusudur” (Joachim ve 

Moser, 1905:95).  

 

 VİBRATO: 

 

 Vibrato: (It). “Salınım”. Sesi zenginleştirmek, yumuşatmak, yoğunlaştırmak 

amacıyla, vokal müzikte, üflemeli çalgılarda, telli ve yaylı çalgılarda seslendiriciler 

tarafından uygulanan titreşme (salınım) tekniği. Ses perdesinin hafifçe dalgalanıp 

yoğunlaştırılması (Say, 2002:526). 

 J.Joachim’in vibrato kullanımındaki tercihi, vibratoya bağlı olmayan 

geleneksel, güzel ve güçlü tını üzerine yoğunlaşmıştır. J.Joachim, bu tercihi ile 

vibratonun önemini ikinci plana atmamıştır. Vibratonun öneminin farkında olmuştur 

ancak, tekniğin temeli olarak görmemiştir. J.Joachim, J.Brahms’ın müziğinde de 

vibratonun sadece süs olarak kullanılmasını temel alan ve vibratonun seyrek 

kullanılmasını uygun gören bir düşüncede olmuştur.  J.Joachim vibratoyu sadece 

özel bir anlatım etkisi vermek için kullanmıştır. Emily Sue Helvey, doktora tezinde  

J.Joachim’in muhtemelen bu uygulamada Louis Sphor’un “Violinschule” kitabından 

(1832) esinlendiğini belirtmiştir. Louis Sphor’un “Violinschule” kitabında vibrato 

için şöyle yazılmıştır;  “(…) vibrato etkisinin sadece uzun süreli veya bir sforzando 

veya vurgu ile işaretlenmiş olan notalara, veya tutkulu pasajlara (…) saklanması 
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önerilerini takip etmesine dayanmaktadır” (Musgrave ve Sherman, 2008:27). 

J.Joachim’in,  Moser ile birlikte çıkarttığı “Violinschule” kitabında da vibratonun, 

eserin genel karakterine uygun bir şekilde çalınması gerektiği belirtilmiştir. 

J.Joachim’in vibrato ile ilgili bu tercihleri, şu şekilde örneklendirilebilir; J.Joachim, 

J.Brahms’ın dördüncü Macar Dansı’nın kendisine ait düzenlemesinde Trio’suna  

 pp sempre ma vibrato açıklaması koymuştur. 

 

 Kemancı Boris Schwarz, J.Joachim’in vibrato tercihi ile ilgili şu tespiti 

yapmıştır. “Joachim ve genel olarak Alman okulu “geçici, hafif titremeyi sadece 

espressivo notalarda” savunuyordu. Başka bir değişle bu son derece seyrek bir 

vibrato kullanımıydı. (….)”(Musgrave ve Sherman, 2008:64). 

  

 “J.Joachim’in gerçekten karşı çıktığı şey, belli bir pasajda vibratonun 

uygunsuz kullanımı ve her şeyden öte, vibratonun her bir ölçünün her bir notasında 

kullanılmasıydı”(Musgrave ve Sherman, 2008:28). Kitapta vibrato ile ilgili belirtilen 

diğer bazı önemli açıklamalar şöyledir; 

 

 “Vibrato’yu anlamlı bir biçimde kullanabilmek için, yorumcu her şeyden 

önce eserin genel karakterini dikkate almalıdır; çünkü eğer piano, dolce veya 

grazioso yazan bir melodide forte, molto espressivo, appasionato vs. yazan bir 

melodideki vibratonun aynısını yaparsa, dinleyicide en zevksiz ve kötü izlenimi 

bırakır.(…) İnsan iyi bir sanatçının ne yaptığını bilmesini bekler; yani eğer bir ifade, 

yolunu yanlış bir yerde yanlış kullanıyorsa, veya kendisini abartılı tavırların kölesi 

haline getiriyorsa o zaman ya akıl ya da zevkten yoksun olduğunu göstermiş 

olur.”(Musgrave ve Sherman, 2008:67). 

 

 “Vibrato, yavaş eserlerin uzun süreli notalarını heyecanlı hale getirme 

görevinin yanı sıra, hızlıca çalınması gereken pasajlarda da kullanılır. Rode, bunu bir 

nitelik haline getirip 32’lik, hatta 64’lük notalarda bile < > işaretlerini oldukça sık 

talep etmiştir. Bunun bir örneği için Birinci Kapris’inin Cantabile’sine bakmak 

yeterlidir. Burada vibrato eğer iyi çalınırsa gayet zarif bir etki yaratmaktadır.(Örnek 

3.20) Burada vibrato, sadece < > geçen notalarda biraz durmakla kalmayıp yay da 

vibratoyu tele uygulanacak hafif bir baskıyla desteklemelidir. Vibratoda kaybedilen 
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zaman o kadar ustaca geri kazanılmalıdır. Ki ritmik akış hiçbir şekilde 

bozulmasın”(Musgrave ve Sherman, 2008:68). 

 

   

 

  Şekil.7.Örnek 3.20 Rode, 24 Caprices no.3 

 

 Besteciler genellikle < > işaretini (Hairpin) her bir notanın üstüne, hem sesin 

şiddetinin yükselmesi ve ardından düşmesi hem de vibratoyu geliştirmek üzere 

koymuşlardır. 

 

 Bu işaret, Mendelssohn, Schumann ve J.Brahms’ın müziğinde görülür. Ancak 

J.Brahms’ın müziğinde, bunun vibrato anlamında kullanıldığına dair kesin bir kanıt 

bulunmamaktadır. J.Joachim’in kayıtları, vibratonun teknik ve sanatsal kullanımıyla 

ilgili olarak “Violinschule” de yer alan birçok noktayı içermektedir. 

 

 J.Brahms’ın müziğinde, bazı müzikal dinamikler de çalıcıya vibrato kullanım 

zamanları hakkında ipuçları vermiştir. Örneğin; yumuşak bir dinamiğin içinde tatlı 

bir melodi oluşturabilmek için “dolce” ifadesi, vibrato kullanımını gerektirir. 

“Animato” ifadesinde, daha coşkulu bir hava için, devam eden bir vibrato kullanımı, 

bu karakteri oluşturmada yardımcı olacak bir etken olacaktır. Bu ifadelerin aksine 

“Tranquillo” kısıtlı bir vibratoya işaret eder. Bunun gibi “Calando” da da çalıcı, 

yok olup gitme etkisini yansıtabilmek için vibratoyu daha düzleştirebilir. 

 

 PORTAMENTO: 

 

 J.Joachim portamentonun kullanımını da vibrato gibi kontrollü ve 

hissettirmeden yapmayı tercih etmiştir. 
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 Violinschule’de portamento kullanımı şu şekilde açıklanmıştır; 

 

 “Bugüne kadar egzersizlerimizde ve eserlerimizde amacımız, pozisyon 

değişikliğini olabildiğince yumuşak ve duyulmayacak şekilde gerçekleştirmek ve 

böylece aslında teknik bir zorluğun üstesinden gelmekti. (…) pozisyon değişikliği, 

iki nota arasında melodik bir gelişmede devam ediyor ama farklı pozisyonlarda yer 

alıyorsa, bunların birinin veya yekpare niteliklerinin bir ses köprüsüyle bağlanması 

için yapılır. Portamento’nun kullanım şekli, ses sanatında hangi kurallar geçerliyse 

onlara bağlı kalarak yapılmalıdır. Tek bir yay çekişte kemanda yapılan portamento, 

şarkı söylerken tek bir hecenin farklı notalar altında söylenmesiyle meydana gelen 

kaydırmaya denktir. Bir yay ve pozisyon değişikliği eşzamanlı olarak yapıldığında 

meydana gelen portamento, bir şarkıcının müzikal ifade için, (…) yeni bir hecenin 

zikredildiği iki notayı birleştirme uygulamasına denk gelmektedir. Bu açıklama son 

derece önemlidir çünkü, ancak onun kaynağı iyi öğrenilirse öğrencinin portamento 

efektini yanlış kullanımı engellenebilir.” 

 

Portamanto’nun nasıl kullanılacağına dair temel kurallar şunlardır. 

 

“Pozisyon değişikliğinden az önce pesteki sesi durduran parmak, başlangıç 

sesinin çaldığı teli yukarı doğru kaydırmalıdır, ta ki bağlantı yapılacak notaya 

ulaşana kadar. Eğer kaymanın başladığı notayı tutan parmağın aynı zamanda 

bağlantı kurulacak olan notaya da gitmesi gerekiyorsa, o zaman el, genel pozisyon 

değiştirme kurallarının geçerli olduğu rahat bir hareketle geçiş yapar. 

Portamento’nun yavaş mı, şefkatle mi, tutkuyla mı çalınacağı tamamen pasajın 

karakterine bağlıdır. Bakınız (Örnek. 3.25a-c) Eğer, bunun yanı sıra, bağlantı 

kurulacak olan nota, ilk notayı tutan parmaktan başka bir parmakla alınacaksa, o 

zaman başlangıç notasını tutan parmak, yukarıda gelinecek olan pozisyona kadar 

kaydırılır, ve oraya varınca da belirtilen parmağın birden düşmesiyle ortaya çıkan 

temel nota duyulmalıdır. (Örnek. 3.26a-d) (Musgrave ve Sherman, 2008:73). 
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Şekil.8 Örnek 3.25a. Haydn, Kuartet op. 76 no. 5, Bölüm 2 

 

 

 

Şekil.9. Örnek 3.25c. Mendelssohn, Keman Konçertosu op. 64, Bölüm 2 

 

 

 

Şekil.10. Örnek 3.26a. Mozart, Keman Konçertosu No. 4, Bölüm 2 

 

 

 

Şekil.11. Örnek 3.26d. Spohr, Violinschule, bölüm ıo 

  

PARMAK GERME (UZATMA): 

 

Violinschule”de “Parmak Germe (Uzatma)”  ile ilgili olarak şunlar 

belirtilmiştir; 

 

“Parmaklar klavye üzerinde işlevlerini yerine getirirken elin sabit bir 

şekilde durması, entonasyon için daha doğru olacaktır. (…) Fakat pozisyonun 
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doğal sınırlarını aşan notalar bulunduran bir pasaj olduğunda tam tersi söz 

konusudur. Söz konusu aralık, çok geniş değilse herhangi bir parmak komşu 

pozisyonun yukarısına ya da aşağısına uzatılabilir. Elin sabit duruşu pasaj 

boyunca sürdürülmelidir (Joachim ve Moser, 1905:165).  

 

Konu ile ilgili olarak ayrıca şunlar da belirtilmiştir; 

 

“(…) pasajların performansında ses rengi bütünlüğü elde etmek adına estetik 

doğallıklar tarafından da doğrulanmaktadır. Parmakların, yanaşık pozisyonların 

sınıra doğru genişlemesi, el genişleme gücü doğal olarak büyük olan kemancılar 

için çok daha kolaydır. Parmaklarının genişleme gücü doğal olarak yeterli 

olmayanlar, uygun alıştırmalar ile bunu artırabilirler. Bu tarz alıştırmalar, 

öğrencinin ilk başladığı dönemlerde yapılmalı ve sürekli oluşacak el kasılmaları 

ya da yanmalarına karşı önlem alınmalıdır. Bu parmak tekniği alıştırmalarında, 

birkaç haftada güçlü sonuçlar almak yerine, birkaç ayda günde birkaç dakika ile 

iyi sonuçlar almak en iyisidir (Joachim ve Moser, 1905:165). 

 

 ÇARPMA NOTALARI ve DİĞER SÜSLEMELER: 

 

 “Violinschule”de çarpma notaları için şunlar belirtilmiştir; 

 

 “Öğrenci, çarpma notasının basit şekilde nasıl yapıldığını öğrenmelidir. Bu, 

icracının müzikal kültür ve güzellik anlayışını gösteren, iyi çalışılmış 

süslemelerin haricinde onların sıkı algılanmasını, sol elin mekanik gelişimini 

üst düzey etkileyecektir. Örneğin çarpmanın dikkatli çalışılması parmakları 

güçlendirdiği gibi başka hiçbir metotta bulunamayacak bir hareket özgürlüğü 

sağlayacaktır.  

“Çarpma notaları küçük notalar ile yazılmaktadır ve bu everensel olarak 

kabul edilmiş bir anlama sahip, belirli işaretler ile gösterilen en açık yöntemdir. 

Fakat parçanın temposunu yansıtmasında (…) etkisizdir. Bu, süslemenin doğal 

öneme sahip olmadığını belirtmek için yeterli olacaktır. Çarpmanın kullanımı, 

ne armonik ve melodik kuruluşu,  ne de ritmi etkilememelidir; şüpheli ve zor 

durumlarda, öğrenci, pasajı orijinal formunda çalıp, bu fikri benimsedikten 
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sonra süsleme yapmaya yönlendirilmelidir. Yapılması en kolay çarpma notası 

kısa basamaktır. Herhangi bir süre değerine sahip olmayan küçük nota ile 

belirtilir. Ton ile alakalı melodik ya da armonik herhangi bir aralıkta, notaya 

aşağıdan ya da yukarıdan bağlanabilir. Duyuluşu, süre değerinin esas notaya ya 

da önceki notaya bağlı olduğundan daha kısa duyulmalıdır” (Joachim ve 

Moser, 1905:144-145). 

 “Violinschule”de “Tril”  için şunlar belirtilmiştir; 

“Tril düzenli nota sıralamasından oluşan bir süslemedir; tril işareti “ ” 

olarak notanın altına ya da üstüne yerleştirilir. Esas güzellik, sıralı olarak 

duyulan iki notanın eşitliğinde yatar. Bunlar da genellikle dönüş (grupetto) ile 

bağlantılıdır. (…) tril hem esas nota hem de üzerindeki küçük ek nota ile 

başlayabilir. (…). 

“(…) Daha çok belirtilebilir ki tril, sadece bestecinin yönlendirmesi söz 

konusu olduğunda, sol elin hareketine arşenin katıldığı bir durumdur. Birçok 

keman icracısının, arşenin başlangıcında ya da uzun bir tril’in ortasında gereksiz 

bir crescendo yapma alışkanlığı vardır ve tam ses- yarım ses ya da tam tersi 

geçişlerdeki hareket, sıklıkla özel bir modülasyon ile belirtilir. Özel tecrübe ve 

akustik kanunları, tiz notalardaki tril’in nota sırasının, diğerine geçiş için kalın 

olandan daha hızlı bir şekilde yapılabildiği kuralını doğrulamaktadır” (Joachim 

ve Moser, 1905:163-165). 

 KROMATİK DİZİLER: 

 “Violinschule”de “Kromatik Diziler” ile ilgili olarak çeşitli kulanımlara ve 

problemlere değinilmiştir. Kromatik dizilerde, tempo değişikliklerine uygun 

parmak pozisyonu seçimi  yapıldığı belirtilmiştir. Parmak numarası belirlerken, boş 

tellerin kullanımı ile ilgili problem şu şekilde anlatılmıştır.  

“(…) boş tellerin kullanım sorunu her zaman birçok tartışmaya sebep 

olmuştur. Örneğin L. Spohr’un “Violinschule” kitabında, sadece sol el ile çalınan 

notalardan (stopping) duyuluş olarak daha cızırtılı olan özellikle “Mi” ve “La” telleri, 
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kromatik pasajlarda mümkün olduğunca daha az kullanılmalıdır” (Joachim ve Moser, 

1905:175) 

J.Joachim, uygun boş tel kullanımının, arşe hareketinin esnek ve kolay 

olmasını ve ses dizilimlerinde kromatik akıcılık sağladığı belirtilmiştir. Ancak 

çalıcının boş tel kullanımında dikkat etmesi gereken önemli bir unsurun da ses 

temizliği olduğunu belirtmiştir. Sol elin bastığı sesten sonra gelecek boş telin temiz 

olmamasının, eğitimli bir kulak tarafından tek seferde fark edileceğini belirtmiştir. 

Fakat iyi bir performansla boş tel kullanımının sakıncalı olmayacağını ve boş tellerin 

usta bir şekilde kullanımının, azımsanmayacak bir avantaj sağlayacağını 

vurgulamıştır. Ayrıca üçüncü parmağın kaydırılmasından da kaçınılması gerektiğini 

belirtmiştir. Üçüncü parmak sadece, kromatik pasajın en son ya da tiz sesinin komşu 

boş tel ile aynı nota olduğunda, yarım ses kaydırılabileceğini belirtmiştir.  

J.Joachim, her tür olasılık seçiminin icracıya bırakılması gerektiğini, ancak 

çalıcının bu seçimleri doğru, kararlı ve bilinçli bir şekilde yapabilmesi için, önce her 

türlü tekniğe hakim olması gerektiğini vurgulamıştır. 

J.Joachim kromatik pasajların çalınması ile ilgili tavsiyeleri şunlardır; 

  Parmaklar, belirgin ve kararlılıkla kayma hareketi yapmalı, 

  Tellere çok fazla baskı yapılmamalı, 

  Akıcılık dengelenmeli, 

  Bozuk ses ve baştan savmalıktan kaçınılmalıdır.  

 2.2.4.5. J. Brahms’ ın Sonat Özellikleri  

 

 J. Brahms’ın üretkenliği, çok az bestecinin sahip olduğu sınırlardadır. Bu  

üretkenlik, birçok müzik formunda vücut bulmuştur. Bestelenen, çeşitli formlar 

arasında sonat formunun yeri, dikkat çekecek kadar büyüktür. J.Brahms;  

 

  “(…) sonat formunun müziğin kapasitesi dahilinde var olan en asil 

düşüncelerin ifadesinde kullanabilecek değerli bir araç olduğunu kanıtlamıştır.” 

(Colles, 1992:3). 
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  J.Brahms’ın dönemindeki birçok besteci, bu formu zorlukla kullanmışlardır. 

Formu fikirlerine uydurmaktansa, fikirlerini forma uyarlamışlardır. 

  

  J.Brahms bu formdaki eserlerinde kişisel hakimiyeti muazzam bir şekilde 

sergilemiştir. Colles, kitabında bestecinin, “Fa minör Sonatı” için; 

 

  “Sonatın bir parçasının, dinleyene hayali bölümü kendi kendine yaratmasını 

sağlayacak, tetikleyici ve zikredilmemiş bir şey bırakmakta yattığını anlamış 

gözükmektedir” (Colles, 1992:9) yorumunu yapmıştır. Bu yorum esere ve forma olan 

hakimiyetini açıkça örneklemektedir.  

 

  Uygulamada bestecinin, geç piyano müziği hariç, enstrümantal eserlerinin 

tamamı, sonat formunun geniş sınırları içinde yeralmaktadır. Bach için füg formu 

neyse, J.Brahms için de sonat formu odur denilebilir. J.Brahms bu form ile, 

müziğinin mükemmel ifadesini sağlayarak, müzikteki sonsuzluğu bir sembol haline 

getirmiştir. Colles, bestecinin birçok eserinin, sonat formunun ilkelerine dayanarak 

yapılandırdığını belirtmiştir. 

 

  J.Brahms’ın, Romantik Dönem sonat formuna olan sadakati göze 

çarpmaktadır. Bestecinin sonat formu için; “Haydn ve Mozart onun yapısını 

geliştirmişlerdi, Beethoven da onun her bir parçasına hayat soluğu üflemişti” (Colles, 

1992:3) denilmiştir.  

 

  J.Brahms’ın sonatlarında, onun çeşitleme konusundaki yeteneğini, ezgisel 

yeteneği dahilindeki yükselen melodilerden duyduğu hazzı, Alman Volkslied’lerinde 

olduğu gibi sade melodiye olan tutkusu, Macar müziğinin enerjili ritimlerine karşı 

duyduğu sevgisi, güzel sese olan düşkünlüğü, müzikal renk konusundaki duyarlılığı, 

renkten renge hızlı geçişleri, rahatlıkla görülebilir. 

 

  J.Brahms’ın bu yoğun müzikal istekleri, gerçek bir piyano virtüözü oluşu ve 

bu konudaki birçok kişide az bulunur fiziksel yeterliliği, onun piyano tuşesinin 

tümünü aynı anda kullanma isteğini getirmiştir. Üç piyano sonatının her birinde, 
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parmakların çalabileceğinden fazlasını çalma çabası barizdir. Özellikle de ikinci 

sonatın yavaş bölümde, birbirine yakın olarak  doldurulmuş portenin bir orkestral 

partisyonu havası yaratmış olması, bu duruma güzel bir örnek teşkil etmektedir. 

 

  Schumann, bu durum karşısında şöyle bir eleştiride bulunmuştur. “Her ne 

kadar bunu Brahms’ın olağanüstü verimlilikteki zihninde görsek de, çalgının 

kaldırabileceğinden fazlasını isteme çabası, O’nun bazı erken eserlerinin ve özellikle 

de bazı piyano sonatlarının mükemmel duruşunu bozmuştur.”(Colles, 1992:7) 

 

  J.Brahms’ın bu yapısı, Schumann’ın belirttiği erken dönem eserlerindeki 

yoğunlu içerse de geç dönem eserlerinden biri olan “Op.108 No:3 Re Minör Piyano-

Keman Sonatı”ndaki piyano partisinin sanki tek başına bir piyano sonatıymışçasına 

işlenmiş olması da göze çarpmaktadır. Bu durum, J.Brahms’ın bu özelliğinin bir 

yansıması olduğunu akla getirmektedir.  

 

  J.Brahms, bir süre sonra piyano sonatı yazmaktan vazgeçmiştir. Bu formdaki 

düşüncelerinin tek başına piyanoda ifade edilmediğini fark etmiş ve kendini tek bir 

enstrümanla kısıtlamak istememiştir. 

  

  2.2.4.6. J.Brahms’ın Adagio’ları ve Op. 108 No:3 Re Minör Keman-

Piyano Sonatı Adagio’su 

 

  J.Brahms’ın besteciliğinin doruk noktası, klasik adagio’nun kült olduğu 

dönem ile neredeyse aynı döneme denk gelmiştir. J.Brahms’ın 1850’lerin ikinci 

yarısında yazdığı mektuplarda bu iki önemli noktanın birleştiği görülmektedir. Bu 

dönem mektuplarında sıklıkla adagiolardan bahsederek, kiminde kendini eleştirmiş, 

kiminde ise gururla bahsetmiştir. 1857 Ocak ayında J.Joachim’e yazdığı bir mektupta  

D minör Piyano Konçerto’sunun Adagio’su ile ilgili kendinden şüphe ederek bu 

cümleleri yazmıştır; “Keşke artık başarılı bir adagionun keyfini sürebilsem!” 

(Notley, 2007:182, akt. Bard, 5:166).  
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  J.Brahms’ın 10 Eylül 1859’da Clara Schumann’a yazdığı bir mektupta A 

Majör Serenat’ının Adagio bölümü için gururla bahsederek, şu cümleleri yazmıştır; 

“Nihayet sonunda senden yeni serenadın adagiosu hakkında haber alabilmek için 

sabırsızlıkla bekliyorum” (Notley, 2007:182, akt. Litzmann, 1:277). 

 

  J.Brahms üç erken dönem sonatı için, B Majör Piyano Trio’su, D minör 

Piyano Konçertosu ve iki Serenat için Adagio’lar bestelemiştir. Müzik bilimcileri  bu 

Adagio’larda gelişim ve değişimi gözlemlemişlerdir ve J.Brahms’ın geç dönem 

Adagio’larında büyük ölçekli yapıyla yenilikçi yaklaşımı vurgulamışlardır. 

J.Brahms’ın erken dönem ve geç dönem oda müziği eserleri kendi içinde belirgin bir 

şekilde değişiklik göstermektedir. Erken dönem eserlerinde kullandığı şatafatlı 

seslerden uzaklaşmış ve geniş geçişlerden uzaklaşarak, dar motifsel bağlantıları 

tercih etmiştir. 

 

  Müzik bilimciler J.Brahms’ın 1880’lerin sonlarında Adagio üzerine daha 

fazla yoğunlaşmış olsaydı, çok daha büyük başarılara imza atacağını belirtmişlerdir. 

J.Brahms’ın geç dönem besteleri arasında yer alan Klarnet Beşlisi Adagio’su, 

Bruckner’in oda müziğinin sınırlarını zorlayan yaylı sazlar beşlisindeki Adagio’nun 

etkisiyle kıyaslanabilir yazılmıştır.  

 

  J.Brahms’ın mektuplarında sadece kendi Adagio’ları ile ilgili bilgiler 

edinmiyoruz, bazı mektuplarında başka Adagio’lar ile ilgili görüşleri de mevcuttur. 

Örneğin; “1855’te Clara Schumann’a yazdığı bir mektupta Robert Schumann’ın C 

Majör Senfonisi’ndeki Adagio espressivo’ya yaptığı yorumdan: “Yalnızca bir Alman 

böyle bir adagio besteler” (Notley, 2007:169, akt. Litzmann, 1927: 1:160) 

 

  Başka bestecilerin, J.Brahms’ın Adagio’ları ile ilgili yorumlar şöyledir; 

Richard Specht (1870-1932, Avusturyalı müzik yazarı ve eleştirmeni) J.Brahms’ın 

Klarnet Beşlisinin Adagio’suna hayran kalmış ve “Brahms’ın kendini ve yapısal 

inceliklerle boğuşmasını unuttuğunu ve bu nedenle onun en büyük şaheseri 

olduğunu” söylemiştir” (Notley, 2007:202 akt. Brahms, 326). 
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 “Von Bülow’un 1882’de nişanlısı Marie Schanzer’e yazdığı, Brahms’a 

ilişkin açıklamalar içeren bir mektuptan: “Dünyadaki (…) hiçbir müzisyenin benim 

kadar yüreğinde derin duygular taşımadığına kendini bu şekilde ruhunun 

derinliklerine gömdüğüne inanmıyorum. Ah, onun adagioları! Tapmalık!” (Notley, 

2007:169 akt. Bulow 1882: 6:176).  

 

  J.Brahms, genel anlamda Adagio’ların,  ulusal, özgün ifadesi olduğunu 

belirtmiştir. J.Brahms’ın bazı Adagio’larında diğerlerinden farklı olarak, Çingene 

stili veya Macar tarzı kullanması dikkat çekmiştir. Bu eserleri arasında, bu çalışmaya 

konu olan D Minör Keman-Piyano Sonatı ile birlikte, G Majör Yaylı Sazlar Dörtlüsü 

ve Klarnet Dörtlüsü vardır. Lajos Koch, (Macar müzik bilimcisi) bestecinin Çingene 

tarzını, Budapeşte’ye yaptığı bir çok ziyaret sırasında dinlediği Çingene gruplarına 

yönelik merakına dayandığını ve sürekli dinlediği müzikal deyimleri (cümleleri), 

kendi müziğine kattığını öne sürmüştür. Bunun dışında, J.Brahms’ın bu tarzının 

nedenlerinin, Schubert ve Eduard Remenyi (Macar kemancı ve besteci) gibi 

müzisyenlerle kurduğu ilişkiler sayesinde de şekillendiğini ifade etmiştir. 

 

 “Koch, Brahms’ın “Çingene tarzını” 1854 ile 1880 arasında piyano (iki ve 

dört el) ve muhtelif oda müziği toplulukları için yazdığı, büyük bölümlü hızlı 

tempolar içeren bestelerinde erken dönemde ve sürekli olarak kullandığını 

belirtmiştir. Fakat Koch’a göre sonraki eserlerinde Brahms yavaş bölümlerde 

“Macar  tematik biçimi” işlemiştir.” (Notley, 2007:195, akt. Ebert, 1986:155) 

 

 Yorumlar, J.Brahms’ın “Op. 108 No:3 Re Minör Keman-Piyano Sonatı”nın 

Adagio bölümünün beğenildiği ve ilginin (bu ve diğer Adagio’ları için de) 

“Adagio”nun verdiği güçlü duygular üzerine olmuştur. O dönemde dinleyicilerin 

beğenileri doğrultusunda hoşlarına giden her bölümden sonra alkışlayıp, beğenilerini 

ve diğer bölüme geçmeden bölümün tekrarını istedikleri kaynaklarda 

belirtilmektedir. Ve eleştirmenler, “Op. 108 No:3 Re Minör Keman-Piyano 

Sonatı”nın, Adagio bölümünün de bölüm arasında seyirciler tarafından alkış alarak 

beğenildiğini belirtmişlerdir. 
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 Bestecinin “Op. 108 No:3 Re Minör Keman-Piyano Sonatı”nın 

“Adagio”sunun stilistik özellikleri şöyledir; kontrpuantal kadans, motiflerin ısrarlı 

tekrarı ve örtüşen müzik cümlelerinin imitasyonu. Bölümün bu özelliklerinin, 

duygunun devamlılığını sağlamış olduğunu örnekleyen, Elisabeth von 

Herzogenberg’in “Op. 108 No:3 Re Minör Keman-Piyano Sonatı” ile ilgili yazdığı 

mektupta şu cümleler bulunmaktadır. “adagioda her şeyden çok hissiyatın 

sürekliliğine değer veririm” (Notley, 2007:197). Bu ifade, müzik cümlesi 

imitasyonlarının kullanılması sonucunda, asıl hissiyatın hiç kopmadan devam 

etmesini sağlamış olduğunu düşündürmektedir. 

 

 J.Brahms’ın çingene tarzındaki Adagio’ları arasında “Op. 108 No:3 Re minör 

Keman-Piyano Sonatı”nın “Adagio” bölümü de olduğunu belirtmiştik. Bu bölümün 

çingene tarzını yansıtan ölçüleri şunlardır; 19-24 ve 51-62. 

 

 John Daverio (müzisyen, bilim adamı, öğretmen ve yazar 1954-2003) 

J.Brahms’ın bir başka eserdeki çingene tarzı hakkında şunları yazmıştır; “tutkunun, 

zekanın kıymetli bir nesnesi olarak muamele görebileceğini gösteriyor” (Notley, 

2007:199, akt. Daverio 2002), 241). Ayrıca Daverio, genel olarak J.Brahms’ın 

çingene tarzını uyarlaması konusunda şunu belirtmiştir. “(…) bu bölümdeki motifsel 

teknikler eşit oranda gelişen varyasyon ve benzeşik doğaçlamaya dayalıdır” (Notley, 

2007:201).  

 

 2.2.4.7. J. Brahms’ın Keman-Piyano Sonatları ve “Op. 108 No:3 Re 

Minör Keman-Piyano Sonatı” 

 

 J. Brahms’ın keman-piyano sonatlarının, keman-piyano müziği literatüründe 

çok önemli bir yeri vardır. J. Brahms, bu eserleri ustalık döneminde bestelemiştir. 

 

 J. Brahms keman ve piyanonun uyumunu büyük bir ustalıkla harmanlamıştır. 

Piyano eşlikleri, çeşitliliklerle dolu ve ağırbaşlıdır. Keman ise, şarkı söyler bir 

biçimdedir. 
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 J. Brahms keman-piyano sonatı olarak toplam üç eser bestelemiştir. Bu 

sonatların ilki 1878-79 diğerleri ise 1886-87-88’ de bestelenmiştir. (Aşağıdaki 

sıralama basım yıllarına göre verilmiştir.)  

 

 1880 – G Majör Keman-Piyano Sonatı Op. 78 No:1 

 1887 – A Majör Keman-Piyano Sonatı Op. 100 No:2 

 1888 – D Minör Keman-Piyano Sonatı Op. 108 No:3 

 

 Bestecinin, bu sonatların üçünde de melankolik ruh hali, belli yerlerde yoğun 

bir şekilde mevcuttur. Bu yoğun ruh halinin yanısıra, neşeli ruh hali de belli yerlerde 

kendini göstermektedir. J. Brahms, bu eserleri yaz aylarında yazmıştır. 

 

 Bu eserlerde, J. Brahms’ın yakın arkadaşları olan Robert ve Clara 

Schumann’ın etkileri de vardır. Teknik olarak da yakın arkadaşlarından biri olan ve 

bir çok konserde kendi eserlerini birlikte seslendirdiği, kemancı Joseph Joachim’in 

etkileri olmuştur. 

 

 2.2.4.7.1. G Majör Op. 78 No:1 Keman-Piyano Sonatı 

  

 Eser 1878 ve 1879 yıllarında Avusturya’da, Pörtschach adlı kasabada 

bestelenmiş ve 1880 yılında bastırılmıştır. Eserin ilk seslendirilişi, J. Joachim ve J. 

Brahms tarafından gerçekleştirilmiştir. 

  

 Eser, üç bölümlü bir sonattır. J. Brahms bu sonatta, kendi eserlerinden biri 

olan “Regenlied” (Yağmur Şarkısı) adlı lied’in ve “Nachklang” (Gece Tınıları) adlı 

lied’in temasından yararlandığı için, bu sonat “Regen Sonat” olarak da bilinir. 

 

 Op. 78’ in şiirsel bir anlatımı vardır. Çapraz ritimler, tuşenin hafifliği ile 

birleştirilmiştir. 
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 2.2.4.7.2. A Majör Op. 100 No:2 Keman-Piyano Sonatı 

 

 J. Brahms bu sonatını 1886 yılının yazında, 53 yaşında bestelemiş, 1887’de 

ise bastırılmıştır. Eserin ilk seslendirilişi, J. Brahms ve kemancı J. Hellmesberger 

tarafından 1886 yılında Viyana’ da gerçekleştirilmiştir. 

 

  J. Brahms “Wie Melodien” (Op. 105 No:1) melodisini bu sonatın ilk 

bölümüne ödünç olarak vermiştir.  

            

               

   

   Şekil.12. J.Brahms “Wie Melodien” Kesidi  

 

 J. Brahms’ın keman-piyano sonatları arasında en kısa olanıdır. Bir numaralı 

sonat gibi, bu da üç bölümlüdür. Op.100, J. Brahms’ın umut dolu az sayıdaki 

yapıtlarındandır.  

 

 2.2.4.7.3. D Minör Op. 108 No:3 Keman-Piyano Sonatı 

  

 Bölümler: 1. Allegro  

               2.Adagio   

                   3.Un poco presto e con sentimento   

                   4. Presto agitato  

 

J. Brahms’ın son keman-piyano sonatı olan üç numaralı op. 108, 1886 yılının  

Yazında, İsviçre’deki Thun Nehri’nin huzur ve ilham verici kıyısında bestelenmiştir. 

Ancak eseri, bestecinin yakın arkadaşları bile, örneğin; Herzogenbergs ve Clara 

Schumann, iki yıl sonra, 1888’de bütün olarak görmüşlerdir. Sonat, 1889 yılının 

Nisan ayında da eserin kendisine ithaf edildiği şef ve piyanist olan Hans von Bülow 
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tarafından bastırılmıştır. İlk basım Simrock Yayınevi’nde yapılmıştır. (Fritz Simrock 

olarak bilinen Friedrich August Simrock, J. Brahms’ın iyi bir  arkadaşı olup, Alman 

müzik yayımcısıdır. Simrock Yayınevi J. Brahms’ın eserlerini basan ünlü bir 

yayınevidir). 

 

 Eserin ilk seslendirilişi kemancı J. Joachim ve J. Brahms tarafından 13 Şubat 

1889’da seslendirilmiştir. 

 

 Son keman-piyano sonatı olan op. 108, op. 78 ve op. 100 keman-piyano 

sonatlarına göre daha geniş çaptadır. op. 108, üç bölümlü olan op. 78 ve op. 100 

keman-piyano sonatlarından farklı olarak, dört bölümlüdür. Her bölüm, karakter 

olarak birbirinden farklıdır. 

 

 Op. 108’in,  diğer iki keman-piyano sonatlarına göre daha geniş çapta olması, 

sadece dört bölümlü olmasıyla değil, aynı zamanda duygusal zenginiği, çeşitliliği ve 

coşkunluğu ile de geniş çaplıdır. Op. 78 ve op. 100’ e göre daha kapsamlı bir şekilde 

planlanmış olan op. 108, parlak ve çok tutkulu bir melodik yapıya sahiptir. 

  

 Eserin yapısına rağmen tamamı, diğer iki sonatla hemen hemen aynı 

uzunlukta olup, yaklaşık olarak yirmi dakikada seslendirilmektedir. 

 

 2.2.4.7.3.1. Allegro (Birinci Bölüm)  

 

 Eserin ilk bölümü olan “Allegro”, 4/4, “sebare” yapıdadır. Bölüm sotto voce 

ile başlar ve bestecinin ilk “Allegro” bölümlerinin çoğunda görülen bir özellik olan, 

kemanda dramatik, yumuşak, uzun bir ezgi ile başlar. Ana tema, neredeyse aynı 

eşitlikte önemli olan iki melodik çizgiyi içermektedir. Bunlar, keman melodisi ve bas 

melodisidir. Keman tam dörtlü aralığı ile ezgiye başlar ve besteci tarafından bölüm 

içindeki motif gelişimleri hep bu dörtlü aralık üzerinden gerçekleştirilmiştir. Besteci, 

bu dörtlü aralığı ters çevirerek, aralığın içini farklı kombinasyonlarla değiştirerek 

motiflerini oluşturmuştur. Bu dörtlü aralık, bütün sonat boyunca gelişen tematik 

yapının kaynağı olmuştur.  
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 Çok geçmeden piyanonun senkoplu kudretli çıkışları, kemandaki huzuru 

delip geçerek kendini duyurur.  

 

 Üçüncü ölçüde, keman partisinde bulunan “çift noktalı ikilik ve hemen 

ardındaki sekizlik nota birimi” bölümde önemli bir ritmik figürün temsilcisidir. 5. 

ölçüde keman partisinde gelen “fa ve la sesi” ile temsil edilen, orjinal ana temanın 

ritmik modeli ile işbirliği yapan melodik model, 7.-8. ölçüler ve 1. ölçüde, piyano 

partisindeki ilk sekiz notanın, farklı yerlerde, farklı notalarda belirmesi ve bölüm 

içinde, buna benzer kalıpların aynı şekilde görülmesi, bestecinin motiflerin, ritmik ve 

melodik, her türlü çeşidini kullanarak, melodik zenginlik oluşturmasındaki 

ustalığının küçük bir örneğini temsil edebilir. Ayrıca bestecinin hem kemanda hem 

de piyanoda, temaya olan bağlılığına da dikkati çeker. Bunun yanında, motifler 

birbirlerinden etkilenmesine rağmen, özgün karakterlerinden hiçbir şey 

kaybetmemişlerdir. 

 

 12. ölçüde, piyanoda sağ elde üçleme ritimleriyle verilen akorlar ve sol elde 

verilen senkoplu oktavlar birbirini izler ve kemanda başlangıç ve bitiş olacak 

motifin, çok kısa bir özü tekrar belirir. 

 

  24. ölçüde, bağlantı piyanoda aniden gelen parlak akorlarla başlar ve 25. 

ölçüde dört ölçülük kısa bir modülasyon yaparak, geçici bir majör yapıya dönüşür.  

Daha sonra iki çalgıda da tekrar bir harekete başlanır. Piyanoda otuz-otuzüç ölçüleri 

arasında, ard arda hızlı arpejler duyulur. Sağ el ve sol eldeki hareketin yansıma 

şeklinde tekrarlanması da dikkat çekmektedir. Kemanda bu hareketin hemen 

ardından giderek pesleşen iki bağlı dörtlük notalar, piyanoda ise bağlı sekizlik 

notalar devam eder.  

 

 48. ölçüyle ikinci tema (Y.T. 1), zayıf zamanlı vuruşların kuvvetli aksanlarla 

lirik bir melodinin piyanoda çalınması ile başlar. Bu aksanlar, aslında başta da 

belirtilen, 3. ölçüdeki  “çift noktalı ikilik ve hemen sonrasında gelen sekizlik birim” 

ile oluşan ritim kalıbınının son birimi olan, sekizlik nota biriminin hemen altında 

bulunan < > (hairpin) işaretinin, minimal yapısında (48. ölçüdeki, piyano partisinin 
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sağ elde bulunan “noktalı dörtlük birim ve hemen sonrasında gelen sekizlik 

birim”nin altında bulunan “sf”) kendisini göstermesidir. 

 

 61. ölçüde keman arpejle kendisini gösterir. Piyano ise “la-do-fa” sekizlik 

birimleri ile yavaş yavaş gelişmeye hazırlanır. 

 

 74. ölçüde “Coda” başlar ve 83. ölçüye kadar devam eder. Besteci “Coda” nın 

bitişini 84. ölçünün sonunda çift çizgi çekerek net bir şekilde belirtmiştir.  

 

 84. ölçü ile başlayan “gelişme bölümü”, ana ton olan Re Minör ile başlar ve 

aynı anda piyanoda, dominant ses olan “La” pedal sesini tüm “gelişme bölümü” 

boyunca (kırkaltı ölçü) kullanır. Bu kullanım büyük bir gerilimin ve hareketin 

önceden tahmin edilmesini sağlar. “La” pedal sesi piyanonun bas partisinde başlar ve 

keman, iki tel arasında bir çeşit titreşim oluşturarak, piyanodaki bas çizgisiyle 

birleşir. Piyanonun sağ eli, iki ölçü sonra keman ile hemen hemen aynı şekilde 

başlar. 88.-91. ölçüde “kontrpuan yapısı gelişir ve daha sonra, bu bölüm için önem 

taşıyan “çift noktalı ikilik ve hemen ardındaki sekizlik nota birimi” ritmik figürü 

görülür. 

 

 84. ölçüde, kemanda “re minör” tonunda gelen, iki telin sıralı bir şekilde 

kullanılmasıyla oluşturulan ritmik kalıp, 96. ölçüde “la minör”de ve tiz perdelerde 

tekrar kendini gösterir. Piyano ise bu ritmik kalıba en başından beri “kontrpuantal” 

bir armonik yapıyla eşlik eder. 

 

 104. ölçüde, bölüm için önemli olan ritmik kalıp bu kez piyanonun sol elinde 

belirir ve keman ve piyanoda arpejler başlar. Daha sonra kemanda kısa bir dinginlik 

başlarken piyano aynı istikrarla arpejlere devam eder. 111. ölçüde keman partisi 

önemli ritmik kalıbın biraz modifiye edilmiş şekliyle, kalıbı kullanır ve sonrasında 

asıl kullanılan ritmik kalıba dönüşür. 
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 120. ölçüde keman yeni bir harekete başlarken, piyanonun sekizlik nota 

birimi çalan, değişmeyen sağ el hareketi, dörtlük nota birimine dönüşür. İki ölçü 

sonra pedal sesinin de bitmesiyle, 130. ölçüde ana temaya (A.T 1)’ e geçer. 

 

 130. ölçüde, uzun pedal sesinin bitiminden sonra, keman ilk temaya ağırbaşlı 

bir şekilde, alt oktavdan başlar ve devam eder.  

 

 154. ölçüde ton “fa# minör” e geçmeye hazırlanmaya başlar ve 157. ölçüde, 

ton “fa# minör” e dönüşür. 157. ölçüde, bölüm içinde kullanılan bir diğer önemli 

ritim kalıbı olan “bir sekizlik ve bir dörtlük nota birimi” kalıbı, bu bölgede kendisini 

gösterir. 

 

 172. ölçüdeki güçlü iniş, 34. ölüçüdeki gibidir. Bu ölçüde ton, artık ana tona 

dönerek “re minör”de devam eder. 186. ölçüde ton “re majör” e dönüşür. Bu 

ölçülerde sadece piyano aktif haldedir.  

 

 199. ölçüde keman ve piyano 62. ölçüdeki figürlerle devam eder. 204. ölçüde 

ton “re minör” e tekrar döner. 208 ölçüde keman ve piyano giderek tizleşen 

hareketler yapar. 214. ölçüde de ulaşılan doruk noktadan, pesleşerek kademeli olarak 

inen, güçlü pasajla sonuçlanır. Bu ölçülerde kemanın ve piyanonun ritmik 

figürlerinde, bölümün içinde sıkça kullanılan “bir sekizlik ve bir dörtlük nota birimi” 

kalıpları görülür. 

 

 218. ölçüde, “Coda” ya geçilir ve keman partisi, ana temaya ve ana tona 

döner. Piyano ise, pesleşerek aşağıya doğru bir hareketle devam eder. 236. ölçüde, 

keman partisinde, iki teldeki salınımla birlikte piyanoda, bu kez “re” pedal sesi 

duyulur. İki ölçü sonra sağ elde kontrpuana başlar. Hemen ardından, kemanda 

sıklıkla duyulan ve önemli figürlerden olan “bir ikilik ve dört sekizlik notabirimi” 

nin bağlanmasıyla oluşan kalıp piyanoda belirir.  

 

  248. ölçüde piyano, önceki ritmik hareketini sürdürürken, aynı ritmik 

hareketle armoniyi zenginleştirerek, yumuşak ikili aralıkları çalmaya başlar. Keman 
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partisi, bu sırada giderek pesleşen bir hareketle piyanoya eşlik eder. Keman 

partisinde giderek pesleşen hareket, kromatik yapıyla inmeye devam ederken, ritmik 

olarak canlanır ve bu pesleşen kromatik hareketin sonunda, piyanodaki pedal ses iki 

vuruş suslarla kırılır. Bu iki vuruş sus, her iki çalgıda da kendini göstererek ard arda 

kısa süreliğine oluşan sessizlik, müziğe eşlik eder. 

 

 258. ölçü ve sonrasında, büyüleyici bir şekilde ana temadaki harekete geçilir. 

Bu hareket “re minör”de devam ederken, piyano partisi “re majör” e doğru hareket 

eder ve finalde “re majör” tonuna ulaşan piyano, üçlemelerle devam ettirdiği “re 

majör” tonunu, kemandaki “la” sesi ile devam ettirir.  Finalde çalınan berrak majör 

akora ulaşarak, bölüm dingin bir şekilde sonlanır.  

 

 2.2.4.7.3.2. Adagio (İkinci Bölüm) 

 

 Bu bölüm, J.Brahms’ın Adagio’larının çoğunun aksine, oldukça kısadır. 

Armonik yapı “Allegro” bölümünden daha basittir ve “Allegro” gibi ilk tema, sonda 

tekrar belirdikten sonra bölüm biter. 

 

 Adagio, “re majör” tonunda, yavaş vals ritmi gibi, 3/8’lik ritimde yazılmış bir 

bölümdür. Kemanın sol telinde “espressivo” ile başlayan, sakin havanın sonuna 

kadar korunduğu, ağır başlı bir şarkı ile başlar. Başlangıçta bölümün karakteristik 

ritmik figürlerinden biri olan “noktalı sekizlik ve üç tane onaltılık birim” kendini 

gösterir. Piyanoda da sol elde, “üç sekizlik” ritmik figür ile oktav çalınarak, 

senkoplar duyulur.  

 

 13. ölçüde melodi güçlü bir şekilde “la majör” de devam eder ve piyano daha 

aktif bir şekilde devam eder. 

 

 21. ölçüde, akorlarla sarılmış, piyanonun aksine kemanda minöre çalan iki 

sesli, giderek pesleşen sıcak melodilerden sonra müzik hızlıca yatışır. 
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 25. ölçüde, ritmik figür değişir ve noktalı ritmin hemen komşu notası, bir 

sonraki ölçünün ilk birimi ile birleşir. Piyanoda bu figüre, başlangıçtaki ritmik kalıp 

gibi, sağ elde çift sesli olmak üzere, üç sekizlik birimler eşlik eder. 

 

 29. ölçüde, keman ve piyano zıt rollere bürünür. Keman bu ölçüde ve dört 

ölçü boyunca, piyanonun başlangıçta ve birçok yerde kullandığı “üç sekizlik” ritmik 

kalıbını kullanır. 

 

 37. ölçüde bir üst oktavdan, birinci temaya geçen kemana, sol elde onaltılık 

üçleme yapan ve bu yapıyla melodiyi, ilkinden daha da güçlendiren piyano eşlik 

eder. 47. ölçüden itibaren müzik tekrar sakinleşerek, 49. ve 50. ölçülerde piyano 

çapraz senkop yapar. 

 

 51. ölçüdeki tema, 19. ölçüye benzer bir şekilde yinelenir. 

  

 57. ölçüde bağlantı, yoğun bir pasaj ile yer değiştirir. Bu yoğun melodiye 

piyano, heyecan ve hız veren bu hareketin karşıtı bir hareketle eşlik eder. Sonrasında 

keman, giderek pesleşen çift seslerle majör yapıda devam eder. Bu, bölümün doruk 

noktasıdır ve piyanoda hızlı arpejlere ulaşılır. Daha sonra bu arpejler giderek 

yavaşlar ve arpej kırıntıları diyebileceğimiz hale gelir. Bu esnada keman, yaptığı trilli 

notalarla, bitiş için geçilecek olan birinci temaya hazırlık yapar. Temaya girer 

girmez, piyano birinci bölümde de kullanılan pedal sese başlar. Bu kez pedal ses “re” 

sesinde yapılır.  

 

 71. ölçüde, kemanın uzun soluklu çift sesine karşılık, piyano yükselen bir 

yapıyla, bölüm içinde sıklıkla kullandığı “üç sekizlik birim” ritmik kalıbını 

kullanarak, kemana eşlik eder ve dingin bir şekilde, bölüm sonlanır.



3. İLGİLİ ARAŞTIRMALAR 

 

İncelenen Yabancı Kaynaklar: 

 

1. The Compleat Brahms – Leon Botstein, W. W. Norton & Company, (1999): 

Bu kitap; altı bölüme ayrılmış, J.Brahms hakkında, J.Brahms’ın orkestra müziği, oda 

müziği, solo piyano müziği, solo lieder müziği, vokal ve koral müziği ve derlemeleri 

ile ilgili bilgiler verilip, örnek eserler üzerinde çeşitli açıklamalar yapmış bir 

kaynaktır. Bu araştırmada, J.Brahms’ın eserlerinin kronolojik sırası, oda müziği, 

“Op.100 No:2 Keman- Piyano Sonatı” ve “Op:108 No:3 Keman-Piyano Sonatı” 

incelenmiştir. 

 

2. Brahms and His World – Walter Frisch and Kevin C. Karnes, Princeton 

University Press, (1990): Bu kitapta; çeşitli yazarların bölümleri mevcuttur. Her 

yazar, J.Brahms ile ilgili ayrı bir konuyu ele almıştır. Konular; J.Brahms’ ın müziği, 

özel yaşamı, mektupları, başka insanların J.Brahms ile olan anekdotları, J.Brahms’ın 

öğretmenliği, çeşitli eserlerinin analizleri hakkında bilgi veren bir kaynaktır. Bu 

araştırmada, J.Brahms’ ın “Op:108 No:3 Keman-Piyano Sonatı”,bazı mektupları, 

bestecinin kişiliği, öğretmenliği ve sanatçı yönü incelenmiştir.  

 

3. Brahms His Life and Work  – Karl Geiringer, Oxford University Press, (1947): 

Bu kitapta; J.Brahms’ ın hayatı, çeşitli çalışmaları, oda müziği, mektupları, kişiliği, 

eski ve yeni arkadaşları ile ilgili bilgiler mevcuttur. Bu araştırmada, J.Bahms’ın 

“Op:108 No:3 Keman-Piyano Sonatı”, kişiliği ve sanatçı yönü incelenmiştir. 

  

4. Brahms Sonaten Für Klavier und Violine - Johannes. Brahms, C.F. Peters, 

(1926): Bu kitap; araştırma analizinin yapılması için tercih edilen “Peters 

Edisyonun” bastığı “Op. 108 No:3 Keman-Piyano Sonatı”nın notalarını içermektedir.  

 

5. Brahms – Peter Latham, Farrar, Straus and Giroux, Inc., (1966): Bu kitapta; 

J.Brahmsın müzisyenliği başlığı altında, Beethoven ile karşılaştırılmasına, oda 



106 

 

müziği  eserleri hakkında çeşitli bilgilere değinilmiştir. Bu araştırmada, J.Brahms’ın 

keman ve piyano sonatları incelenmiştir. 

 

6. Brahms – Malcolm MacDonald, A. Division of Macmillan Inc., (1990): Bu 

kitapta; J.Brahms’ın yıllara göre yaptığı çalışmalara ve romantik dönem çerçevesinde 

J.Brahms ile ilgili çeşitli bilgilere yer verilmiştir. Bu araştırmada, J.Brahms’ın 1860, 

1860-75, 1875-82 ve 1883-96 yılları arasındaki oda müziği çalışmaları ve “Op.108 

No:3 Keman-Piyano Sonatı” incelenmiştir.  

     

7. Performing Brahms : Early Evidance of Performing Style - Michael Musgrave 

and Bernard D. Shermann, Cambridge University Press, (2008): Bu kitap; Brahms’ın 

müziğini, kendisi ve çağdaşlarının nasıl icra ettiği ve dolayısı ile Brahms’ın müziği 

ile ilgili bir çok ayrıntıya; el yazmalarından, mektuplarından, basılmış eserlerinden, 

kayıtlarından ve birçok kaynaktan yararlanılarak oluşturulmuş ve bu araştırmada da 

en yoğun kullanılmış kaynaklardan bir tanesidir. Bu araştırmada, J.Brahms’ın 

“Metronom işareleri, zamanlamalar ve tempoyla ilgili J.Brahms’ta diğer zaman 

işareleri”, “Brahms’ın çalma stili bizlerinkinden ne kadar farklıydı?”, “Brahms’ın 

müziğini yorumlamak: mektuplarından ipuçları”, “Joachim’in keman çalışı ve 

Brahms’ın yaylı müziğinin yorumu” adlı konular incelenmiştir. 

 

8. The Music of Brahms – Michael Musgrave, Clarendon Press, (1994): Bu kitap; 

J.Brahms’ ın müziğini çeşitli dönemlere ayırarak açıklayan ve oda müziği başlığı 

altında, üç numaralı “Op.108 No:3 Keman-Piyano Sonatı”nı da işleyen bir 

çalışmadır. Bu araştırmada, Brahms’ın oda müziği,  “Op:108 No:3 Keman-Piyano 

Sonatı” ve eserlerinin stillerine göre kronolojik sıralaması incelenmiştir. 

 

9. Johannes Brahms’s Enigmatic Prformance Directions: Ambiguous Markings 

and Issues Of Performance – Emily Sue Helvey, A Research Paper Presented in 

Partial Fulfillment of the Requirements for the Degree Doctor of Musical Art  

(Yayımlanmamış Doktora Tezi), (2007): Bu tez, J.Brahms’ın kullandığı tempo ve 

müzikal ifadelerinde, tam olarak ne istediğini ortaya koyan bir çalışmadır. Bu 
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araştırmada, J.Brahms’ın tempo kullanımlarında tercih ettikleri ile ilgili olan 

“Ambiguous Terms” ve “Performance Directions” başlıkları incelenmiştir. 

 

10. Lateness and Brahms : Music and Culture in the Twilight of Viennese 

Liberalism – Margaret Notley, Oxford University Press, (2007): Bu kitapta;  

J.Brahms’ ın siyasi duruşu, eserlerinde kullandığı sitili ele alınmıştır. Bu araştırmada, 

J.Brahms’ın geç odamüziği çalımalarındaki “Adagio” bölümlerini konu alan 

“Adagios in Brahms’s Late Chamber Music”, “Brahms and The Adagio Before The 

1880s”,”Brahms’s Rnewal:The Adagios in Gypsy Style” konu başlıkları 

incelenmiştir.  

 

11. Brahms Technique Of Motive Development In His Sonata In D Minor Opus 

108 For Piano And Violin – Richard Shaw Fischer, University of Arizona, Doktora 

Tezi,(1964): Bu tezde; J.Brahms’ ın  “Opus 108 No:3 Keman-Piyano Sonatı”nın 

motifsel gelişimi, form analizi ve armonik analizi tüm bölümlerinde ayrıntılara 

inilerek çalışılmıştır. Bu araştırmada Brahms’ın “Op:108 No:3 Keman-Piyano 

Sonatı”nın form ve armonik analizi, ilgili bölümlerin motifsel yapısı  incelenmiştir.     

 

12. The Music Of The Masters Brahms – H. C. Colles, World Public Library 

Edition: Ballantyne, Hanson & Co. (1992): Bu kitapta; J. Brahms’ ın hayatı, 

sonatları, oda müziği, orkestra müziği, piyano müziği, koral müziği vb. konular 

mevcuttur. Bu araştırmada, J.Brahms’ın sonatları, oda müziği, J.Brahms’ın konumu 

adlı başlıklar incelenmiştir. 

 

İncelenen Yerli Kaynaklar: 

 

1. George Friedric Handel Op. 1. Keman Sonatları’ nın Teknik ve Müziksel 

Analizi – Ali Delikara, (2010)  T.C. Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, 

Yayımlanmamış Doktora Tezi, (2010): Bu tez; Heandel’in No.14 – La Majör Sonat, 

No.12 – Fa Majör Sonat, No.10 – Sol Minör Sonat’larının teknik boyutta; Sağ el 

(yay), sol el (parmak) ve konum geçişlerinin tespit edildiği, müziksel boyutta ise 

bölümlerin form özelliklerinin tespit edildiği ve elde edilen verilerin betimsel yöntem 
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kullanılarak tarihsel ve müziksel açılardan değerlendirildiği bir kaynaktır. Bu 

araştırmada, tezin biçimsel yapısı, konuların işlenişi ve kullanılmış yöntemler 

incelenmiştir.  

 

2. Barok, Klasik ve Romantik Dönemlerde Keman - Seda Erdem, Hacettepe 

Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Sanat Eseri Raporu, (1998): 

Bu tez; Barok, Klasik ve Romantik Dönemlerdeki keman müziği hakkında bilgi 

vererek, dönem bestecilerinin eserlerinden örnekler sunmuştur. Bu araştırmada, 

Romantik Dönem ve Romantik Dönem’in bazı bestecilerinin stilleri incelenmiştir. 

 

3. Barok, Klasik, Romantik ve Çağdaş Dönemlerde Keman – Özcan Ulucan, 

Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Sanat Eseri Raporu 

(1998): ): Bu tez; Barok, Klasik ve Romantik ve Çağdaş Dönem’lerdeki keman 

müziği hakkında bilgi vererek, dönem bestecilerinin eserlerinden örnekler 

sunmuştur. Bu araştırmada Romantik Dönem ve Johannes Brahms’ın stili ve 

“Op:108 No:3 Keman-Piyano Sonatı” incelenmiştir. 

 

4. Brahms ve Piyano (Üç Evrede Brahms’ın Piyanoya Getirdikleri) – Z. Gülden 

Gökşen, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Müzik 

Anasanat Dalı Piyano Programı, Sanatta Yeterlilik Tezi, (2006): Bu tezde; J.Brahms’ 

ın hayatı, J.Brahms’ın kimliği, J.Brahms’ın bestecilikte geçirdiği evreler  vb. 

bölümler işlenmiştir. Bu araştırmada, J.Brahms’ın yaşamı, kimliği ve bestecilikte 

geçirdiği evreler konuları incelenmiştir. 

 

5. Zaman İçinde Müzik – Evin İlyasoğlu, Remzi Kitabevi, (2009): Bu kitap; müzik 

ile ilgili birçok konuyu ayrıntılı bir şekilde işlemiş geniş bir kaynaktır. Bu 

araştırmada, Romantik Dönem, müzik tekniğinde romantizm ve J.Brahms ile ilgili 

bilgiler incelenmiştir. 

 

6. Keman Eğitiminde Kullanılan “Fiorillo 36 Etüden” Metod’ unun Sağ El, Sol 

El Teknikleri ve Müzikal Dinamikler Açısından İncelenmesi – Şeydagül Kapçak,  

T.C. Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Yayımlanmamış Yüksek Lisans 
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Tezi (2008): Bu tez; “Fiorillo 36 Etüden” Metod’ undan random yöntemiyle seçilmiş 

on etüdün sağ el, sol el teknikleri ve müzikal dinamiklerinin uygulanmasına yönelik 

öneriler sunmuş ayrıntılı bir çalışmadır. Bu araştrmada, analiz modeli ve analiz 

yorumları incelenmiştir. 

 

7. Müzik Formları - Nurhan Cangal, Arkadaş Yayınevi,(2004): Bu kitap çeşitli 

müzik formlarını en küçük öğesinden başlayarak, ayrıntılarıyla anlatan bir kaynaktır. 

Bu araştırmada, sonat formu ile ilgili bilgiler incelenmiştir.  

 

8. Romantizmin Işığı Clara – Aydın Büke, Can Sanat Yayınları, (2012): Bu kitap 

romantik dönemin yetenekli piyanisti Clara Schumann’ın Yaşamını roman üslubuyla 

anlatmaktadır. Clara’ nın yaşamı boyuca hayatında önemli bir yeri olan J.Brahms da 

bu hikayede yerini almıştır. Bu araştırmada, J.Brahms’ın hayatı, özel yaşamı ve 

yaşadıklarının, müziğine yansımaları incelenmiştir.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

4. YÖNTEM 

 

 Bu bölümde, araştırmanın modeli, evren ve örneklem, verilerin toplanması ve 

verilerin analizi başlıklarına yer verilmiştir. 

 

       4.1. Araştırmanın Modeli 

           Bu araştırma, kaynak tarama yöntemi ve içerik analizi yönteminin kullanıldığı 

betimsel bir çalışmadır. Çalışmanın betimsel deseni şekil.13.’de şematik olarak 

belirtilmiştir. 

 

 

  

 

  

          

                                                                

                                                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil.13. Betimsel Desen 

  

Literatür 
Tarama 

Analiz Modelinin 
Oluşturulması 

Analiz Modelinin 
Belirlenen Esere 

Uygulanması 

Armonik ve 

Biçimsel 

Tablonun 

Oluşturulması 

 

Biçimsel Özet 

Tablonun 

Oluşturulması 

Yay Teknikleri 

Analiz 

Tablosunun 

Oluşturulması 

 

Sol El Parmak 

Teknikleri 

Analiz 

Tablosunun 

Oluşturulması 

 

 

 

Konum 

Geçişleri 

Analiz 

Tablosunun 

Oluşturulması 

 

Oluşturulması 

 

Müzikal İfade 

Bağı Analiz 

Tablosunun 

Oluşturulması 

 

 

Analiz Modelinin Aşamaları 
armonik - biçimsel, müzikal-teknik 

 

 

Müzikal-Teknik Analiz 

 

Armonik-Biçimsel Analiz 

 

Yay 

Teknikleri  

Analizi 

 

Sol El Parmak 

Teknikleri 

Analizi 

 

Konum 

Geçişleri 

Analizi 

 

Müzikal İfade 

Bağı Analizi 
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           İlk adım olarak belirlenen ve problem durumu yönünde gerçekleştirilen 

“Literatür Tarama” adı altındaki adım, verilerin belirlenmesi amacı ile 

gerçekleştirilmiştir. İkinci olarak belirtilen “Analiz Modelinin Oluşturulması” adı 

altındaki adımda, Ali Delikara’ nın, "George Friedric Handel Op.1. Keman 

Sonatları'nın Teknik ve Müzikal Analizi" adlı doktora tezinde analiz modeli olarak 

kullanılmış olan Türev Berki’ nin “etüt analizi” adlı doktora dersinde oluşturulmuş 

analiz modelinden faydalanılmıştır. Analiz, armonik-biçimsel ve müzikal-teknik 

boyutta ikiye ayrılarak uygulanmıştır. Armonik-biçimsel boyutta; Romantik Dönem 

keman eserleri arasından seçilen, J. Brahms’ın “Op.108 No:3 Re Minör Keman-

Piyano Sonatı” nın bir hızlı, bir de yavaş bölümü; “Allegro” ve “Adagio” nun 

armonik ve biçimsel özellikleri incelenmiştir. Bu iki özellik, tek tabloyla 

belirtilmiştir. Ancak, biçimsel özellikler, seçilen eserde incelenen bölümlerin uzun 

olması nedeni ile özet amaçlı, “özet tablo” olarak belirtilen tablolarda, genel 

hatlarıyla verilmiştir. Müzikal-teknik adımda ise; incelenen eserin söz konusu 

bölümlerinin müzikal özellikleri ve teknik özellikleri belirlenmiştir. Müzikal 

özellikler; kaynak taraması sonucu elde edilen, J.Brahms’ın kullandığı terimlerin 

karakteristik özellikleri, uygulama özellikleri, bestecinin müzik stili ve tempo 

özellikleri ele alınmıştır. Teknik özellikler; kendi içinde dörde ayrılarak 

incelenmiştir. Bunlar, “Yay Teknikleri”, “Sol El Parmak Teknikleri”, “Müzikal 

İfade Bağları” ve “Konum Geçişleri” dir. Bu dört başlık ise, yine kendi içinde alt 

başlıklara ayrılmıştır. Alt başlıklar, eserin “Allegro” ve “Adagio” bölümlerinde 

kullanılan tekniklerden oluşmaktadır. Üçüncü olarak belirtilen, “Analiz Modelinin 

Belirlenen Esere Uygulanması” adı altındaki adımda ise, oluşturulan analiz modeli, 

belirlenen esere uygulanmıştır.   

 

       4.2. Evren ve Örneklem 

 

            Bu araştırmanın evreni; Romantik dönem bestecisi olan, Johannes Brahms’ın 

keman-piyano sonatlarıdır. 

 

 Örneklemi ise; Romantik dönem bestecisi olan, Johannes Brahms’ ın “Op. 

108 No:3 Re Minör Keman-Piyano Sonatı”dır. 
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       4.3. Verilerin Toplanması 

 

           Çalışmaya ilişkin verilerin elde edilmesinde, literatür tarama ve içerik analizi 

yöntemi kullanılmıştır. 

 

       4.4. Verilerin Analizi 

 

            Araştırmada, J. Brahms’ın “Op. 108 No:3 Re Minör Keman-Piyano Sonatı”ı 

müzikal-teknik ve armonik-biçimsel olmak üzere iki boyutta analiz edilmiştir.            

 

  Şekil.14.’te belirtildiği üzere, yapılan analizin, müzikal-teknik boyutu adı 

altında “Keman Teknikleri” boyutu incelenmiştir. Bu boyut kendi içinde, “Yay 

Teknikleri”, “Sol El-Parmak Teknikleri”, “Müzikal ifade Bağı” ve “Konum 

Geçişleri” şeklinde dört ayrı başlıkla ele alınmıştır. Bu dört başlık ise, yine kendi 

içinde alt başlıklara ayrılmıştır. Alt başlıklar, eserin bölümlerinde kullanılan 

tekniklerden oluşmaktadır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil.14. Keman Teknikleri Boyutu Taslağı 

Keman Teknikleri 

 

Yay Teknikleri 

 

Sol El 

Parmak 

Teknikleri 

 

Müzikal İfade 

Bağı 

Konum Geçişleri 

 

Detaşe 

Legato 

Marcato 

Çift Ses 

Üçlü Akor 

Dörtlü Akor 

Kent Çalma 

 

Çift Ses 

Üçlü Akor 

Dörtlü Akor 

Kent Çalma 

Oktav 

Apajyatür 

Floje 

Çarpma 

Trill 

Parmak Germe 

Konum Geçişleri 
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 Şekil.14’te belirtilen şemada, “Sol El Parmak Teknikleri” başlığı adı altında 

bulunan çift ses ve kent çalma teknikleri, kullanılan parmak numaralarına göre analiz 

edilmiştir.  

 

 Analizde, çift ses çalma, dörtlü akor çalma, üçlü akor çalma, kent çalma ve 

oktav çalma teknikleri, ve sol el davranışını bir arada etkilemesi yönüyle, şekil.14.’ 

de görüldüğü üzere hem “Yay Teknikleri” analizinde hem de “Sol El Parmak 

Tekniği” analizinde ayrı ayrı ele alınmıştır. Oluşturulan analiz tabloları, ilgili konu 

başlığı, ölçü numaraları ve kulanım sayısı olarak üç başlık altında oluşturulmuştur. 

Eserin “Keman Teknikleri” boyutunun “Yay Teknikleri”ne ilişkin tablo örneği 

kesiti  aşağıda verilmiştir. 

    

 

Şekil.15. Yay Tekniklerine İlişkin Tablo Örneği Kesiti 

 

Eserin “Keman Teknikleri” boyutunun “Sol El – Parmak Teknikleri”ne 

ilişkin, tablo örneği kesiti aşağıda verilmiştir. 

 

SOL EL TEKNİKLERİ 

(PARMAK ÖZELLİKLERİ) 

ÖLÇÜ NUMARASI KULLANIM 

SAYISI 

ÇİFT SES   

(0 -1) Parmak Numaralı Çift Ses Uygulamaları (Boş Telli Çift Ses 

Uygulaması) 

  

1) a1) 

 

 

(27,28) 

 

1 

 

 

Şekil.16. Sol El – Parmak Tekniklerine İlişkin Tablo Örneği Kesiti 

 

LEGATO ÖLÇÜ NUMARASI KULLANIM SAYISI 

( f ) 

1. 

 

(1,2),(5,6),(22,23), 

(130,131),(134,135), 

(151,152),(222,223), 

(234,235) 

 

8 
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Eserin “Keman Teknikleri” boyutunun “Müzikal İfade Bağı”na ilişkin, 

tablo örneği kesiti aşağıda verilmiştir. 

 

MÜZİKAL İFADE BAĞI ÖLÇÜ NUMARASI KULLANIMSAYISI 

( f ) 

 

 

 

(28, 29) 

 

1 

  

Şekil.17. Müzikal İfade Bağlarına İlişkin Tablo Örneği Kesiti 

 

 Eserin “Keman Teknikleri” boyutunun “Konum Geçişleri”ne ilişkin, tablo 

örneği kesiti aşağıda verilmiştir. 

  

Konum Geçişleri Ölçü Numarası Kullanım Sayısı 

( f ) 

I – II 

 

36, 61, 85, 97, 107, 201, 

237, 247 

8 

 

 

  Şekil.18. Konum Geçişlerine İlişkin Tablo Örneği Kesiti 

 

 Yapılan araştırmada, müzikal-teknik boyutu adı altında  “Müzikal 

Özellikler” boyutu incelenmiştir. Müzikal özellikler; kaynak taraması sonucu, 

J.Brahms’ın kullandığı terimlerin karakteristik özellikleri, uygulama özellikleri, 

bestecinin müzik stili ve tempo özellikleri boyutuna ilişkin edinilen bilgiler 

doğrultusunda,  dikkat çekilmesi gereken ilgili yerler vurgulanarak ifade edilmiştir. 

 

 Yapılan analizde, “Biçimsel Özellikler” ve “Armonik Özellikler” 

incelenmiştir. Analizde “Biçimsel ve Armonik Özellikler”in belirlenmesi ve 

şekillendirilmesi sürecinde, Yrd. Doç. Dr. Selçuk Bilgin tarafından uzman görüşü 

alınmıştır. 
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 Bu boyutta incelenen “Biçimsel Özellikler” ve “Armonik Özellikler” 

oluşturulan tabloda birleştirilerek ele alınmıştır. Eserin biçimsel ve armonik analizi 

bir arada alınarak, iki önemli özellik birlikte belirtilmiştir.  

 Tablolar, eserin bölümlerine göre uygun bir şekilde gruplandırılarak 

yapılandırılmıştır. Tabloda, biçimsel analizi; satırlar ve sütunlara ayılarak ve “kalın 

(bold)” yazılarak belirtilirken, armonik analiz; sütunlarda normal yazılarak 

belirtilmiştir. Armonik analizde “küçük olarak” yazılan harfler “minör ton” ları 

belirtirken, “büyük ” olarak yazılan harfler, “majör” tonları belirtmektedir. Alt alta 

yazılan tonlar, ölçü numaralarından da anlaşılacağı gibi, eser içindeki sırası ile 

verilmiştir. Notalar, “Harf Sistemi” ile belirtilmiştir.( C:Do, D:Re, E:Mi, F:Fa, G:Sol, 

A:La, B:Si). Alt alta yazılan tonlar, ölçü numaralarından da anlaşılacağı gibi, eser 

içindeki sırası ile verilmiştir.  

 

Tablolarda parantez içinde verilen sayılar, eserde belirtilen bölgenin ölçü 

numarasını belirtmektedir. Ayrıca “T.G.” kısaltması “Ton Geçişi” ni belirtirken, 

“Ö.N” kısaltması “Ölçü Numarası” nı belirtmektedir.  

 

Tablo içinde verilen nota resimleri, eserin bahsedilen bölgesinin başlangıç iki 

ölçüsünü göstererek, eser içinde anlatılan bölgenin rahat bir şekilde bulunması amacı 

ile verilmiştir.  

 

Analiz, eserin biçimsel ve armonik özellikleri ile ilgili saptanan bilgilerin, 

“Romantik Dönem” de besteciler tarafından kullanılan, “Klasik Dönem” sonat 

özellikleri ile örtüştüğü ve değişiklik gösterdiği durumların yorumlanmasıyla 

işlenmiştir. 

 

 Eserin “Biçim Özellikleri” ve “Armonik Özellikleri” boyutuna ilişkin, 

“Adagio Bölümü” tablo örneği kesiti aşağıda verilmiştir. 
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Şekil.19. Biçimsel ve Armonik Analiz İlişkin “Adagio Bölümü” Tablo Örneği Kesiti 

 

Analizde, “Biçimsel Özellikler” boyutuna ilişkin “İlgili Bölüm Özet 

Tablosu”, bölümlerin ilk bakıldığında bir bütün olarak görünebilmesi için ayrıca 

oluşturulmuştur. Eserin “Biçimsel Özellikleri” boyutuna ilişkin “İlgili Bölüm Özet 

Tablosu” tablo örneği (Adagio Bölümü) aşağıda verilmiştir 

 

 

TEMA 

  

A.T. 1 

 

A.T. 2 
 

 

KÖPRÜ 

  

KÖPRÜ 1 

 

KÖPRÜ 2 
 

 

TEMA 

  

A.T. 1 

 

A.T. 2 
 

 

KÖPRÜ 

  

KÖPRÜ1 

 

KÖPRÜ 2 
 

 

TEMA 

  

A.T. 1 
 

Şekil.20.  Adagio Bölümü Özet Tablo Örneği 

TEMA 

   (1-18) 

 A1  A2 

Ö. N.  (1-9) Ö. N. (9-18) 

 

 

 

 

T. G. ve Ö. N T. G. ve Ö. N 

D (1-6) 

A (6-9) 

A (9-10) 

D (10-12) 

A (13-18) 



5. BULGULAR ve YORUM 

  

Bu bölümde, araştırmanın alt problemlerine yönelik bulgulara ve yorumlara 

yer verilmiştir.   

  

 5.1. Birinci Alt Probleme İlişkin Bulgular ve Yorumlar 

  

 J.Brahms’ ın  “Op. 108 No:3 Re Minör Keman-Piyano Sonatı”nın Müzikal-

Teknik Özellikleri nelerdir? adlı birinci alt probleme ilişkin bulgular ve yorumlar, 

J.Brahms’ ın  “Op. 108 No:3 Re Minör Keman-Piyano Sonatı”nın ilk bölümü olan 

“Allegro” ve ikinci bölümü olan “Adagio” bölümlerinde yer alan “yay teknikleri”, 

“sol el parmak teknikleri” ve “müzikal ifade bağı” kullanım durumları, tablolar 

aracılığı ile gösterilerek ve tabloların altında kullanımları hakkında yorumlar 

yapılarak ele alınmıştır. 

 

 Sonatta yer alan “yay teknikleri”nin ve “sol el parmak teknikleri”nin 

belirtildiği tablolardaki sütunlarda, eserde yer alan tekniklerin; adları, ölçü 

numaraları ve kullanım sayıları (frekans) belirtilmiştir. “Müzikal ifade bağları” 

tablosundaki sütunlarda ise, “müzikal ifade bağı” gösterimi, ölçü numaraları ve 

kullanım sayıları belirtilmiştir. 

 

 5.1.1. J.Brahms’ın “Op.108 No:3 Re Minör Keman-Piyano Sonatı’nın 

“Allegro” Bölümünde Kullanılan Tenik ve Müzikal Özellikler 

 

 Bu bölümde, “Op. 108 No:3 Re Minör Keman-Piyano Sonatı”, “Allegro” 

bölümünün “Teknik ve Müzikal” özellikleri incelenmiştir.  

 

 Teknik özellikler “Müzikal İfade Bağları”, “Yay Teknikleri ve Özellikleri”, 

“Sol El-Parmak Teknikleri ve Özellikleri” ve “Konum Geçişleri” başlıkları altında, 

Müzikal özellikler ise Dolce, Mezza Voce, Sostenuto, Tranquillo, Tempo başlıkları 

altında incelenerek yorumlanmıştır. 
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J.Brahms’ın genel müzikal özelliklerinin bilinmesi, yapılan analiz ile birlikte, 

esere olan bakış açısını şekillendirebileceği düşünüldüğünden, bestecinin yaylı 

müziğinde fikirlerine sıklıkla danıştığı J.Joachim’in, A.Moser ile birlikte yazdığı 

“Violinschule” adlı kitabında, eser içinde bulunan tekniklerin nasıl uygulanması 

gerektiği hakkında fikirler sunulmuş ve dünyaca ünlü piyanist İdil Biret’in, 

J.Brahms’ın müziğini seslendirirken, nasıl düşünülmesi gerektiği hakkındaki 

yorumlarına yer verilmiştir. Elde edilen bilgiler dahilinde “Allegro”da kullanılan 

terimlerin, kullanıldığı ölçüler belirtilerek, kulanım özellikleri yorumlanmıştır. 

Ayrıca Romantik Dönem’in ve J.Brahms’ın müzikal özelliklerinin “Allegro”daki 

yansımaları da yorumlanmıştır.  

 

 Müzikal Özellikler 

 İdil Biret, J.Brahms’ın müziğini seslendirirken dikkat edilmesi gereken 

unsurlar hakkında şunları belirtmiştir. Biret, J.Brahms’ın müziğini çalarken, 

çalıcının, iyi bir çeviklik, yumuşaklık ve esnekliğin birleşiminde bir teknik 

oluşturmasını önermektedir. Ayrıca J.Brahms’ın müziğini seslendirirken önemli olan 

davranışların arasında çalıcının kendini dinlemesinin de önemli olduğunu ve 

bestecinin eserlerinin, fazla melodramatik çalınmasının doğru olmayacağını 

belirtmiştir. 

 

Biret, J.Brahms’ın müziğinde, aksi belirtilmediği taktirde “legato” çalmak 

durumunda olduğumuzu belirtmiştir. Ayrıca, “Bu müzikte yapılmaması gereken hata 

buradan ağır, opak bir şeyler çıkartmaktır. (…) fakat ses dokusunun da çok zayıf 

olmaması gerekir. Yuvarlak olmamalıdır. Polifoni olabildiğince şeffaf olmalıdır” 

(www.idilbiret.eu/tr/?p=35) ifadesini kullanmıştır. 

 

İdil Biretin bu tavsiyeleri, J.Brahms’ın piyano müziği için belirtilmiş olsa da 

bestecinin genel müzikal anlayışından önemli ipuçları yakalamamıza neden 

olmuştur.  

 

http://www.idilbiret.eu/tr/?p=35
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Biret’in bu tavsiyeleri doğrultusunda, bu eser için de çeşitli tavsiyeler 

oluşturulabilineceği düşünülmeketedir. 

 

Bu tavsiyelerin her ne kadar eserin geneli için düşünülmesi gerekse de eserin 

bazı bölümleri için uygulanması neredeyse şart olan önerilerdir. Bu önerilerin, 

“Allegro” bölümü için, 84. ölçüde başlayan gelişme bölümünde yoğun olarak 

kullanılmış olan, yay hareketinin iki tel arasında gidip gelmesi davranışı ve aynı anda 

sol el davranışının sağ kol ile senkron sağlayacak şekilde kullanılması davranışı için 

uygulandığında, çalıcıya zihinsel ve fiziksel olarak rahatlık sağlayacağı 

düşünülmekte ve dolayısı ile eserin zorlu pasajlarından olan bu bölümün 

uygulamasına katkı sağlayacağı düşünülmektedir. 

 

J.Brahms’ın müzik anlayışını anlamamızda önemli yeri olan bazı terimlerin 

yorumlanması, bestecinin müziğini doğru düşünerek seslendirmeye yardımcı olacak 

unsurlardan biridir. “Allegro” bölümünde kullanılan bazı terimler, bu anlayış 

doğrultusunda incelenmiş ve yorumlanmıştır. Yorumlanan terimler, eser içinde 

bulunan tüm terimleri değil, araştırmada yapılan literatür taraması sonucunda 

ulaşılan bilgiler dahilinde ele alınmıştır.  

 

Eserin “Allegro” bölümünde kullanılmış bazı terimler şunlardır: Dolce, 

Mezza Voce, Sotto Voce, Sostenuto, Tranquillo. 

 

Dolce: 

 

dolce (İt.) – Tatlı bir değişle (Çalışır,1996:76). 

  

 Bestecinin hayatı boyunca, yaylı çalgılar için yazdığı eserlerde “dolce”yi sık 

kullanmış olmasının nedeni, yaylı çalgılardaki bağırsak tellerin kendine has tınısı, 

daha karanlık ve puslu tonların sıcaklığı ve hoşluğundan kaynaklanmış olabilir. 

Ancak bestecinin döneminde kullanılan bağırsak teller zaman geçtikçe, çelik tellere 

dönüşmüş ve bunun sonucunda puslu seslerin yerini, daha parlak ve güçlü sesler 

almıştır. Calıcılar bu değişime rağmen, bestecinin duymak istediği sıcak tınıya, 
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“dolce” pasajlarında yayı daha dikkatli ve ustaca kullanarak sesi yumuşatmaya 

çalışarak ulaşmaya çalışmışlardır. “Dolce”de karanlık ve puslu tını, çelik tellerde 

daha az doğal durmuştur. Ancak, çalıcılar bu uygulamalarda yayı tuşeye yakın 

kullanarak, sesin mümkün oldukça eski tınısına yaklaştırıp, doğal bir puslu tınıya 

ikna edici, eşsiz bir renk oluşturmuşlardır. Ayrıca “Dolce”, yumuşak bir dinamiğin 

içinde tatlı bir melodi oluşturabilmek için de  vibrato kullanımını gerektirir.  

 

 Helvey, J.Brahms’ın karakter ve artikülasyon için kullandığı terim ve 

ifadelerini, özellikle “dolce”, mezza voce”, “sotto voce” “sostenuto” ve “tranquillo” 

yu yorumlamak için yaylı çalgının şarkı söylediğini hayal etmesi, çalıcıyı doğru 

yönlendiren bir düşünce olacaktır yorumunu yapmıştır. 

 

“Dolce” terimi “Allegro” bölümünde 76., 116., 250. ölçülerde keman ve  

piyanoda aynı anda istenmiş, 139. ölçüde de sadece piyanoda istenmiştir. 

 

 Bölüm içinde kullanılan “Dolce”nin kullanımının, yukarıda verilen bilgi 

doğrultusunda uygulandığında, daha doğru bir seslendirmeye ulaşılacağı 

düşünülmektedir.  

 

 Mezza Voce:  

 

Birçok yabancı sözlükte bu terim “yarım güçlü ses” olarak tanımlanmıştır.  

1789 Daniel Gottlob Türk’ün (1750-1813, org sanatçısı, besteci ve Klasik Dönem 

müzik profesörü) ve 1807’deki Heinrich Christoph Koch’un (1749-1816) tanımı bu 

terimi ayrıntılandırarak, “mezzo forte” gibi, yorumlanması kolay bir kavramla eşit 

duruma getirmiştir. 1895-6’ daki Schubert’in “sesin gücünün yarısı” şeklindeki 

tanımı da “mezzo forte” için yeterli görülmştür. Bunun yanında “Dizionario” sözlüğü 

bu etkinin “pianissimo” seviyesine ulaşmaması gerektiğini belirtmiştir. Harvard 

Dictionary, Dictionnaire, Dizionario ve online Grove sözlüğü “kısıtlama” anlamını 

önermiştir. Larousse ansiklopedisinde bu terimin tanımı “Neredeyse pianodaki gibi 

kendinden emin bir şekilde söylemek” şeklinde yapılmıştır. Bu açılama, aynı 

zamanda azalma etkisine, özel gizli bir özellik kattığı ya da farklı bir vokal teknik 
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önerdiği için, mezzo forte’ den farklıdır. Larousse tanımı aynı zamanda erkek 

şarkıcılar için bu terimin başka bir yönü olan “falsetto”yu önerir” (Helvey, 2007:33). 

 

 Besteci, “mezza voce” dinamiğini, hem tek hem de kombineli kullanmıştır. 

Örneğin; p mezza voce, pp mezza voce, molto p e mezza voce gibi. Bu terim genelde 

piano veya pianissimo ile birlikte kullanılmasının yanında farklı dinamiklerle de 

görülür. “Allegro” bölümünde kullanılan “Mezza Voce”,  bu duruma örnek olacak 

niteliktedir. 84. ölçüde sadece keman parisinde, “molto p e mezza voce sempre” 

olarak istenmiştir. 

 

 Yaylı çalgılardaki bağırsak tellerin kendine has tınısı, daha karanlık ve puslu 

tonların sıcaklığı ve hoşluğu, bestecinin hayatı boyunca yaylı çalgılar için yazdığı 

eserlerde “dolce” gibi “mezza voce” kullanımında da ona ilham vermiş olablir. 

“Dolce” gibi “mezza voce”de de karanlık ve puslu tını, çelik tellerde daha az doğal 

durmuştur. Ancak, çalıcılar bu uygulamalarda yayı tuşeye yakın kullanarak, sesi 

mümkün oldukça eski tınısına yaklaştırıp, doğal bir puslu tınıya ikna edici, eşsiz bir 

renk oluşturmuşlardır.    

 

 Helvey, J.Brahms’ın karakter ve artikülasyon için kullandığı terim ve 

ifadelerini, özellikle “dolce”, mezza voce”, “sotto voce” “sostenuto” ve “tranquillo” 

yu yorumlamak için, yaylı çalgının şarkı söylediğini hayal etmesi, çalıcıyı doğru 

yönlendiren bir düşünce olacaktır yorumunu yapmıştır. 

 

 “Mezza voce” nin yukarıda belirtildiği gibi uygulanması, eserde daha doğru 

bir seslendirmeye yardımcı olabileceği düşünülmektedir. 

 

 Sotto Voce: 

 

 Birçok tanımda “sotto voce”, alçak, sessiz, kısıtlanmış bir etki ve zayıf bir 

dinamik olarak tanımlanmıştır. 
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 Eski tanımlarda terim “mezza voce” ile bağdaştırılmıştır. Ancak Schilling ve 

Koch’un tanımları tona bağlılık etkisini de ekleyerek, sadece yarı şiddette bir ses 

olmaktan farklı kılmıştır. Bazı spesifik tanımlarda, yaylı çalgılarda yayın tuşeye 

yaklaştırılmasıyla, istenen etkinin elde edilebileceğini belirtmiştir.  

  

 J.Brahms, bu terimi diğer terimlerdeki gibi bazen tek, bazen de kombineli 

kullanmıştır. “Allegro” bölümünde kullanılan çeşitleri şöyledir; 1. ölçüde keman ve 

piyanoda aynı anda “sotto voce ma espressivo”, 86. ölçüde sadece piyanoda, “molto 

legato e s.v sempre”, 130. ölçüde kemanda “sotto voce espress”, aynı ölçüde 

piyanoda “s.v. molto largo sempre”, 236. ölçüde kemanda “sotto voce”, aynı ölçüde 

piyanoda “s.v.” kullanılmıştır. 

 

 Bu terim, “mezza voce” kadar gizemli görünmesine rağmen, besteci “sotto 

voce” yi daha sık kullanmıştır. “Allegro” bölümünde bu durum görülmektedir.  

 

 “sotto voce” tınısal bir etki yaratır ve geniş bir tempo yelpazesinde kullanılır. 

J.Brahms’ın bu terimi kullanımı, bazı eserlerinde “espressivo” kullanımı ile 

bağlantılıdır. Bestecinin bu kullanımı, 1. ölçüde kemanda ve piyanoda ve 130.  

ölçüde kemanda kullandığı ifadelerde, açıkça görülmektedir. Bu durum, bağ 

ifadelerin içinde belirtilerek daha güçlü vurgulanmıştır.  

 

 J.Brahms piyanoda “sotto voce” deki pedal kullanımını, “mezza voce” deki 

gibi piyaniste bırakmıştır. Ancak kullanılmasını istemediği durumlarda, ekstra bir 

notla açıklama yapmıştır. Terimin, “Allegro” bölümünün, piyano partisindeki 

kullanımlarında, pedal kullanılmamasının istenildiğine dair bir açıklama bulunmadığı 

görülmektedir. Bu durumda notanın belirteçlerine bağlı kalınırsa piyano partisinde, 

terimin belirtildiği yerlerde, pedal kullanımının tercih edilebileceği düşünülmektedir.  

 

 Yaylı çalgılardaki bağırsak tellerin kendine has tınısı, daha karanlık ve puslu 

tonların sıcaklığı ve hoşluğu, bestecinin hayatı boyunca yaylı çalgılar için yazdığı 

eserlerde “dolce” ve “mezza voce” gibi “sotto voce” kulanımında da O’na ilham 

vermiş olablir. Ancak, bestecinin döneminde kullanılan bağırsak teller zaman 
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geçtikçe, çelik tellere dönüşmüş ve bunun sonucunda puslu seslerin yerini, daha 

parlak ve güçlü sesler almıştır. “Dolce” ve “mezza voce” gibi  “sotto voce” de de 

karanlık ve puslu tını, çelik tellerde daha az doğal durmuştur. Ancak, çalıcılar bu 

uygulamalarda yayı tuşeye yakın kullanarak, sesin mümkün oldukça eski tınısına 

yaklaştırıp, doğal bir puslu tınıya ikna edici, eşsiz bir renk oluşturmuşlardır.    

 

 Helvey, J.Brahms’ın karakter ve artikülasyon için kullandığı terim ve 

ifadelerini, özellikle “dolce”, mezza voce”, “sotto voce” “sostenuto” ve “tranquillo” 

yu yorumlamak için, yaylı çalgının şarkı söylediğini hayal etmesi, çalıcıyı doğru 

yönlendiren bir düşünce olacaktır yorumunu yapmıştır.  

 

 “Sotto voce” nin yukarıda belirtildiği gibi uygulanmasının, eserde daha doğru 

bir seslendirmeye sebep olabileceği düşünülmektedir.  

 

Sostenuto: 

 

 The Dictionnaire, Brochhaus Riemann ve Dizionario sözlükleri, “sostenuto” 

nun bir diğer tempo işaretine geçilirken, örneğin “Andante”, tempodaki yavaşlamayı 

ifade ettiğini belirtirken, Horvard Dictionary, Maurice Hinson ve online Grove, 

“sostenuto”nun bağımsız bir şekilde daha yavaş bir tempoyu işaret ettiğini 

belirtmiştir. Bu tanımlar ve başka bir çok tanıma göre “sostenuto”, devam ettirilen 

bir karakter, genişleyen bir tempo, devam ettirilen artikülasyon anlamında 

kullanılmıştır. 

 

 Besteci “Allegro” bölümünde, “sostenuto”nun kullanımını, “The 

Dictionnaire, Brochhaus Riemann ve Dizionario sözlüklerinin yaptığı tanım 

doğrultusunda kullanmış olduğu düşünülmektedir. Bu durum, “Allegro” bölümünde 

şu şekilde belirtilmiştir. 236. ölüçüden, 258. ölçüye kadar olan bölüm için, ikilik 

birime 72 metronom istenirken, 258. ölçüde “sostenuto”nun üstünde yazılmış olan 

ikilik birim için istenen 63 metronom, temponun yavaşlatılmasının istenildiğini 

açıkça belirtir. Metronom değerlerinin verilmesi de çalıcıya, emin bir uygulama 
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sağlayarak, daha iyi bir seslendirme gerçekleştirebileceğini sağlayacağı 

düşünülmektedir.  

 

 J.Brahms, bu terimi de diğer terimler gibi, çeşitli şekillerde kullanmıştır. 

Besteci, “sostenuto” yu küçük harflerle partisyonun başına veya içine yazmıştır. 

“Allegro” bölümünde bu terimin kullanımı, partisyoun içindedir ve 258. ölçüde 

keman ve piyanoda aynı anda istenilen kullanımında, yalın bir şekilde “Sotenuto” 

olarak yazılmışken, 129. ölçüde sadece piyanoda istenen kullanımında da “un poco 

sost” yalın olmayan bir şekilde yazıldığı görülmektedir. 

 

 Besteci, terimin süresini belirtmek için bazen kesik çizgiler kullanmış, bazen 

de kullanmamıştır. Terim, “Allegro” bölümünde çizgisiz bir şekilde kullanılmıştır.  

 

 Tüm bu açıklamalara rağmen, bu terimin yorumu için, çevresindeki müzikal 

ve şiirsel içerik ve esere bir bütün olarak bakmak, en çok kullanılan yöntem 

olmuştur. 

 

 J.Brahms’ın, “sostenuto” yu açık bir biçimde belirttiği yerlerde, çalıcı 

istikrarlı ve devam eden yay hareketleriyle, modern legato tarzını vurgulayabilir. 

“Allegro” bölümünün 258. ölçüsünde, bu uygulamayı kararlı bir şekilde yapmamızı 

sağlayacak veriler açıkça görülmketedir. 

  

 Helvey, J.Brahms’ın karakter ve artikülasyon için kullandığı terim ve 

ifadelerini, özellikle “dolce”, mezza voce”, “sotto voce” “sostenuto” ve “tranquillo” 

yu yorumlamak için yaylı çalgının şarkı söylediğini hayal etmesi, çalıcıyı doğru 

yönlendiren bir düşünce olacaktır yorumunu yapmıştır. 

 

Tranquillo: 

 

 Birçok kaynağa göre “tranquillo”, sakin ve huzurlu bir karakter olarak 

belirtilmiştir. Koch ve online Grove ise “tranquillo” kullanımında tempoya özel 

olarak değinmişlerdir. Aynı zamanda, dingin ve sakin bir karakterin, bazen daha 
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rahat bir tempoya neden olabildiğine değinilmiştir. Bu yorumların çakışıp 

çakışmadığı veya bağımsız kullanılıp kullanılmadığı her zaman açık değildir. 

 

Musgrave ve Sherman’ın “Performing Brahms” kitabında ve Helvey’ in 

tezinde “tranquillo” terimi ile ilgili olarak bir çelişki bulunmaktadır. Musgrave, 

“tranquillo” teriminin, küçük harfle yazıldığı zaman fazla acele edilmemesi 

gerektiğini, büyük harfle yazıldığı zaman ise tempo farkını ifade ettiğini 

belirtilmiştir. Helvey ise, küçük harfle yazılan terimin duygu değişimini, büyük 

harfle yazılanın ise belirgin tempo değişimini ifade ettiğini belirtmiştir. Her iki yazar 

da Keller’in bu önerisinden bahsetmiştir. 

 

Bestecinin “Allegro”sunda kullanılan tüm “tranquillo” terimleri, küçük harf 

ile yazılmıştır. Bu kullanımların, Musgrave ve Sherman’ın “Performing Brahms” 

kitabında belirtildiği gibi, küçük harf ile başlayan terim belirtildiği zaman, fazla acele 

edilmemesi gerektiği bilgisiyle örtüştüğü düşünülmektedir. Çünkü, bölüm içinde 

karakter değişiminin kesin olarak yapılmış olan yerlerinde “tranquillo” terimine 

rastlanılmamıştır. Ancak, incelenen tüm kaynaklarda bulunan belirsizlik, bu 

araştırmada da görülmektedir.   

 

 “Allegro” bölümünde “tranquillo”nun kullanıldığı ölçüler şöyledir; 60. ölçüde 

sadece piyano partisinde “tranquillo….” şeklinde belirtilmiştir, 151. ölçüde sadece 

piyano partisinde “tranquillo” olarak belirtilmiştir, 198. ölçüde  sadece piyanoda 

“tranquillo….” olarak belirtilmiştir, 236. ölçüde sadece piyano partisinde “ 

tranquillo” olarak belirtilmiştir.    

 

 J.Brahms’ın neredeyse her çalışmasında, bütün bu terimlerin birbirine benzer, 

farklı kullanımları mevcuttur. Bu terimler bazen açık, bazen de belirsizdir. Bütün bu 

açıklamaların yanında, “Her bir terimin kullanımı belirsiz olduğu zaman, en mantıklı 

yorumlama ya armonik, formsal anlatım, ya da şiirsel ipuçlarıyla yapılan 

yorumlamadır” (Helvey,2007:75) düşüncesini akıldan çıkarmamak gerekir. Ayrıca 

Helvey bu konuya farklı bir bakış açısı getirerek, J.Brahms’ın net olmayan 
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ifadelerinin, yorumcuya bu belirsiz terimleri daha özgür bir biçimde yorumlaya 

bilme imkanı verdiğini düşündürmektedir.  

 

 Tempo 

 

 J.Brahms’ın tempo ile ilgili düşüncelerinin ve tercihlerinin, “Allegro” 

bölümüne yansımaları şunlardır; 

 

Bestecinin, “(…) emin olduğum bir şey varsa, o da tempolarımı tevazuyla 

ama en büyük özen ve açıklıkla başlıkta belirttiğimdir” (Musgrave ve Sherman, 

2008:22), yorumu ve J.Brahms’ın tempoları belirlerken, yorumcunun ruh halini ve 

onun hissedebileceğini dikkate alan bir besteci olduğu bilgisi, bestecinin tempoları 

titizlikle belirlediği, çalıcıya genel bir fikir verip, çalıcının kendi hissiyatı 

doğrultusunda davranması yolunda açık kapı bırakarak, çok katı isteklerde 

bulunmamış olduğu düşünülmektedir. Besteci, bu bölümün başlangıcında metronom 

sayısını belirtmiştir. Bölüm içerisinde de temponun değişmesini istediği yerlerde 

parantez içinde metronom sayılarını açıkça belirtmiştir. Belirtilen ölçüler şunlardır; 

24, 27, 34, 40, 47, 76, 153, 157, 236, 258. Bu ölüçüler, sadece piyano partisinde 

belirtilmiştir.  

 

“Brahms’ın yorumcular için en iyi ipuçlarının O’nun kendi metronom işareti 

değil, sözlü tempo ifadeleri olduğu düşüncesini meşrulaştırmış oluruz” (Musgrave ve 

Sherman, 2008:123). Besteci geç dönem eserlerinde daha temkinli tempolar seçtiği 

için, ayrıntılı ifadeleri sık sık kullandığı kaynaklarda belirtilmektedir. “Op.108 No:3 

Re Minör Keman-Piyano Sonatı”, bestecinin geç dönem eseri olmasına karşın, 

“Allegro” bölümünde, sözlü tempo ifadelerini, ne başlıkta ne de içeride 

belirtmemiştir. Sadece bölüm başlığı olarak “Allegro”yu kullanmış, metronom 

sayılarını ise başlığın yanında parantez içinde ve içeride, tempo değişimnin olmasını 

istediği yerlerde belirtmiştir. Bestecinin sözlü tempo ifadeleri, 1879 yılında 

(J.Brahms’ın ölümünden on sekiz yıl önce)  bestelenmiş “Op. 78 No:1 Keman-

Piyano Sonatı”nda görülmektedir. 
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J.Brahms’ın eserlerinde tempo ile ilgili ayrıntılı ifadeler kullanılmış olması, 

her ne kadar eserlerinin seslendirilmesinde çalıcının ruh halini dikkate alan bir 

sanatçı olsa da tempo ifadelerinin çalıcı tarafından değişime uğrayacak kadar 

değiştirilmemesi gerektiğinin ipuçlarını verdiği düşünülmektedir. J.Joachim’in 

A.Moser ile yazdığı “Violinschule”de bu fikri desteleyecek ifadelerden biri şudur;  

 “ Ritim ve vurgu, insan vücudunda çok iyi yansıtılmıştır. Nefes, nabız atışı, ritmin 

katı kurallarını gösterirler. Öyle ki bunların yavaşlaması ya da kesilmesi, hastalıkla 

veya ölümle bağlantılıdır” (Joachim ve Moser, 1905:56).  

 

 Besteci, genellikle eserlerinin dış bölümlerinin (ilk ve son bölümlerin) hızlı 

tempo olmasını tercih etmiştir. Kaynaklarda daha çok sonat stilindeki ilk ve son 

bölümlerde hızlı metronom işaretleri kullandığı düşünüldüğü belirtilmektedir. 

J.Brahms’ın bu sonatındaki ilk bölüm olan “Allegro”ya, sebare, ikilik birim için, 84 

metronom sayısı verilmiştir. (Dörtlüğe bir vurulduğunda, bu sayı dörtlük birim için 

168’e denk gelmektedir) ve “son bölüm olan “Presto agitato”ya noktalı dörtlük için 

132-138 metronom sayısı verilmiştir. Bu düşünceye göre, sonatın diğer bölümleri 

için, ilk ve son bölümde istenen metronom sayılarından daha düşük  tempoyu 

gösteren metronom işaretleri istenmiştir. Dolayısı ile bu sonatın da bestecinin genel 

kullanımına uyduğu düşünülmektedir.  

 

Bu eserin “Allegro” bölümü sebare yazılmış bir bölümdür. Bestecinin sebare 

kullanımı için yapılan tahmin, “(…) Brahms’ın sebare’nin yarım notunu dört 

dörtlükteki çeyrek notaya eşdeğer görmüş olabilir.” (Musgrave ve Sherman, 

2008:121) düşüncesi yönündedir. 

 

“Brahms bir bölümde, gerçek bir vuruş değişikliğiyle tempo değişimine 

gittiği zaman, değişiklikten önce mutlaka bir ritmik figür koyuyor ve bu da 

değişikliğe uğrayan nabza referans görevi görüyor” (Musgrave ve Sherman, 

2008:103). 

 

“Allegro” bölümünde bu özelliğe uyan belli ölçüler mevcuttur. Bunlar, 84. 

ölçü ve devamıdır. Besteci burada, tempo değişimini parantez içinde belirterek, 
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bölümün başından itibaren ilk kez duyulan yeni bir ritmik figür ile verdiği metronom 

işaretini desteklediği düşünülmektedir.  

 

5.1.1.1 J. Brahms’ ın “Op. 108 No:3 Re Minör Keman-Piyano Sonatı” 

nın “Allegro” Bölümünde Kullanılan Müzikal İfade Bağları 

 

 J.Brahms’ ın “Op. 108 No:3 Re Minör Keman-Piyano Sonatı” için hazırlanan 

müzikal ifade bağı tabloları, eser içerisindeki sıklıkla kullanılan bir özelliği ortaya 

koymaktadır.   

 

 Romantik dönem müziğini, klasik dönemden ayıran başlıca özelliklerin 

arasında; duygu yüklü cümlelerin kullanımı dikkat çekmektedir. Bu da Romantik 

Dönem müziklerinin melodilerine, uzun ve kesintisiz çizgiler olarak yansır.  

 

Bu duruma J.Brahms’ ın kişisel tercihleri ve duyguları da eklenince karşımıza 

muazzam bir müzik ve dolayısı ile müzik yazısı çıkar. 

 

J.Brahms’ ın tema ve melodi kullanımı, onun içsel dünyasını yansıtması 

nedeniyle çok zengindir. J.Brahms, müzikteki tematik gelişmenin sadece teknik 

değil, aynı zamanda hayal gücü gerektirdiğine de inanır. Dolayısıyla bestecinin 

müziğinde, anlatım zenginliği ve buna bağlı olarak soluksuz cümleler hakimdir. 

Bestecinin yaylı sazlar için yazmayı en sevdiği şey, uzun ve kesintisiz cümleler 

olmuştur. 

 

Rey. Morgan Longyer’in “Nineteenth-Centry Romanticism Music” adlı 

kitabında, bu konu ile ilgili belirttiği üzere, besteci uzun soluklu melodilerinde 

nefesler olsa bile, melodik çizginin bozulmadığını belirtmiştir. “Op.108 No:3 Re 

Minör Keman-Piyano Sonatı” nda bu durumu örnekleyecek ölçüler mevcuttur. 

Birinci Bölüm, “Allegro” da (A Dönemi) 1. - 24. ölçüler içinde, 11, 16, 18 ve 21. 

ölçülerde bir dörtlük suslar olmasına rağmen, A Dönemi boyunca melodi, 

kesilmemişçesine devam etmiştir.  Aynı şekilde 218.- 236. ölçüler içinde, 230. ve 

233. ölçülerde suslar olmasına rağmen, melodi ısrarla devam etmiştir. 
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Brahms’ ın müziğindeki, uzun ve devamlı gelişen melodiler ile ilgili olarak 

İdil Biret “ Brahms tehlikelidir. Birçok uzun pasajlar vardır ki dikkatli olmadığımız 

taktirde çok sıkıcı olabilir” demiştir. (http://www.idilbiret.eu/tr/?p=35 ). 

 

İdil Biret bu ifadesini J.Brahms’ ın piyano müziği için belirtmiştir. Ancak bir 

bestecinin müzik anlayışı, yarattığı her eserde kendini göstermektedir. 

 

İdil Biret’ in de belirttiği gibi, J.Brahms’ ın uzun ve gelişen melodileri 

anlamlı kılabilmek ve sıkıcı hale getirmemek için, edisyonun, özellikle de el 

yazmasına en yakın olan, araştırmada bu anlamda öneminin farkında olunarak tercih 

edildiği, “PETERS EDITION” un bizlere sunduğu nota yazısına sadık kalmamız 

gerekmektedir. 

 

J.Joachim, “Violinschule”deki keman öğrencilerine verdiği öneriler arasında 

şunu belirmiştir;  

 

“(…) İlk aşamada bestecinin çeşitli işaretler ile belirtilen isteklerine harfiyen 

uyulmalıdır. (…) Ses gürlüğü açısından yazıların p, mf. f gibi belirteçlere üst 

düzey dikkat edilmelidir (….) 

 

Yeni bir parçayı çalışmaya başlamadan önce öğrenci dikkatlice tonalite, ritim 

ve kompozisyonun genel karakterine bakmalıdır” (Joachim ve Moser, 1905:59).  

 

J.Joachim’in bu tavsiyeleri, öğrencinin nasıl çalışması gerektiği hakkında 

fikir verirken, bir yandan da bestecinin fikirlerine mümkün oldukça bağlı kalınması 

gerektiğini de dolaylı olarak belirttiği düşünülmeketdir. Bu durumun da bestecinin el 

yazmasına en yakın edisyonun kullanılması fikrini desteklediği düşünülmektedir 

 

Bu durumun bir başka gerekliliği ise şu alıntıyla belirtilebilir;  

 

“(…), iyi eğitilmiş çalıcılar, notaya altın oran olarak bakmaya yönelik 

eğitilirler. Eğer ortada bir çelişki varsa, o zaman nota esas alınır. Bunun geçerli bir 

http://www.idilbiret.eu/tr/?p=35
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sebebi de vardır. Türlü meşhur yorumculara, oda müziği partilerini “değiştirme” leri 

için para ödenir, ve notaya kendi parmak pozisyonlarını, kendi yaylarını veya 

artikülasyonlarını, hatta dinamiklerini ekleyerek (ve bu şekilde büyük olasılıkla 

cümlelemeyi de değiştirerek) ücretlerini alırlar. Olayların normal aktığı bir durumda 

partilere sırt yaslanmaz. (…), O’nun ne istediğini anlayabilmek adına Brahms’ın 

müziğinde partilerin ve partisyonun ilk baskılarına bakmamız gerektiğini 

öğretmektedir. Ama aynı zamanda bize, son incelemede sağ duyunun kazandığını da 

öğretmektedir” (Musgrave ve Sherman, 2008: 33) 

 

“(...) partisyon ve partiler arasındaki farklılık, parçanın yorumu için temel 

öneme sahiptir. Burada partilerin ilk baskısına başvurmak (ve partilerin çokça 

kullanılan Peters baskılarının bu farklılıkların birçoğunu içerdiğini not etmek) hayati 

öneme sahiptir. (Musgrave ve Sherman, 2008: 33- 34). 

 

J.Brahms, belirtildiği gibi, uzun soluklu melodileri çalıcının zihninde net bir 

şekilde oluşturabilmeyi sağlayabilecek, “Op. 108 No:3 Re Minör Keman-Piyano 

Sonatı”nda sıklıkla kullandığı “müzikal ifade bağları” eser içinde tespit edilmiştir. 

Söz konusu bağlar, yaya yansımayan, ancak çalıcının çalarken zihninde oluşturması 

gereken müzikal ifadeyi ve müzikal istekleri ön plana çıkaran bağlardır. Söz konusu 

nota yazısında, üç çeşit bağ kullanımı saptanmıştır. Bu saptamayı aşağıdaki şekilde 

ifade etmemiz mümkündür; 

 

 Müzikal ifade bağları, 

 Uzatma bağları, 

 Notaların birlikte veya tek hareketle çalınması gerektiğini belirten bağlar. 

 

Eser içerisinde kullanılan söz konusu bağ işaretlerinden uzatma bağı, net bir 

şekilde ayırt edilebilir durumdadır. Ancak, müzikal ifade bağı ve yayın nasıl 

kullanılacağını belirten bağ işareti arasında ilk bakışta karmaşık görünen bir durum 

mevcuttur. Bu iki bağı ayırt etmemize yarayan, yayın nasıl kullanılacağını belirten ve 

yaylı çalgılar nota yazım terminolojisinde bulunan “ ” (çek) ve “ V ” (it) 

işaretleri, bizlere bu iki bağın arasındaki ayrımı fark etmemizi sağlayarak, aradaki 
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farkı net bir şekilde ortaya koymaktadır. Nota üzerindeki çeşitli yerlerde müzikal 

ifade bağlarının içinde kullanılan “ ” ve “ V ” işaretleri yayın yönünü istenilen 

şekilde belirlememizi, nota üzerindeki bağ ile de müziğin sanki bağ varmışçasına 

(yayı sanki aynı yönde kullanmış veya yayın yönünü değiştirmemiş gibi) devam 

etmesini net bir şekilde ortaya koymaktadır. Ör: Allegro (I. Blüm) 96.ve 97. ölçü. 

 

J.Brahms ve J.Joachim arasında bu karmaşayı doğrulayan, J.Joachim’in, 

J.Brahms’a gönderdiği mektubun bir bölümü şöyledir. “(…) legato için, bağlarda 

sadece legato anlamına gelen durumla, birçok notanın aynı bağ içinde çalınması 

durumunun ayrıştırılması da gariptir; veya anlamlarına göre nota gruplarının 

bölünmesi anlamına geldiği durumu ayrıştırmak da gariptir” (Musgrave ve Sherman, 

2008:52). 

 

 Besteci, kullandığı bağ çeşitleriyle müziğini zenginleştirmiştir. Bu bağlardan  

biri olan, “Uzatma Bağı” ile de müziğindeki ritmik çeşitliliği sağlamıştır. 

 

 J.Brahms’ın müziğindeki ritmik şaşırtmalar, çoğukez önceden sezilen temel 

vuruşlar tarafından ana vuruşlardan geliştirilen, küçük değerli notalarla veya büyük 

değerli notalarla bağlanmasından ( ) kaynaklanır. Şaşırtıcı yayları olan, “Op.108 

No:3 Re Minör Keman-Piyano Sonatı”nda zorlu sağlam örnekler görülmektedir. 

“Allegro” bölümünde saptanan ölçüler şunlardır; 

 

 

Şekil.21. Bağlar ile Geliştirilmiş Ritmik Yapı Gösterimi Op.108. Allegro Bölümü 

168.-169 Ölçüler 
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  İdil Biret, J.Brahms’ taki müzikal fikrin büyüklüğünü ve dolayısıyla 

cümlelerinin büyüklüğünü ondaki ritmik duygunun muazzamlığına bağlamaktadır. 

Ayrıca Bernard Jacopson’ un röportajında bestecideki ritim duygusu ile ilgili 

aşağıdaki fikre kesinlikle katıldığını belirtmektedir: 

“Bence Brahms’ taki ritim duygusu, Kızılderili müziğindekine benzer. Sitar 

çalan ve tabla çalan müzisyenler uzun pasajlar sırasında birbiriyle çelişen ritimler 

içine girerler ve ancak bir süre sonra bir araya gelirler. Bu birleşmede eşsiz bir 

tamamlanma duygusu vardır” (http://www.idilbiret.eu/tr/?p=35 ). 

 

Leyla Pamir “Müzikte Geniş Soluklar” kitabındaki “ 20. Yüzyıl Sonu Bakış 

Açısıyla Brahms” alt başlıklı bir bölümde J.Brahms’ı şu şekilde açıklamıştır; 

“Müzik, edebiyat, sanat tarihini kapsayan derin bilgileri ve zor anlaşılan müziğiyle 

Alman asıllı Brahms, aydın ama içedönük bir besteciydi.” (Pamir, 2000 :193). 

 

Bu tanımdan da anlaşılacağı gibi J.Brahms’ın müziği zor anlaşılan bir 

müziktir. Bu durumun nedenleri arasında J.Brahms’ın ritmik anlayışı da girebilir. 

 

 Bu çelişen ritimleri, J.Brahms’ ın “Op. 108 No: 3 Re Minör Keman- Piyano 

Sonatı”nın ilk bölümünün daha başlangıcında görmemiz mümkündür. Ayrıca keman 

ve piyano partisinde birbirini tamamlayan çelişkili ritimler ve keman partisinde, 

piyano partisini destekleyen senkoplu yaylar sıklıkla göze çarpmaktadır. 

Tablo 1. J. Brahms Op. 108 Re Minör Keman-Piyano Sonatı Allegro Bölümü 

Müzikal İfade Bağı Kullanımı 

Müzikal İfade Bağı Ölçü Numarası Kullanım Sayısı 

( f ) 

 

 
 

 

(28, 29) 

 

1 

 

 

 

 

 
 

 

(84, 85) 

 

1 
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(86, 87) 

 

1 

 

 

 

(96, 97) 

 

1 

 

 

 

(98, 99) 

 

1 

 

 

 

(108, 109) 

 

1 

 

 

 

 

 

(110, 111) 

 

1 

 

 

 

 

 

 

(122, 123) 

 

1 

 

 

 

(124, 125) 

 

1 

 

 

 

(126, 127) 

 

1 

 

 

 

(218, 219) 

 

1 

 

 

 

(222, 223) 

 

1 
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Ölçü Sayısı: 264 

Toplam Kullanım Sayısı: 17 

 

 Bestecinin kullandığı bir diğer bağ çeşidi olan “Müzikal İfade Bağı” 

cümlelerin uzunluğunu ortaya koymaktadır. Tablo 1’de,  “Op. 108 No:3 Re Minör 

Keman-Piyano Sonatı” “Allegro” bölümünde tespit edilen “Müzikal İfade Bağları” 

ölçü numaraları ve kullanım sayıları ile belirtilmiştir. Tablo 1’de görüldüğü gibi 

“Allegro” bölümünde 17 kere müzikal ifade bağı kullanıldığı görülmektedir.  

 

 “Müzikal İfade Bağları”, bağın kullanıldığı notalar arasında, yayın yönü 

değişse bile sanki değişmemiş gibi duyulmasını sağlamayı çalıcıya belirtmektedir. 

Bir başka değişle, bağ boyunca çeşitli vurgular yapılmaması gerektiğini ifade 

etmektedir. 

 

 J.Joachim’in A.Moser ile yazdığı “Violinschule” adlı kitabında, bu konu ile 

ilgili olarak şunlara değinilmiştir; 

 

  

 

 

(236, 237) 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

(238, 239) 

 

 

1 

 

 

 

(258, 259) 

 

 

1 

 

 

 

260 

 

1 

 

 

 

261 

 

1 
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   “Bizim amacımız için, sadece iki tür vurgu dikkate alınmalıdır. Yani ritmik 

ve melodik vurgu. Birincisi, müziğin ölçüsüne bağlıdır. İkincisi ise bazı 

kurallara bağlıdır. Bunlar da artistik bir ruh hali ile takip edilmesi, zeka ve 

zevkle takip edilmesinden daha kolay kurallardır. Ritmik vurgu bölgeseldir ve 

sabittir. Besteci başka bir şey belirtmediği sürece her zaman aynı ölçünün aynı 

vurgulanan vuruşuna denk gelir” (Joachim ve Moser: 1905:57). 

 

 J.Joachim, vurgunun ritmik ve melodik olarak iki temel unsur ile 

belirlendiğini belirtmiştir. Normalde ölçünün kaç kaçlık olduğuna göre vurgular 

belirlenir ve besteci herhangi bir değişim istemediği sürece bu kuralar uyulur. Ancak 

melodi de vurguyu etkileyen ve şekillendiren önemli bir unsurdur. Besteci isterse 

eser üzerinde kendi vurgularını belirterek melodinin akışını ve algılanmasını 

değiştirebilir. Bu özellik, J.Brahms’ta fazlaca görülmektedir. “Müzikal İfade 

Bağları”nın bu vurguları etkileyen unsurlardan bir tanesi olduğu düşünülmeketdir.  

 

 J.Joachim, çalıcının vurgulardaki uygulamaları konusunda; besteci aksini 

gösteren bir belirteç kullanmadığı sürece ritmik vurgunun, melodik vurgudan daha 

öne çıkarak uygulanması gereken bir unsur olduğunu ve verdiği bir örnekle 4/4’lük 

ölçüde, vurgunun başta olduğunu “Violinschule” kitabında belirtmiştir. J.Joachim’in 

bu ifadesiyle, eser hakkında genel bir fikir edinilebileceği düşünülmektedir.  Bu fikir, 

bestecinin “Müzikal İfade Bağı” gibi, vurguyu etkileyen herhangi bir belirteç 

koymadığı yerlerde, eserin kaç kaçlık olduğuna bağlı olarak belirlenen ritmik 

vurgunun, ölçü başlarında uygulanması fikrini çalıcıya verdiği düşünülmektedir. 

 

 Tablo 1’deki (84.,85.)., (86.,87.), (96.,97.), (98.,99.), (122.,123.), (124.,125.), 

(126.,127.), (236.,237.) ve (238.,239.) ölçülerdeki uygulamalarda doğru yay 

davranışını uygulayabilmek ve doğru düşünmek gerekir. J.Joachim’in, A.Moser ile 

yazdığı “Violinschule” adlı kitabında, tablo 1’de belirtilen ölçülerdeki gibi, iki tel 

arasındaki geçişlerin nasıl uygulanması gerektiği hakkında çeşitli yorumlar ve 

tavsiyeler yapılmıştır. Bu uygulamalar özetle şöyle maddelendirilebilir; 

 



136 

 

 Her iki telde eşit basınçla çalmak, 

 Yayın başlangıç veya bitiş noktalarında gereksiz bilek hareketlerinden 

kaçınmak, 

 Yayın açısını iyi ayarlayabilmek, 

 Yayı sert bir şekilde tutmamak ve esnek bir bilek sağlamak, 

 Kalın teden ince tele geçerken, dirseğin bilekten yukarı olmamasını 

engellemek için üst kolu aşağıda tutmak, 

 Yayın başlangıcında veya ortasında daha küçük el kıvırma hareketi 

yapmak, 

Çalıcının, “Violinschule”de belirtilen bu tavsiyelere uyulmasıyla,  

çalıcının doğru davranışlarla uygulamaları daha rahat yapacağı ve gereksiz 

vurgulardan kaçınabileceği düşünülmektedir.   

  

5.1.1.2. J. Brahms’ ın “Op. 108 No:3 Re Minör  Keman-Piyano Sonatı” nın 

“Allegro” Bölümünde Kullanılan Yay Teknikleri ve Özellikleri 

  

 Araştırmanın bu bölümünde Brahms’ ın “Op.108 No:3 Re Minör  Keman-

Piyano Sonatı”nın “Allegro” bölümünde kullanılan yay teknikleri üzerine analiz 

yapılmıştır. Analiz sonucunda sırası ile; 

 

 Detaşe,  

 Legato,  

 Marcato 

 Çift ses, 

 Üçlü akor,  

 Dörtlü akor, 

  Kent çalma, tekniklerinin kullanıldığı tespit edilmiş ve bu teknikler ile ilgili  

yorumlar yapılmıştır. 

 

Tablolarda, her yuvarlak içinde belirtilen nota birimi veya nota grubu, tek  
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kullanımı ifade etmektedir. Örneğin Tablo 2, “1.a” örneğinde, “ölçü numarası” 

bölümünde toplam yedi ölçü görünmekte ancak, resimde belirtilen iki ayrı birim için 

ölçü başına iki kullanım bulunmaktadır. Dolayısı ile kullanım sayısı 7 değil 14 olarak 

belirtilmektedir 

Tablo 2.  J. Brahms Op. 108 Re Minör Keman-Piyano Sonatı Allegro Bölümü 

Detaşe Kullanımı 

Detaşe Ölçü Numarası Kullanım Sayısı 

( f ) 

1.a) 

 

 

(1,2)/2, (5,6)/2, (22,23)/2, 

(151, 152)/2, 

 (218, 219)/2, 

(222,223)/2, (234, 235)/2 

 

14 

 

b) 

 

 

9/2, 13/2, 14/2, 138/2, 

142/2, 143/2, 165/2, 226/2 

 

16 

 

 

 

c) 

 
 

 

(28,29)/2 

 

2 

d) 

 

 

 

160/3, 161/3 

 

 

6 

 

 

e) 

 

 

(155, 156)/3 

 

3 

 

 

 

2. 

 

(10,11)/2, (15,16)/2, 

(139,140)/2, (227,228)/2, 

(144,145)/2 

 

10 

 

 

3. a) 

 

 

24, 47, 185 

 

3 

 

 

b) 

 

 

(41,42), (58,59), 

(179, 180), (196,197) 

 

4 

c) 

 

 

68 

 

1 

d) 

 

 

74, 208 

 

2 
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e) 

 

 

153 

 

1 

 

 

f) 

 

 

169, 171 

 

2 

 

 

g) 

 

 

30, 31, 32, 33 

 

4 

4. 

 

 

67 

 

1 

5. 

 

 

164, 262, 263, 264 

 

4 

 

 

 

 Ölçü Sayısı: 264 

 Toplam Kullanım Sayısı: 73 

 

Detache: (Fr.) – Kesik çalış, ayrı ayrı dil vurarak (Kapçak, 2008:7 akt.Çalışır, 

1996:70). 

“Detaşe (bağsız) çalarken her ses veya her nota için ayrı bir yay kullanılır, 

yay kılı tele yapışık olur ve yay değişim belirgin olarak yapılır. Her ses için yay 

kullanım, yay kılını tele yapıştırım ve belirgin yay değiştirim birlikte işleyince 

sesleri birbirinden ayırma kolaylaşır, sesler arasındaki ayırım somutlaşır. 

Ancak, bu ayırım sesleri birbirinden koparmaz, sesler arasında boşluk 

oluşturmaz, sesleri kolayca ayırdedilir biçimde birbirine bitiştirir” (Kapçak, 

2008:7 akt. Uçan, 2004:58).   

  Tablo 2’de görüldüğü üzere toplam detaşe kullanım sayısı 73 olarak 

görülmektedir. Detaşe’nin sekizlik birimlerde daha yoğun kullanıldığı görülmektedir. 

Detaşe uygulaması Uçan’ın alıntısında,  nota birimlerini ayrı yaylarla çalma olarak 

belirtilmektedir. Ancak bu ayrı kulanıma rağmen, sesler birbirinden 

koparılmamalıdır ve aralarında boşluk oluşturulmamalıdır. Bu kullanımın, bestecinin 

müzikal yapısını destekler nitelikte olduğu düşünülmektedir. 
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Tablo 3.  J.Brahms Op. 108 Re Minör Keman-Piyano Sonatı Allegro Bölümü Legato 

Kullanımı 

Legato Ölçü Numarası Kullanım Sayısı 

( f ) 

1. 

 

(1,2),(5,6),(22,23), 

(130,131),(134,135), 

(151,152),(222,223), 

(234,235) 

 

8 

2. 

 

 

(258,259) 

 

 

1 

3.a) 

 

 

(218,219) 

 

 

1 

 

 

 

b) 

 

 

(28,29) 

 

1 

 

 

 

c) 

 

 

9, 13, 14, 89, 101, 138, 

142, 143, 226, 242, 243 

 

11 

 

 

 

4. 

 

3, 4, 7, 8, 92, 93, 94, 

95,112, 113, 114, 115, 

131, 132, 136, 137, 220, 

221, 224, 225 

 

20 

 

 

 

5. 

 

 

 

260, 261 

 

 

2 

 

 

6.a) 

 

 

(11, 12), (140, 141) 

 

2 

 

 

b) 

 

 

(149,150) 

 

1 

 

 

7. 

 

(16, 17, 18), 

(145, 146, 147), 

(228, 229, 230) 

 

3 
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8. a) 

 

 

 

(18, 19), (62,63), (64,65), 

(66,67), (70,71), 

(147,148), (153,154), 

(154,155), 

(200,201),(202,203), 

(204,205), (206,207), 

(230,231) 

 

13 

b) 

 

 

(27,28) 

 

1 

 

 

9. a) 

 

19, 40, 57, 63, 65, 71, 

148, 178, 195, 201, 203, 

205, 207, 231 

 

14 

 

 

b) 

 

 

81 

 

1 

 

 

10. 

 

 

 

(21,22), (232,233) 

 

 

2 

 

11. a) 

 

 

30, 31, 32, 33 

 

4 

 

 

b1) 

 
 

 

168 

 

1 

b2) 

 

 

169, 170, 171 

 

3 

 

 

12.a) 

 

34, 35, 36, 37, 44, 45, 68, 

69, 74, 75, 76, 78, 79, 80, 

172, 173, 174, 175, 182, 

183, 208, 209, 210, 211, 

212, 213 

 

26 

b) 

 

(36,37), (34,35), (35,36), 

(44,45), (172,173), 

(173,174), (174175), 

(182,183) 

 

8 

 

 

 

c) 

 

 

(175,176) 

 

1 

 

 

13. 

 

 

41, 58, 196 

 

3 
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14. 

 

(41, 42), (58, 59), (179, 

180), (196, 197) 

 

4 

 

 

15. 

 

 

(45,46), (183,184) 

 

2 

 

 

16. 

 

 

61, 199 

 

2 

 

17. 

 

 

62, 64, 66, 70, 200, 202, 

204, 206 

 

8 

 

 

18. 

 

 

72, 73 

 

2 

 

 

19.a) 

 

 

(84,85)/2, (86,87)/2, 

(96,97)/2, (98,99)/2, 

 

8 

 

 

 

 

 

b) 

 
 

 

 

 

(122,123)/2, 

(124,125)/2,(236,237)/2 

 

 

 

6 

c) 

 

 

(238, 239) 

 

1 

 

 

 

d) 

 

 

(126,127) 

 

1 

 

 

 

20. 

 

 

88, 90, 91, 100, 102, 103, 

104, 105, 106, 107, 240, 

241, 244, 245, 246, 247, 

248, 249 

 

18 

21. 

 

(108, 109), (116,117), 

(118,119), (250,251), 

(252,253) 

 

5 

 

 

22. 

 

 

(110,111) 

 

1 
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23. 

 

 

(120,121) 

 

1 

 

 

24. 

 

 

(155,156) 

 

1 

 

 

25. 

 

 

165 

 

1 

 

 

26. 

 

 

254 

 

1 

 

 

27. a) 

 

 

255 

 

1 

b) 

 

 

(238,239) 

 

1 

 

 Ölçü Sayısı: 264 

            Toplam Kullanım Sayısı: 190 

 

Legato: (It.) Bağlı (Çalışır, 1996:122). (İt.). “Bağlı” Notaların birbirine 

bağlanarak seslendirilmesi, Fransızca lie, Almanca gebunden, İspanyolca ligado. 

(Say, 2002:321).  

Bestecinin müziğindeki bağlı yapı, tablo 3’le desteklenmektedir. Toplam ölçü 

sayısı 264 iken “Legato” kullanım sayısı 190’dır.  

 

Tablo 3’deki dördüncü gösterimde, “Allegro”nun en önemli ve sıklıkla 

kullanılan ritmik figürünün, legato olarak verildiği görülmektedir. Bu ritmik figürün 

ve “Legato” kullanımının besteci tarafından önemsendiği, tabloda tespit edilen 

kullanım sayılarından da açıkça görülmektedir. Dördüncü gösterimin, kullanım 

sayısı, tablo 3’teki diğer legato kullanım sayıları gruplandığında, ikinci sırada olduğu 

görülmektedir. 
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Tablo 3’te, J.Joachim  ve A.Moser’in “Violinschule”sinde, 18. gösterimde 

belirtilen ritim kalıbın yaydaki bölümlenmesi için; ilk birim olan “noktalı ikilik” için, 

yayın dörtte üçlük bölümümnün kullanılması gerektiğini, daha sonra gelen “dörtlük” 

birim için ise, yayın geri kalan kısmının kulanılması gerektiğini belirtmiştir. 

J.Joachim’in ve A.Moser’in bu açıklamasının, eser içindeki genel yay bölümlemesi 

hakkında çalıcıya, belli bir mantık çerçevesinde düşünmesini sağlayıp, eserin diğer 

kısımlarında da nasıl düşünülmesi gerektiği hakkında fikir verdiği düşünülmektedir. 

  J.Joachim ve Moser “Violinschule”de “Senkop” ile ilgili olarak şu açıklamayı 

yapmıştır.  

 

 “Eşit ses ve değerde iki notanın, zayıf zamandan kuvvetli zamana 

aktarılmasına senkop denir. Uygulanış şekline dikkat edildiğinde senkop, 

ölçünün güçlü kısmını belirsizleştirir ve notanın ikinci kısmında herhangi bir 

aksan almadığı görülür. Bu kurala uyulmazsa senkopun karakteri yok olur” 

(Joachim ve Moser, 1905:90).  

 

J.Joachim ve Moser “Violinschule” kitabında, “Senkop” ile ilgili olarak; ilk 

birimin ölçü sonunda, ikinci birimin sonraki ölçünün en başında olması sureti ile aynı 

değerlikteki iki nota biriminin, bağ ile bağlanmasıyla, “Senkop”un oluşturulduğunu 

belirtmiştir. Tablo 3, “12b” gösteriminde, bu oluşumların varlığı tespit edilmiştir. 

J.Joachim ve Moser’e göre senkoplu yapı kullanıldığı zaman, ölçünün güçlü kısmı 

belirsizleşir ve notanın ikinci kısmı, yani ilk birime bağ ile bağlanan ikinci birimin, 

herhangi bir aksan almaması gerekir. Bu şekilde senkoplu uygulama, duyum olarak 

istenilen etkiyi verir.”Senkop”lu yapılar, J.Joachim ve Moser’in bu tavsiyeleri 

doğrultusunda uygulanırsa, doğru duyuma ulaşılacağı düşünülmektedir. 
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Tablo 4. J.Brahms Op. 108 Re Minör Keman-Piyano Sonatı Allegro Bölümü 

Marcato Kullanımı 

Marcato Ölçü Numarası Kullanım Sayısı 

( f ) 

1.a) 

 

 

 157, 159, 160, 161, 

162/2, 163/2, 166, 172, 

214, 215/2, 216 

 

 

 

14 

 

b) 

  
 

216 

 
1 

c) 

 
 

38, 217 2 

d1)   

 

39, 40, 82, 83, 166, 167/2, 

168, 177, 178, 
10 

d2) 

 
 

(175,176) 1 

e) 

 

 

159/2, 162/2,163/2, 

214/2, 215/2, 216 

11 

 

2. 

a) 

                           
 

 

 

 

 

62, 64, 200, 201 

 

 

 

 

4 

 

 Ölçü Sayısı: 264 

 Toplam Kullanım Sayısı: 43 

 

Tablo 4’te de görüldüğü gibi, besteci, “Marcato”yu toplam 264 ölçü içinde 42 

kere kullanmıştır.  
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 J.Brahms’ın piyanist olması nedeni ile, bazı müzikal isteklerini piyano 

üzerinde gösterdiği görülmektedir. Besteci, “Allegro” bölümünün 158. ölüçüsünde, 

piyano partisinideki figürün “Marcato” çalınmasını, nota üzerindeki “marc.” işareti 

ile belirtmiştir. Bu nenle, keman partisinin 159. , (159,160), 162. ve 163., 214., 

(214.,215.), 215., 216  ölçülerinde aynı şekilde gelen figürün de “Marcato” çalınması 

gerektiğini doğruladığı düşünülmektedir. 

“Allegro”da “Marcato”  tekniğinin kullanımı ile, müziğin bağlı yapısının 

değiştirilerek, daha dinamik bir yapıya kavuşmasını sağlamış olduğu 

düşünülmektedir. 

Tablo 5. J.Brahms Op. 108 Re Minör Keman-Piyano Sonatı Allegro Bölümü Çift 

Ses Kullanımı 

Çift Ses Ölçü Numarası Kullanım Sayısı 

( f ) 

1.a) 

 

 

39, 40, 82/2, 83, 166, 

167/2 168, 176 

177, 178 

 

12 

 

b) 

  

 

81 

 

1 

2. 

 

 

 

160 

 

1 

 

3. 

 

 

 

28,166, 167 

 

 

3 

 

 

4. 

 

 

(27,28) 

 

1 

 

 

 

5. 

 

 

218 

 

 

1 

 

 

6. 

 

 

258 

 

1 
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7. 

 

 

260, 261 

 

2 

 

 

 

  

 Ölçü Sayısı: 264 

 Toplam Kullanım Sayısı: 22 

 

Çift Ses: İki ayrı teldeki iki notanın aynı anda çalınması (Kapçak, 2008:10) 

Tablo 5’te de görüldüğü gibi, besteci, toplam 264 ölçü içinde 22 kere 

kullanmıştır. Bestecinin “Allegro” bölümünde çift ses kullanımını bölümün 

karakterini etkileyecek kadar yoğun kullanmadığı görülmektedir. Çift seslerin 

armoniyi destekler nitelikte kullanıldığı düşünülmektedir.  

J.Joachim ve Moser’in “Violinschule”de “Çift Ses” uygulamalarının yay 

tekniğini etkileyen kısmı ile ilgili olarak şu ifadeyi kullanmışlardır; 

“(…)çift ses tam bir enstonasyon ile yapılmış olsa bile, iki nota, güzel bir ses 

bütünlüğünde birleştirilmelidir. Bunun için arşe tele eşit güçte baskı yapmalıdır. 

Yani uygulanan güç, iki tel arasında orantılı kullanılmalıdır. Bestecilerin farklı 

icra edilmesini belirttiği durumlar, bu kararın dışındadır” (Joachim ve Moser, 

1905:20,20a). 

Çalıcının bu tavsiyeye uyması durumunda, daha nitelikli bir ses elde 

edebileceği düşünülmektedir. 

Tablo 6.  J. Brahms Op. 108 Re Minör Keman-Piyano Sonatı Allegro Bölümü Üçlü 

Akor Kullanımı 

Üçlü Akor Ölçü Numarası Kullanım Sayısı 

(f) 

1. 

 

 

29 

 

1 
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2. 

                              
 

 

38, 217 

 

2 

 

 

 

 Ölçü Sayısı: 264 

Toplam Kullanım Sayısı: 3 

Akor: Aynı anda duyulan ya da duyurma işlevinde olan üç ya da daha fazla 

sesin birleşimi(Say, 2002:18). 

J.Joachim ve Moser, “Violinschule”de farklı görüşler olsa da “Akor 

Uygulamaları”nda kendilerinin sanat anlayışına uygun olanın, tek seferde 

duyurulacak şekilde bir uygulama olduğunu belirtmişlerdir. Bu uygulama için 

verdikleri tavsiyeler şunlardır; 

 

“Eş zamanlı duyulabilen üç sesli akorları çalmak için esnek ve rahat bir arşe 

stili gereklidir. Fakat bu esneklik tam bir güç ile eşlik etmelidir, aksi takdirde üç sesi 

de tek seferde çalmak imkansız hale gelecektir. Üç nota aynı anda çalındığında 

arşenin kuvveti doğal olarak telin ortasına yönlenmelidir ve akorun bütün duyuluşu, 

arşenin kıllarının tamamı telin üzerine sürtülerek sağlanmalıdır. Bunu yapabilmek 

için arşeyi normalden daha sıkı tutmak gerekir; aynı zamanda dirseğin çok yukarıda 

olmamasına dikkat edilmelidir” (Joachim ve Moser, 1905:Cilt:II a:21). 

 

Tablo 6’da görüldüğü gibi üçlü akor kullanımının seyrekliği, toplam çift ses 

kulanımından belirgin bir şekilde ayrılmaktadır. Toplam 264 ölçü içinde üç kere 

kullanılmıştır. Bu nedenle, bu kullanımın da armoniyi destekler nitelikte olduğu 

düşünülmektedir. 
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Tablo 7. J. Brahms Op. 108 Re Minör Keman-Piyano Sonatı Allegro Bölümü Dörtlü 

Akor Kullanımı 

Dörtlü Akor Ölçü Numarası Kullanım Sayısı 

( f ) 

1. 

 

 

216 

 

1 

  

 Ölçü Sayısı: 264 

 Toplam Kullanım Sayısı: 1 

 

 Akor: Aynı anda duyulan ya da duyurma işlevinde olan üç ya da daha fazla 

sesin birleşimi(Say, 2002:18). 

Tablo 7’de görüldüğü gibi dörtlü akor kullanımı da çift ses ve üçlü akor gibi 

çok az kullanılmıştır. Besteci toplam 264 ölçüde sadece bir kere kullanmayı tercih 

etmiştir. Bu nedenle, bu kullanımın da çift ses ve üçlü akorlar gibi armoniyi destekler 

nitelikte olduğu düşünülmektedir. 

Tablo 8. J. Brahms Op. 108 Re Minör Keman-Piyano Sonatı Allegro Bölümü Kent 

Çalma Kullanımı 

Kent Çalma Ölçü Numarası Kullanım Sayısı 

( f ) 

1. 

 

 

260, 261 

 

2 

 

 

 

  

 Ölçü Sayısı: 264 

 Toplam Kullanım Sayısı: 2 

 

Kent Çalma: Kemanda beşli aralığın seslendirilmesi için, tek parmağın iki 

tele aynı anda basaması ile geçekleştirilen tekniktir. 
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 Tablo 8’de görüldüğü gibi kent çalma, toplam 264 ölçüde sadece iki kere 

kullanmıştır. 

 

Üçlü, dörtlü akor ve çift sesler, (çift seslere kent ve oktav çalma da 

girmektedir. Bu nedenle, hem sol el parmak teknikleri hem de sağ el yay teknikleri 

analiz tablolarında bulunmaktadır.)  ilk bakışta sol el davranışı gibi görünse de aynı 

ölçüde sağ el davranışına da girmektedir. Özellikle J.Brahms’ ın birbirine bağladığı 

uzun motiflerinde bu durumun daha da önem kazandığı düşünülmektedir. 

Melodideki akıcılığı yansıtmak, sol elde kararlılık ve yay kullanımında süreklilik 

ister. Özellikle çift seslerin uygulamalarında, yayın akıcılığını sağlayıp, kullanılan 

çift sesin yaydaki açısını kararlı bir şekilde belirleyip, yayın hızını sabitlemek ile 

gerçekleştirilebilir. Bu şekilde melodilerin pürüzsüz ve akıcı olmasının 

sağlanabileceği düşünülmektedir. 

  

Aynı durum, kent çalma için de düşünülebilir. Bu durumun çift ses 

uygulamalarından tek farkı, sol elde tek parmak ile iki tele birden basılmasıdır. 

Bunun dışında kullanım özellikleri ve istenilen müziği elde etmede yapılması ve 

dikkat edilmesi gereken davranışların aynı olduğu düşünülmektedir. 

 

 5.1.1.3. J. Brahms’ ın “Op. 108 No:3 Re Minör Keman-Piyano Sonatı” 

nın “Allegro” Bölümünde Kullanılan Sol El - Parmak Teknikleri ve Özellikleri 

 

 Araştırmanın bu bölümünde, J.Brahms’ın “Op. 108 No:3 Re Minör Keman-

Piyano Sonatı” nın “Allegro” Bölümünde Kullanılan Sol El - Parmak Teknikleri 

tespit edilmiş ve özellikleri belirtilerek yorumlanmıştır. 

 

 J.Joachim “Violinschule”de  “dört tel üzerinde yapılacak diziler” bölümünde, 

sol el tekniğinin nasıl olması gerektiği hakkında temel bilgiler vermiştir. Verilen 

bilgiler şöyledir; 

 

 “Bütün usta kemancılar ve öğretmenler, sol el tekniğini göstermek için 

devamlılığı olan dizi çalışmalarından başka bir şey olmadığı konusunda hem 



150 

 

fikirdir. Ancak bir diziyi iyi çalmak, ilk bakışta göründüğü kadar kolay olmaz 

ve hatasız bir icra için çok sayıda etken göz önünde bulundurulmalıdır. Bunlar: 

kesin bir entonasyon, parmakların çekiç benzeri iniş kalkışlarında kesinlik, elin 

pozisyonu ve çalgının sap kısmına karşı başparmağın rahatlığı, arşenin tel 

üzerindeki esnekliği; böylece algılanabilir bir boşluk oluşturmadan eşit süre 

değeri ve nüansta bir telden diğerine geçilebilir. 

 

     Dördüncü parmak, diğerlerinden doğası gereği daha az çabukluğa sahip 

olduğundan, zekice yapılan çalışmalarla gereken kuvvet kazandırılmalıdır. (…) 

Bazı çalışma ve parçalarda boş telin kullanımı özellikle belirtildiğinde, öğrenci 

bu konunun özel sebeplerden dolayı sadece “ses rengi” bölümünde 

bahsedileceğinden emin olabilmelidir. Aynı zamanda dizi çalışmasında ilk ve 

tek amaç, daha sonraki çalışmalar için, dört parmağın da eşit gelişimi olmalıdır” 

(Joachim ve Moser, 1905:94). 

 

 Çalıcının, bu bilgiler doğrultusunda uygulayacağı tüm sol el davranışlarının 

daha rahat ve doğru bir şekilde gerçekleştirilebileceği düşünülmektedir.   

 

 

Tablo 9. J. Brahms Op. 108 Re Minör Keman-Piyano Sonatı Allegro Bölümü Çift 

Ses Parmak Kullanımı 

Sol El – Parmak Teknikleri 

 

Ölçü Numarası Kullanım Sayısı 

Çift Ses   

 

(0 -1) Parmak Numaralı Çift Ses Uygulamaları (Boş Telli Çift 

Ses Uygulaması) 

  

1) a1) 

 

 

(27,28) 

 

1 

 

 

 

a2) 

 

 

(27, 28, 29) 

 

1 

 

 

 

a3) 

 

 

(218, 219) 

 

1 
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a4) 

 

 

258 

 

1 

 

 

 

b) 

           

 

 

Sırası ile; 

 39, 176 

 

 

2 

 

 

 

(1 – 0) Parmak Numaralı Çift Ses Uygulamaları (Boş Telli Çift 

Ses Uygulamaları) 

  

1) 

 

 

166 

 

1 

 

 

 

 

(0 – 0) Parmak Numaralı Çift Ses Uygulamaları (Boş Telli Çift 

Ses Uygulamaları) 

  

1) 

 

 

160 

 

1 

 

 

 

(1 -2) Parmak Numaralı Çift Ses Uygulamaları   

1) 

 

 

40 

 

1 

 

 

 

(3 -1) Parmak Numaralı Çift Ses Uygulamaları   

1)a) 

 

 

81 

 

1 

 

 

b) 

 

 

82 

 

1 

 

 

 

(2 – 4) Parmak Numaralı Çift Ses Uygulamaları   

1) 

            

 

 

Sırası ile; 

82, 83 

 

 

2 

 

 

 

(2 – 3) Parmak Numaralı Çift Ses Uygulamaları   

1)a) 

 

 

166 

 

1 
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b1) 

 

 

177 

 

1 

 

 

 

b2) 

 

 

 

167 

 

 

1 

 

 

 

 

(3 – 4) Parmak Numaralı Çift Ses Uygulamaları   

1) 

a1) 

 

 

 

167 

 

 

1 

 

 

 

 

 

a2) 

 

 

168 

 

1 

 

 

 

b) 

 

 

178 

 

1 

 

 

 

(1 – 4) Parmak Numaralı Çift Ses Uygulamaları   

1) 

 

 

167 

 

1 

 

 

 

 

 

1. Parmak Kullanımlı Kent Uygulamaları   

1) 

 

 

 

260 

 

1 

 

 

 

 

2. Parmak Kullanımlı Kent Uygulamaları   

1) 

 

 

261 

 

1 

 

 

 

Ölçü Sayısı: 264 

Toplam Kullanım Sayısı: 22 
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Çift Ses: İki ayrı teldeki iki notanın aynı anda çalınması (Kapçak, 2008:10) 

J.Joachim ve Moser, “Violinschule”de “Çift Ses” uygulamaları için  şunları 

belirtmişlerdir. 

 

“(…) birlikte çalınan iki notadan birinin boş tel olduğu durumlarda, aralık 

uyumsuz geliyorsa, hatanın notayı basan parmakta olduğu şüphesizdir. Bunu 

düzeltirken öğrenci doğru notayı bulana dek parmağını kararsız bir şekilde hareket 

ettirmemeli, tereddütsüz düzeltmelidir.(…) her zaman en kesin rehber olan iyi bir 

kulak ile değiştirmelidir. Parmağın telin üzerindeki pozisyonu, kulağın, notaya doğru 

basılacağına emin olduğunda değiştirilmelidir. Ancak çift ses tam bir enstonasyon ile 

yapılmış olsa bile, iki nota, güzel bir ses bütünlüğünde birleştirilmelidir. Bunun için 

arşe tele eşit güçte baskı yapmalıdır. Yani uygulanan güç, iki tel arasında orantılı 

kullanılmalıdır. Bestecilerin farklı icra edilmesini belirttiği durumlar, bu kararın 

dışındadır.” (Joachim ve Moser, 1905:20,20a)  

 

Tablo 9’da J.Joachim ve Moser’in belirttiği, biri boş tel olmak üzere 

kullanılan çift ses uygulamaları tespit edilmiştir. Tablo 9’da (0-1) ve (1-0) parmak 

numaralı çift ses uygulamalarında, J.Joachim ve Moser’in tavsiyelerinin yararlı 

olabileceği düşünülmlektedir. Alıntıda, iki parmağın da kullanıldığı çift ses 

uygulamalarında, entonasyonun tam olması durumunda bile, ses bütünlüğünün 

önemli olduğu belirtilmiştir. Bu nedenle tüm çift ses uygulamalarında tınının 

sağlanmasının dikkate alınması gerektiği düşünülmektedir.  

 

J.Brahms’ ın piyanist olması, melodi ve armoni yoğunluğunu eserlerinde 

tercih etmesi, keman-piyano sonatı olan No: 3 Op. 108’ in keman ve piyano 

partilerinin ayrı ayrı çalındığında bile, piyano partisi tek başına bir sonat, keman 

partisi tek başına bir sonatmış gibi, üst düzey ve teknik zorluklarla donanmış bir eser 

haline getirdiği düşünülmektedir. 

 

Besteci, piyano partisi olmaksızın keman partisindeki müzikal yoğunluğu, üç 

sesli ve dört sesli akor kullanımından çok, keman partisinin tek başına armoni ve 
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melodi zenginliğine ulaşmasını sağlayan çift sesleri, daha yoğun kullanılmıştır. Bu 

durum, yapılan analizde de kendini göstermektedir. 

 

Çift sesler için belirtilen parmak numaraları çalıcıya rahatlık sağladığı ve 

çalıcıyı doğru seslendirmeye yönlendirdiği için, belirtilenin dışına çıkmamanın 

faydalı olacağı düşünülmektedir. 

Tablo 10. J. Brahms Op. 108 Re Minör Keman-Piyano Sonatı Allegro Bölümü Üçlü 

Akor Kullanımı 

Üçlü Akor Ölçü Numarası Kullanım Sayısı 

( f ) 

1. 

 

 

 

(28, 29) 

 

 

1 

 

 

2. 

 

 

38 

 

1 

 

 

 

3. 

 

 

 

217 

 

 

1 

 

 

 

 Ölçü Sayısı: 264 

 Toplam Kullanım Sayısı: 3 

 

Akor: Aynı anda duyulan ya da duyurma işlevinde olan üç ya da daha fazla 

sesin birleşimi(Say, 2002:18). 

Tablo 10’da görüldüğü gibi üçlü akor, topam 264 ölçü içinde üç kere 

kullanılmıştır. 

Tablo 10’daki 1. Kullanımda da görüldüğü gibi, 29. ölçüde kullanılan üçlü 

akor, müzikal ifade bağı ile önceki ve sonraki nota birimine bağlandığı için bu akor 

seslendirilirken, bağımsız düşünülmemesi gerektiği ve bestecinin müziğindeki 
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karakteristik havayı yakalayabilmek için önceki ve sonraki nota birimlerine ustaca 

bağlanması gerektiği düşünülmektedir. 

 

Tablo 11. J.Brahms Op. 108 Re Minör Keman-Piyano Sonatı Allegro Bölümü 

Dörtlü Akor Kullanımı 

Dörtlü Akor Ölçü Numarası Kullanım Sayısı 

( f ) 

1. 

 

 

216 

 

1 

 

 

 

 

 Ölçü Sayısı: 264 

 Toplam Kullanım Sayısı: 1 

 

Akor: Aynı anda duyulan ya da duyurma işlevinde olan üç ya da daha fazla 

sesin birleşimi(Say, 2002:18). 

Tablo 11’de görüldüğü gibi dörtlü akor, toplam 264 ölçüde sadece bir kere  

kullanılmıştır.  

Sonatın “Allegro” bölümü içinde kullanılan üçlü ve dörtlü akorların,  

bestecinin müziğindeki karakteristik özeliğini yansıtmadığı, sadece armoniyi (piyano 

partisi ile birlikte) ve melodiyi kuvvetlendirmek amaçlı çeşitli yerlerde kullanıldığı 

düşünülmektedir. Bu durum, tablo 11’deki toplam kullanım sayısına bakıdığında da 

açıkça görülmektedir. 

Tablo 12. J.Brahms Op. 108 Re Minör Keman-Piyano Sonatı Allegro Bölümü Oktav 

Kullanımı 

Oktav Ölçü Numarası Kullanım Sayısı 

( f ) 

1. 

 

 

(27,28,29)/3 

 

3 
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2. 

 

 

(218,219) 

 

1 

 

 

 

3.  

                   
 

 

 

(258,259) 

 

 

1 

 

 
 

4. 

 

 

107 

 

1 

 

 

 

 

 

 Ölçü Sayısı: 264 

 Toplam Kullanım Sayısı: 6 

 

Oktav: Sekizli aralık, Sekiz perdeden oluşan diatonik dizinin ilk ve son 

perdesi arasındaki adı. Latince oktave: 8 (Say, 2002:385).  

Tablo 12’de görüldüğü gibi oktav toplam 264 ölçü içinde 6 kere 

kullanılmıştır. Bestecinin, oktav kullanımını melodik dokuyu güçlendirerek daha 

dolgun bir tını yakalamak amaçlı kullandığı düşünülmektedir. 

J.Joachim ve Moser, “Violinschule”de oktav uygulamaları ile ilgili olarak şu 

tavsiyelerde bulunmuşlardır; 

 

  “(…) parmaklar aynı zamanda kesin bir şekilde hareket etmelidir, tek 

parmak diğerine göre tek başına ya da özgürce hareket etmemelidir. Bir 

parmağın boş tel ile bağlantılı oktavı oluşturduğu tek bir durum hariç, ilk ve 

dördüncü parmaklar, kullanılan iki tel üzerinde sert bir şekilde kalmalıdır. 

Tuşedeki hareketleri kolay ve hafifçe yapabilmek için iki parmaktan birinin 

aşırı şekilde basınç uygulamasından, aynı zamanda dirsek veya elin herhangi 

kasılmasından, kaçınılmalıdır.  
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Sağ kol bileği, kırık oktavları icrası açısında, oldukça esnek olmalı (…)” (Joachim 

ve Moser, 1905:101). 

 

Tablo 12’ deki oktav analizinde görüldüğü üzere, uygulamaların 1, 2 ve 3. 

gösterimdeki gibi çift ses görümünde, 4. gösterimdeki ise tek ses şeklinde 

yazılmıştır. Notanın bu görünümü, uygulamayı farklı şekilde yapacağımız fikrini 

aklımıza getirmemelidir. Her iki durumda da parmaklarımız aynı uygulamayı 

yapmalıdır. Çift ses uygulamasında da belirtildiği gibi, parmakların aynı anda ve 

emin bir şekilde tuşeye basması, eserin icrası ve yapısı itibariyle gereklidir. 

Çalıcının, oktav uygulamalarının çift ses şeklinde yazıldığı durumlarda, parmaklarını 

aynı anda basması zaten yapılması gereken bir davranıştır. Bu fikri, tek ses şeklinde 

yazılmış oktav uygulamalarında da oluşturmak gerekir. (Ör: Tablo 12, 4.uygulama 

gösterimi). Bu uygulamalarda doğru davranış; yay hareketi, iki tel üzerinde gidip 

gelse de sol eldeki hareket, sanki çift ses çalınacakmış gibi parmakların aynı anda 

tuşede yerini bulmasıdır. Bu uygulama ile davranışın doğru ve daha kolay 

gerçekleşebileceği düşünülmektedir. “Violinschule”deki tavsiyenin bu durum için de 

kullanılması gerektiği düşünülmektedir. 

 

Her türlü müziğin icrasında üçlü, dörtlü akor, çift ses, kent çalma ve oktav 

uygulamalarını sol el davranışı yönüyle ele aldığımızda, icra esnasında parmakların 

kararlı bir şekilde yerini alması, çalıcının tedirginliğini ortadan kaldırarak temponun 

sallanmamasını engelleyecektir. Aynı zamanda icra esnasında kararlı olmak, yaya iyi 

yönde yansıyarak, yayın doğru bir şekilde kullanımını sağlayacak ve müziği akıcı 

hale getirecektir. Bu durumun da incelediğimiz sonatın bağlı yapısı, ritmik yapısı, 

piyano eşliğinin yoğunluğu ve keman ile olan çeşitli ritimlerin bir aradaki uyumu 

için gerekli olduğu düşünülmektedir. 
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Tablo 13. J. Brahms Op. 108 Re Minör Keman-Piyano Sonatı Allegro Bölümü Kent 

Çalma Kullanımı 

Kent Çalma Ölçü Numarası Kullanım Sayısı 

( f ) 

1. 

 

 

260 

 

1 

 

 

 

 

2. 

 

 

261 

 

1 

 

 

 

 

 

 Ölçü Sayısı: 264 

 Toplam Kullanım Sayısı: 2 

 

 Kent Çalma: Kemanda beşli aralığın seslendirilmesi için, tek parmağın iki 

tele aynı anda basaması ile geçekleştirilen tekniktir. 

Tablo 13’te, “Kent Çalma” ile ilgili tespit edilen iki ayrı durum, aynı yapıya 

sahip olsa da farklı parmak numaralarının kullanılması nedeniyle, gruplandırmaları 

ayrı yapılmıştır. 

 

Tablo 13’te, kent çalma, toplam 264 ölçü içinde iki kere kullanılmıştır. 

Tablo 14. J. Brahms Op. 108 Re Minör Keman-Piyano Sonatı Allegro Bölümü Floje 

Kullanımı 

Floje Ölçü Numarası Kullanım Sayısı 

( f ) 

 

 
 

257 

 

1 

 

 

 Ölçü Sayısı: 264 

 Toplam Kullanım Sayısı: 1 
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 Floje: Kemanda çıkarılan ıslıksı seslerdir (Büyükaksoy:1997:17). 

 

 Tablo 14’te görüldüğü gibi Floje’nin, toplam 264 ölçü içinde sadece bir kere 

kullanıldığı görülmektedir. 

 

 J.Joachim’in Moser ile birlikte yazdığı “Violinschule” kitabında “Vibrato” ile 

ilgili olarak, bazı bestecinin eserlerinde < > işaretinin “vibrato”yu geliştirme 

anlamına gelen bir ifade olduğu belirtilmiştir. Bu işaretin J.Brahms’ın eserlerinde de 

görüldüğü ancak,  bu işaretin “Vibrato” için kullanıldığına dair kesin bir kanıt 

olmadığı belirtilmiştir. Aynı zamanda, Musgrave ve Sherman’ın “Performing 

Brahms” adlı kitabında “Vibrato” gösterimine verilen örnekler arasında bestecinin 

“Op. 108 No:3 Re Minör Keman-Piyano Sonatı”nın “Allegro” bölümünün 3. ve 4., 

ölçülerindeki < > kullanımı da mevcuttur.  “Allegro” bölümüne bakıldığında 3. ve 4. 

ölçüler gibi birkaç ölçü de göze çarpmaktadır.  3. ve 4. ölçülerdeki gösterimin  

birebir yansıması olan 7. ve 8. ölçülerin yanında, < > işaretinin daha geniş alanı 

kapsayan kullanımları ve < sf  > gibi versyonları da mevcuttur. Bu ölçüler sırasıyla 

şunlardır; (12-13), (16-17), (22,23), 57., 62., 64., 92., 112., 132., 133., 136., 137., 

(140-141), (145-146), (148-149), 195., 200., 220., 221., 224., 225., (228-229), 231. 

“Performing Brahms” adlı kitapta, “Vibrato” ile ilgili olarak verilen “Allegro” 

bölümünün 3. ve 4. ölçülerindeki “Vibrato” gösterimi doğrultusunda, verilen diğer 

ölçülerdeki kullanımların da “Vibrato” gösterimi olduğu düşünülmektedir. 

   

 5.1.1.4. J. Brahms’ ın “Op.108 No:3 Re Minör Keman-Piyano Sonatı” 

nın “Allegro” Bölümünde Kullanılan Konum Geçişleri 

 

Araştırmanın bu bölümünde, J.Brahms’ ın “Op.108 No:3 Re Minör Keman- 

Piyano Sonatı” nın “Allegro” Bölümünde Kullanılan Konum Geçişleri tespit edilmiş 

ve yorumlanmıştır. 
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Tablo 15. J. Brahms Op. 108 Re Minör Keman-Piyano Sonatı Allegro Bölümü 

Konum Geçişleri  

Konum Geçişleri Ölçü Numarası Kullanım Sayısı 

( f ) 

I – II 

 

36, 61, 85, 97, 107, 201, 

237, 247 

8 

 

I – III 

6, 32, 34, 40, 41, 46, 79, 

90, 92, 126, 127, 153, 

161, 172, 183, 195, 208, 

217, 223, 242, 249 

21 

I – IV 14, 23, 108, 164, 235 5 

II – I 
13, 34, 37, 82, 87, 90, 99, 

107, 239 
9 

II – III 18, 74, 82, 110, 168, 231 6 

II – IV 63,135, 257 3 

II – V 9, 143, 204, 226 4 

III – I 

30, 36, 40, 45, 57, 78, 84, 

91, 102, 126, 147, 163, 

172, 207, 220, 261 

16 

III – II 

3, 7, 11, 16, 33, 73, 82, 

90, 142, 224, 228, 244, 

256 

13 

III – IV 252 1 

 

III – V 

 

94, 114, 154, 162, 169, 

206, 213, 250 

 

8 

III – VI 138 1 

IV – I 122 1 

IV – II 109, 132, 253 3 

IV – III 15, 27, 136, 145, 257 5 

IV – VII 66 1 

IV – V 165 1 

IV – VII 70 1 

V – I 96, 170, 214 3 

V – III 
10, 162, 205, 207, 227, 

251 
6 

VII – V 67 1 

V – IV 68, 144 2 

VII – III 71 1 

I – Y.K. 
88, 100, 122, 123, 124/2 

126, 174 
8 

Y.K. – III 89, 101 2 

Y.K. – I 
122, 123, 124, 125, 127, 

160, 176 
7 

V – VI 116 1 

V – IV 118 1 

VI – III 139 1 

V – VI 155 1 

V – II 166 1 

IV – I 236 1 

 

 Ölçü Sayısı: 264 

 Toplam Kullanım Sayısı: 143  
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 Konum: “Pozisyon”. (1) *Yaylı çalgılarda seslendirilecek* melodi 

çizgilerinin yürüyüşüne uygun olarak sol elin tuşlar üzerindeki aldığı yer, bulunması 

gereken konum (Delikara, 2010:8, akt. Say, 2002:305).  

Besteci’nin konum geçişlerini, parmak numarası ile belirttiği görülmektedir. 

Ancak bunun yanında, az da olsa tel numarasını vererek de geçilmesi gereken 

konumu belirtmiştir. 9., 94.,114, 130., 138., 142., 169., 226., ölçülerde söz konusu 

kullanım açık bir şekilde görülmektedir. 

J.Joachim ve A.Moser’in kunum geçişlerinin kullanıldığı durumlar ile ilgili 

olarak “Violinschule”de şunlar belirtilmiştir; 

 

“Bir pozisyondan diğerine geçmek hem teknik-mekanik hem de estetik-

müzikal sebeplerle yapılabilir. Değişim, o anda elin bulunduğu pozisyonun 

devamındaki notanın durumundan dolayı ya da arşe veya sol elin pasajın 

performansını daha kolay yapabileceği yerlerde olacaktır. Müzikal ve estetik 

sebepler, bir pasajın ya da melodinin, farklı tellerin kullanımı ile oluşan bir 

pozisyonda ya da tam bir ses bütünlüğü ile çalınması konusunda pozisyon 

değişimi seçimi yaparken bazen duygusal “cantilena” bir karakter, anlatım 

açısından uygun pozisyonda bir değişim gerektirir. Kullanımında oluşan 

sebeplere göre; bazen kaçınılmaz, gerekli bir durum olduğunda bazen de insan 

sesini taklit edercesine anlatımlı bir şarkılama gerektiren durumlarda pozisyon 

değişikliğine gidilebilir (Joachim ve Moser, 1905:76). 

 

 “Violinschule”de belirtilen bilgiler doğrultusunda ve J.Brahms’ın müzikte 

tınıya verdiği önem göz önünde bulundurulduğunda, tablo 15’te görüldüğü üzere 

kullanılan yoğun konum geçişlerinin, müzikal ve estetik sebeplerden dolayı olduğu 

düşünülmektedir.  

 

 Bu çıkarım ile düşünüldüğünde, eserde belirtilen parmak numaraları, eserin 

yapısını koruması açısından önem taşımaktadır. Belirtilen numaralar belirlenirken 

söz konusu durumu destekleyecek ve çalıcıya bu çerçevede olabildiğince rahatlık 
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sağlayacak şekilde şekillendirilip, tercih edildiği gözlemlenmektedir. Araştırmada 

tercih edilen “Peters Edition” en eski edisyonlardan biri olması nedeni ile J.Brahms’ 

ın tercihlerini büyük ölçüde içerdiği, kaynaklardan da edindiğimiz bilgilere göre, 

tahmin edilmektedir. Bu nedenle edisyonun belirlediği parmak numaralarına sadık 

kalınması ile çalıcının, olabildiğince rahat bir şekilde icrasını gerçekleştireceği ve 

bestecinin müziğine zarar vermeden, icrasını tamamlayacağı düşünülmektedir. 

 

 Bölümün çeşitli yerlerinde, alternatif parmak numaraları da mevcuttur. 

Çalıcının her iki tercihte de hem rahatlık sağlayacak, hem de istenilen bağlı yapıyı ve 

tınıyı bozmayacağı bir icra gerçekleştirebileceği düşünülmektedir.   

 

J.Brahms, müziğinde kromatizmi yoğun ve profesyonelce kullanan bir 

bestecidir. 255. ölçüdeki durum da bu gerçeğin doğrulunu kanıtlayan küçük bir 

ayrıntıdır. 255. ölçüde belirtilen parmak numaraları, ilk bakışta II. konumdan III. 

konuma geçildiğini hissettirse de II. konumda profesyonelce kalmaktadır. Belirtilen 

parmak numarası, sıralı geldiği için (4-3-2-1) bağ içerisinde herhangi bir kopma 

oluşturmayarak, J.Brahms’ ın müziğine, bestecinin istediği yönde hizmet edecektir. 

 

 

Şekil.22. J. Brahms Op. 108 Re Minör Keman-Piyano Sonatı Allegro Bölümü 

 252.-253.-254.-255. Ölçü 

 

 Bölümde “Portamento” kullanımına açık bir şekilde örnek olabilecek 

parmak numaraları mevcuttur. J.Joachim’in A.Moser ile birlikte çıkardığı 

“Violinschule” kitabındaki portamento ile ilgili açıkla şöyledir; 

 

“Pozisyon değişikliğinden az önce pesteki sesi durduran parmak, başlangıç 

sesinin çaldığı teli yukarı doğru kaydırmalıdır, ta ki bağlantı yapılacak notaya 

ulaşana kadar. Eğer kaymanın başladığı notayı tutan parmağın aynı zamanda 

bağlantı kurulacak olan notaya da gitmesi gerekiyorsa, o zaman el, genel pozisyon 
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değiştirme kurallarının geçerli olduğu rahat bir hareketle geçiş yapar. 

Portamento’nun yavaş mı, şefkatle mi, tutkuyla mı çalınacağı tamamen pasajın 

karakterine bağlıdır. Eğer, bunun yanı sıra, bağlantı kurulacak olan nota, ilk notayı 

tutan parmaktan başka bir parmakla alınacaksa, o zaman başlangıç notasını tutan 

parmak, yukarıda gelinecek olan pozisyona kadar kaydırılır, ve oraya varınca da 

belirtilen parmağın birden düşmesiyle ortaya çıkan temel nota duyulmalıdır. 

(Musgrave ve Sherman, 2008:73). 

 “Allegro” bölümünde alıntıda belirtilen, kaydırmanın başladığı notayı tutan 

parmağın aynı zamanda bağlantı kurulacak olan notaya da gitmesi durumuna örnek 

olabilecek ölçülerin ;(5., 6.), (22.,23.) 45, (222.,223), (234.,235) olduğu ve ilk notayı 

tutan parmaktan başka bir parmağa geçilmesi ile yapılan kaymaya örnek olabilecek 

ölçülerin; 9., 14., 138. ve 226. olduğu düşünülmektedir. 

 

Bestecinin, müziğinin rengini ortaya koymak için pozisyon geçişlerini bolca 

kullandığı düşünülmektedir. J.Brahms eseri bestelerken, çalıcıların parmak 

numaraları belirtilmese bile, mümkün olduğu kadar belirtilmiş gibi düşünmelerini 

sağlamak istediği kaynaklarda belirtilmiştir. Sadece bu eser için bile 

düşünüldüğünde, çalgıya uygun, ve müziğe uygun bir yapıda müziği oluşturduğu 

açıkça görülmüştür. Bu eserle, hemen her çalıcıya aynı parmak numaralarını tercih 

ettirebilecek kadar profeyonel, titiz ve başarılı bir çalışma ortaya koyduğu 

görülmektedir. 

 

Besteci, konum geçişlerini bolca kullanmıştır. Toplam ölçü sayısın 264 

olduğu, konum geçişlerinin ise toplamda 143 olduğu tablo 15’te görülmektedir. 

Konum geçişlerinin sıklıkla kullanılmasının, bestecinin yansıtmak istediği tınıyı, 

sürekli kılmak için tercih ettiği düşünülmektedir. 

 

5.1.2 J. Brahms’ ın “Op.108 No:3 Re Minör Keman-Piyano Sonatı”nın 

“Adagio” Bölümünde Kullanılan Teknik ve Müzikal Özellikler 

  

 Bu bölümde, “Op. 108 No:3 Re Minör Keman-Piyano Sonatı”, “Adagio” 

bölümünün “Teknik ve Müzikal” özellikleri incelenmiştir.  
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 Teknik özellikler “Müzikal İfade Bağları”, “Yay Teknikleri ve Özellikleri”, 

“Sol el-Parmak Teknikleri ve Özellikleri” ve “Konum Geçişleri” başlıkları altında, 

Müzikal özellikler ise Dolce, Tranquillo, Çingene Stili ve Tempo başlıkları altında 

incelenerek yorumlanmıştır. 

 

J.Brahms’ın genel müzikal özelliklerinin bilinmesi, yapılan analiz ile birlikte, 

esere olan bakış açısını şekillendirebileceği düşünüldüğünden, bestecinin yaylı 

müziğinde fikirlerine sıklıkla danıştığı J.Joachim’in, A.Moser ile birlikte yazdığı 

“Violinschule” adlı kitabında, eser içinde bulunan tekniklerin nasıl uygulanması 

gerektiği hakkında fikirler sunulmuş ve dünyaca ünlü piyanist İdil Biret’in, 

J.Brahms’ın müziğini seslendirirken nasıl düşünülmesi gerektiği hakkındaki 

yorumlarına yer verilmiştir. Elde edilen bilgiler dahilinde “Adagio”da kullanılan 

terimlerin, kullanıldığı ölçüler belirtilerek, kulanım özellikleri yorumlanmıştır. 

Ayrıca, Romantik Dönem’in ve J.Brahms’ın müzikal özelliklerinin “Adagio”daki 

yansımaları da yorumlanmıştır.  

 

 Müzikal Özellikler 

 İdil Biret, J.Brahms’ın müziğini seslendirirken dikkat edilmesi gereken 

unsurlar hakkında şunları belirtmiştir. Biret, J.Brahms’ın müziğini çalarken, iyi bir 

çeviklik, yumuşaklık ve esnekliğin birleşiminde bir teknik olmasını önermektedir. 

Ayrıca, J.Brahms’ın müziğini seslendirirken önemli olan davranışların arasında 

çalıcının kendini dinlemesinin önemli olduğunu ve bestecin eserlerini fazla 

melodramatik çalınmasının doğru olmayacağını belirtmiştir. 

 

Biret J.Brahms’ın müziğinde, aksi belirtilmediği taktirde “legato” çalmak 

durumunda olduğumuzu belirtmiştir. Ayrıca, “Bu müzikte yapılmaması gereken hata 

buradan ağır, opak bir şeyler çıkartmaktır. (…) fakat ses dokusunun da çok zayıf 

olmaması gerekir. Yuvarlak olmamalıdır. Polifoni olabildiğince şeffaf olmalıdır” 

(www.idilbiret.eu/tr/?p=35) ifadesini kullanmıştır. 

 

http://www.idilbiret.eu/tr/?p=35
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İdil Biretin bu tavsiyeleri J.Brahms’ın piyano müziği için belirtilmiş olsa da 

bestecinin genel müzikal anlayışından önemli ipuçları yakalamamıza neden 

olmuştur.  

 

 Biret’in bu tavsiyelerinin, eser seslendirilirken doğru düşünmeyi ve müziği 

olabildiğince doğru seslendirmeyi sağlayacak yardımcı unsurlar olduğu 

düşünülmektedir. 

 

J.Brahms’ın müzik anlayışını anlamamızda önemli yeri olan bazı terimlerin 

yorumlanması, bestecinin müziğini doğru düşünerek seslendirmeye yardımcı olacak 

unsurlardan bir diğeridir. “Adagio” bölümünde kullanılan bazı terimler, bu anlayış 

doğrultusunda incelenmiş ve yorumlanmıştır. Yorumlanan terimler, eser içinde 

bulunan tüm terimleri değil, araştırmada yapılan literatür taraması sonucunda 

ulaşılan bilgiler dahilinde ele alınmıştır.  

 

Eserin “Adagio” bölümünde kullanılmış terimler şunlardır. Dolce, tranquillo.  

 

Dolce: 

 

 Genelde eski müzikal kullanımında, ruhsal durum ve çalma tarzı olarak 

kullanılmıştır. J.Brahms bu kavramı, hem tek başına hem de diğer kelimelerle 

kombineli bir şekilde kullanmıştır. Besteci,  “Adagio” bölümünde hem “Dolce” hem 

de “Dolcessimo” şeklinde kullanmıştır. Terimlerin kullanıldığı ölçüler şunlardır; 29. 

ölçüde sadece keman partisinde “dolce” şeklinde belirtilmiş, 33. ölçüde keman 

partisinde “dolcessimo”, piyano partisinde ise “dolce” şeklinde belirtilmiştir. 29. 

ölçüde, terimin belirtildiği keman partisindeki melodik yapı ile 33. ölçüde piyano 

partisindeki melodik yapının benzerliği dikkat çekmektedir. Besteci söz konusu 

melodik yapıyı, belirtilen yerlerin dışında vermemiştir. “dolce” yapısını bölüm içinde 

tek bir melodik yapıda istediği görülmektedir.      

 

 Helvey, bestecinin “dolce” kullanımının dört çeşidini tespit etmiştir. 
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1. Terim, motifi tanımlayan hassas zarif bir karakter oluşturur. 

2. Rubato kullanılmasını gerektiren özel bir ahenkli anı, ön plana çıkarır. 

3. Normal “piano” dinamiğinin dışında kalan eşsiz bir anlatımı ortaya çıkartır. 

4. “espressivo” ya zıtlık oluşturur. 

“Adagio” bölümünde kullanılan “dolce” terimleri Helvey’in yaptığı 

sıralamanın birinci maddesindeki, “hassas zarif bir karakter” ifadesine uygun bir 

şekilde kullanıldığı düşünülmektedir. 

 

 Yaylı çalgılardaki bağırsak tellerin kendine has tınısı, daha karanlık ve puslu 

tonların sıcaklığı ve hoşluğu, bestecinin hayatı boyunca yaylı çalgılar için yazdığı 

eserlerde sık sık “dolce” kullanımını etkilemiş olabilir. Ancak, bestecinin döneminde 

kullanılan bağırsak teller, zaman geçtikçe, çelik tellere dönüşmüş ve bunun 

sonucunda puslu seslerin yerini daha parlak ve güçlü sesler almıştır. Çalıcılar, bu 

değişime rağmen bestecinin duymak istediği sıcak tınıya, “dolce” pasajlarında yayı 

daha dikkatli ve ustaca kullanarak, sesi yumuşatmaya çalışarak ulaşmaya 

çalışmışlardır. “Dolce”deki karanlık ve puslu tını, çelik tellerde daha az doğal 

durmuştur. Ancak, çalıcılar bu uygulamalarda yayı tuşeye yakın kullanarak, sesin 

mümkün oldukça eski tınısına yaklaştırıp, doğal bir puslu tınıya ikna edici, eşsiz bir 

renk oluşturmuşlardır.  

 

 “Dolce” yumuşak bir dinamiğin içinde tatlı bir melodi oluşturabilmek için  

vibrato kullanımını gerektirir.  

 

 Helvey, J.Brahms’ın karakter ve artikülasyon için kullandığı terim ve 

ifadelerini, özellikle “dolce”, mezza voce”, “sotto voce” “sostenuto” ve “tranquillo” 

yu yorumlamak için yaylı çalgının şarkı söylediğini hayal etmesi, çalıcıyı doğru 

yönlendiren bir düşünce olacaktır yorumunu yapmıştır. 

 

 Belirtilen önerilerin uygulandığı taktirde, eserin doğru bir anlayışla 

çalınabileceği düşünülmektedir. 
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 Tranquillo: 

 

 Bestecinin eserlerindeki “tranquillo” teriminin kullanımındaki belirsizlik, 

yazarlar tarafından belirtilmiştir. “Her bir terimin kullanımı belirsiz olduğu zaman, 

en mantıklı yorumlama ya armonik, formsal anlatım, ya da şiirsel ipuçlarıyla yapılan 

yorumlamadır” (Helvey,2007:75) düşüncesini akıldan çıkarmamak gerekir. Ayrıca 

Helvey, bu konuya farklı bir bakış açısı getirerek, J.Brahms’ın net olmayan 

ifadelerinin yorumcuya, bu belirsiz terimleri daha özgür bir biçimde yorumlaya 

bilme imkanı verdiğini düşünmektedir.  

 

 Bu belirsizliğin yanı sıra “Brahms’ın çalışmalarındaki pek çok tranquillo 

kullanımı bir tempo değişikliğine işaret eder” (Helvey, 2007:72) yorumu da aynı 

yazar tarafından belirtilmiştir. Bu yoruma dayanarak, “Adagio” da kullanılan 

“tranquillo” terimlerinin kısa süreli de olsa, tempo değişikliğini belirttiği 

düşünülmektedir. Bölümde, terim 68. ölçüde sadece keman partisinde “(tranq.)” 

şeklinde belirtilmiştir.   

 

  “Tranquillo” kısıtlı bir vibratoya işaret eder. Helvey, J.Brahms’ın karakter ve 

artikülasyon için kullandığı terim ve ifadelerini, özellikle “dolce”, mezza voce”, 

“sotto voce” “sostenuto” ve “tranquillo” yu yorumlamak için, yaylı çalgının şarkı 

söylediğini hayal etmesi, çalıcıyı doğru yönlendiren bir düşünce olacaktır yorumunu 

yapmıştır.  

 

 Belirtilen önerilere uyulduğu taktirde, bestecinin anlayışına mümkün oldukça 

yakın bir seslendirme yapılabileceği düşünülmektedir. 

 

Çingene Stili 

 Margaret Notley’in “Lateness and Brahms” adlı kitapta bestecinin, söz 

konusu eserin “Adagio” bölümündeki “Çingene Stili”nin 19.-24. ve 51.-62. ölçülerde 

olduğu belirtilmiştir. Notley’in bu saptaması doğrultusunda, 19.-24. ve 51.-62. 

ölçülerde yoğun olarak şekil 23’teki ritmik kalıpların kullanıldığı görülmektedir. Bu 
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ritmik kalıpların, melodik yapının yanında, “Çingene Stili” etkisini desteklediği 

düşünülmektedir. 

  

                                                         

 

       Şekil. 23. Çingene Stili Ritmik Kalıp Gösterimi  

 

 Bestecinin “Op. 108 No:3 Re Minör Keman-Piyano Sonatı”nın 

“Adagio”sunun stilistik özellikleri şöyledir; motiflerin ısrarlı tekrarı ve örtüşen 

müzik cümlelerinin imitasyonu. Bölümün bu özelliklerinin, duygunun devamlılığını 

sağlamış olduğunu örnekleyen, Elisabeth von Herzogenberg’in “Op. 108 No:3 Re 

Minör Keman-Piyano Sonatı” ile ilgili yazdığı mektupta şu cümleler bulunmaktadır. 

“adagioda her şeyden çok hissiyatın sürekliliğine değer veririm” (Notley, 2007:197). 

Bu ifade, müzik cümlesi imitasyonlarının kullanılması sonucunda, asıl hissiyatın hiç 

kopmadan devam etmesini sağlamış olduğunu düşündürmektedir. 

 

 Tempo 

 

 J.Brahms’ın tempo ile ilgili düşüncelerinin ve tercihlerinin, “Adagio” 

bölümüne yansımaları şunlardır; 

 

Bestecinin, “(…) emin olduğum bir şey varsa, o da tempolarımı tevazuyla 

ama en büyük özen ve açıklıkla başlıkta belirttiğimdir” (Musgrave ve Sherman, 

2008:22), yorumu ve J.Brahms’ın tempoları belirlerken, yorumcunun ruh halini ve 

onun hissedebileceğini dikkate alan bir besteci olduğu bilgisi, bestecinin tempoları 

titizlikle belirlediği, çalıcıya genel bir fikir verip, çalıcının kendi hissiyatı 

doğrultusunda davranması yolunda açık kapı bırakarak, çok katı isteklerde 

bulunmamış olduğu düşünülmektedir. Besteci bu bölümün başlangıcında metronom 

sayısını belirtmiştir. Bölüm içerisinde de temponun değişmesini istediği yerde 

parantez içinde metronom sayısını açıkça belirtmiştir. 67. ölçüde bu durum 

görülmektedir. 
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 “Brahms’ın yorumcular için en iyi ipuçlarının O’nun kendi metronom işareti 

değil, sözlü tempo ifadeleri olduğu düşüncesini meşrulaştırmış oluruz” (Musgrave ve 

Sherman, 2008:123). Bestecinin, geç dönem eserlerinde daha temkinli tempolar 

seçtiği için, ayrıntılı ifadeleri sık sık kullandığı kaynaklarda belirtilmektedir. 

“Op.108 No:3 Re Minör Keman-Piyano Sonatı”, bestecinin geç dönem eseri 

olmasına karşın, “Adagio” bölümünde, sözlü tempo ifadelerini ne başlıkta ne de 

içeride belirtmemiştir. Sadece, bölüm adı olarak “Adagio”yu kullanmış, metronom 

sayısını, başlığın yanında parantez içinde vermiş ve içeride, tempo değişimnin 

olmasını istediği yerde belirtmiştir.  

 

            5.1.2.1. J. Brahms’ ın “Op.108 No:3 Re Minör Keman-Piyano Sonatı” 

nın “Adagio” Bölümünde Kullanılan Müzikal İfade Bağları 

 

J.Brahms eserlerinde, müzikal ifade bağları, uzatma bağları ve hangi 

notaların, birlikte ve tek hareketle çalınması gerektiğini belirten bağların dışında üç 

zamanlı bölümlerde melodinin vurgusunu değiştiren bağlar da kullanmıştır. Bu 

durumu “hemiola” kullanımı ile gerçekleştirmiştir. 

 

 Hemiola; “üç zamanlı ölçülerde iki düzensiz zamanlı bir kalıbın 

vurgulanması”(Arapgirlioğlu ve Kalan:2011:45). Normalde 1  2  3  4  5  6  sayılarda 

belirtildiği gibi 1. ve 4. notalar vurgulanırken, hemiolada  1  2  3  4  5  6  sayılarda 

belirtildiği gibi,  1, 3 ve 5. notalar vurgulanır.  

 

 Bestecinin “Op. 108 No:3 Re Minör Keman-Piyano Sonatı” nın üç zamanlı 

“Adagio” bölümünde “hemiola” kullanımı açıkça görülmektedir. Soz konusu duruma 

şu ölçülerle örnek verilebilir. (31-32) (19-20) ,(27-28), (33,34,35,36), (51-52), (46-

47), (59-60), (61-64). Bu ölçülerden bazıları sadece piyanoda gelirken, kimi zaman 

çok belirgin olmasa da keman ve piyanoda birlikte de geliyor. Bunlar; (31-32), (19-

20), (51-52) (63-64) ölçülerdir. 
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Şekil.24. Hemiola Gösterimi Op.108. Adagio Bölümü 19.-20. Ölçüler 

 

 

 

Şekil.25. Hemiola Gösterimi Op.108. Adagio Bölümü 63.-64. Ölçüler 

 

 J.Brahms bu yapıyı, bazen karışık zamanlarda, bazen bütün yapıda, bazen de 

kombineli olarak kullanmıştır. 

 

 Besteci, kullandığı bağ çeşitlerinden biri olan, “uzatma bağı” ile müziğindeki 

ritmik çeşitliliği sağlamıştır. 

 

 J.Brahms’ın müziğindeki ritmik şaşırtmalar, çoğukez ana vuruşlardan 

geliştirilen, küçük değerli notalarla veya büyük değerli notalarla bağlanmasından  
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( ) kaynaklanır. Şaşırtıcı yayları olan, “Op.108 No:3 Re Minör Keman-Piyano 

Sonatı”nda zorlu sağlam örnekler görülmektedir. “Adagio” bölümünde saptanan 

örnekler şunlardır; 

 

  

 

Şekil.26. Bağlar ile Geliştirilmiş Ritmik Yapı Gösterimi Op.108. Adagio Bölümü 

63.-64. Ölçüler 

                   

 

Şekil.27. Bağlar ile Geliştirilmiş Ritmik Yapı Gösterimi Op.108. Adagio Bölümü  

25, 26, 27. Ölçüler 

 

Tablo 16. Brahms Op. 108 Re Minör Keman-Piyano Sonatı Adagio Bölümü Müzikal 

İfade Bağı Kullanımı 

Müzikal İfade Bağı Ölçü Numarası Kullanım Sayısı 

(f ) 

 

 

 

1 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

3 

 

1 
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4 

 

1 

 

 

 

 

 

 

8 

 

1 

 

 

 

 

 

 

10 

 

1 

 

 

 

 

 

 

11 

 

1 

 

 

 

 

 

 

(18, 19,20) 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

21 

 

 

1 

 

 

 

 

 
 

 

 

22 

 

 

1 

 

 

 
 

 

37 

 

1 

 

 

 
 

 

 

39 

 

 

1 

 

 

 

 
 

 

40 

 

1 

 

 

 

 
 

 

 

42 

 

 

1 
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44 

 

 

1 

 

 

 

 
 

 

 

45 

 

 

1 

 

 

 
 

 

 

(47, 48) 

 

 

1 

 

 

 

 
 

 

 

(50, 51, 52) 

 

1 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

53 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 
 

 

 

54 

 

 

1 

 

 

 

 
 

 

 

59 

 

 

1 

 

 

 

 

 
 

 

 

60 

 

 

1 

 

 

 

 

 
 

 

 

61 

 

 

1 

 

 

 

 
 

 

 

62 

 

 

1 
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(71,72)  

 

 

 

1 

 

 

 

 

 Ölçü Sayısı: 75 

 Toplam Kullanım Sayısı: 24 

 

 J.Brahms, Romantik Dönem’de yaşanan duygusallık, zengin lirik yapı ve 

duyguların sıcaklığınu yansıtan, yoğun dokulu müzik stilini benimsemiştir. 

Bestecinin bu müzik stilini benimsemiş olduğu, “Adagio” bölümündeki yoğun 

duyguların anlatımıyla kendini göstermektedir. Bu yoğun duyguların ve lirik yapının 

“Müzikal İfade Bağları” ile desteklendiği düşünülmektedir.  

 

 Tablo 16’da “Müzikal İfade Bağı”nın toplam 75 ölçü içinde 24 kere 

kullanıldığı görülmektedir. 

 

 5.1.2.2. J. Brahms’ ın “Op.108 No:3 Re Minör Keman-Piyano Sonatı” nın 

“Adagio” Bölümünde Kullanılan Yay Teknikleri ve Özellikleri 

 

 Araştırmanın bu bölümünde Brahms’ ın “Op.108 No:3 Re Minör Keman-

Piyano Sonatı”nın “Adagio” bölümünde kullanılan yay teknikleri üzerine analiz 

yapılmıştır. Analiz sonucunda sırası ile; 

 

 Detaşe,  

 Legato,  

 Çift ses, 

 Üçlü akor,  

 Kent çalma, tekniklerinin kullanıldığı tespit edilmiş ve bu teknikler ile ilgili  

yorumlar yapılıştır. 

 

Tablolarda, her yuvarlak içinde belirtilen nota birimi veya nota grubu, tek  
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kullanımı ifade etmektedir.  

 

Tablo 17. J.Brahms Op. 108 Keman-Piyano Sonatı Adagio Bölümü Detaşe 

Kullanımı 

Detaşe Ölçü Numarası Kullanım Sayısı 

( f ) 

1. a1) 

 

1, 3, 4, 8, 37, 39, 40, 41, 

43 

 

9 

 

 

 

a2) 

 
 

9 1 

2. a) 

 
 

2, 5, 18, 38, 50, 74 6 

b) 

 
 

73 
1 

 

3.a) 

 
 

2, 28, 33, 38 4 

b) 

 
 

11, 45 

 

2 

 

c) 

 
 

21, 53 
2 

 

d1) 

 
 

54, 60, 62 
3 

 

d2) 

                        
 

59,61 2 
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e1) 

  /    

 

 

 

29, 30 

 

 

2 

 

4.a) 

 
 

69, 70, 75 3 

 

 Ölçü Sayısı: 75 

 Toplam Kullanım Sayısı: 35 

Detache: (Fr.) – Kesik çalış, ayrı ayrı dil vurarak (Çalışır, 1996:70 

akt.Kapçak, 2008:7). 

“Detaşe (bağsız) çalarken her ses veya her nota için ayrı bir yay kullanılır, 

yay kılı tele yapışık olur ve yay değişim belirgin olarak yapılır. Her ses için yay 

kullanım, yay kılını tele yapıştırım ve belirgin yay değiştirim birlikte işleyince 

sesleri birbirinden ayırma kolaylaşır, sesler arasındaki ayırım somutlaşır. 

Ancak, bu ayırım sesleri birbirinden koparmaz, sesler arasında boşluk 

oluşturmaz, sesleri kolayca ayırdedilir biçimde birbirine bitiştirir” (Uçan, 

2004:58, akt. Kapçak, 2008:7). 

Tablo 17’de belirtilen “1a1” ve “1a2”deki kullanımlarda bir fark yokmuş gibi 

görünse de bestecinin, melodik yapı itibariyle “a1”in başında getirdiği vurgu “a2”de 

ikinci birimin başında gelmektedir. Dolayısı ile “a1”de belirtilen müzikal ifade bağı 

“a2”de kullanılmamıştır ve besteci, aynı davranışın farklı yorumlanmasını 

sağlamıştır. Böylece bestecinin, çalıcıya aynı davranışı farklı bir düşünce ile 

uygulattırıp, melodik yapının ve ifadenin keskin bir şekilde değiştiğinin önemli bir 

örneğini sunmuş olduğu düşünülmektedir. 
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Tablo 18. J.Brahms Op. 108 Re Mimör Keman-Piyano Sonatı Adagio Bölümü 

Legato Kullanımı 

 
Legato 

 

Ölçü Numarası Kullanım Sayısı 

( f ) 

1.a) 

 
 

1, 3, 4, 8, 37, 39, 40 
7 

 

b) 

 
 

6, 9, 41, 43 
4 

 

c) 

 
 

10/2 

42/2 

44/2 

6 

 

d) 

 
 

(18, 19, 20)/2 

(50, 51, 52)/2 

 

4 

 

2. 

                          
 

 

(5, 6) 

 

1 

3. 

 
 

7, 16 2 

4.a) 

 
 

11, 45 2 

b1) 

 
12, 13, 15, 31, 32, 46 

 

 

6 

 

b2) 

/  
 

 

Sırası ile; 

29, 30 

 

 

2 

 

 

c) 

 (31, 32) 

 

 

1 

 

 

5.a1) 

 
 

14, 25, 27, 28 4 
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a2) 

 
 

(26, 27) 

 

1 

 

a3) 

 
 

63, 64, 67, 68 
4 

 

b) 

 
 

54, 22 2 

6. 

 
 

14, 15, 67, 68 4 

7. 

 
 

17, 49 2 

8. 

 
 

(18, 19, 20) 

(50, 51, 52) 

2 

 

9. 

 
 

23, 55 2 

10. 

 
 

24, 56 2 

 

11. 

 
 

 

 

(25, 26) 

 

 

1 

 

12. 

/  

 

21, 53,59, 61 

 

4 

 

13. 

 
 

(47,48) 

 

1 
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14. a1) 

 
 

 

57 

 

1 

a2) 

 
 

57 1 

a3) 

 
 

(57,58) 1 

15. 

 
 

58/2 2 

16. 

/  

 

60, 62 
2 

 

17. 

 
 

(63, 64) 

 
1 

18. 

 
 

(65, 66) 

 
1 

19. 

 
 

71, 72 

 

2 

 

 

 

 Ölçü Sayısı: 75 

 Toplam Kullanım Sayısı: 75  

 

Legato: (It.) Bağlı (Çalışır, 1996:122). - (İt.). “Bağlı” Notaların birbirine 

bağlanarak seslendirilmesi, Fransızca lie, Almanca gebunden, İspanyolca ligado. 

(Say, 2002:321). 
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Tablo 18’de Legato kullanımının, toplam 75 ölçüde 75 kere kullanıldığı 

görülmektedir. Bu durumun, J.Brahms’ın araştırmada yoğun olarak değinilen bağlı 

müzikal yapısına en çarpıcı örnek olduğu görülmektedir. Bu yoğun kullanım, 

çalıcının bu düşünceyi aklından hiç çıkarmadan, bölümü baştan sona çalması 

gerektiğini düşündürmektedir.  

 “(…) sadece iki tür vurgu dikkate alınmalıdır. Yani ritmik ve melodik vurgu. 

Birincisi, müziğin ölçüsüne bağlıdır. İkincisi ise, bazı kurallara bağlıdır. (Joachim ve 

Moser: 1905:57). 

 

 Melodik vurguların belirlenmesindeki kurallardan birinin, “bağlar” olduğu 

düşünülmektedir. 

Tablo 18’deki “1a” da melodik vurgunun, ölçü başında olması nedeni ile 

ritmik figürün başına geldiği görülmektedir. 2. gösterimde ise aynı ritmik figürün 

melodik vurgusunun, kullanılan “bağ” ile bir önceki ölçünün son birimine çekildiği 

görülmektedir.  

Tablo 18’de “1a” ve “1b” gösterimlerinde aynı ritmik figürün kullanıldığı 

görülmektedir. Bestecinin, “1a”da kullanılan “Müzikal İfade Bağı” ile yayın yönü 

değişse bile, sanki değişmemiş gibi duyulmasını sağlayarak çalınmasını istediği ve 

“1b” de  “Müzikal İfade Bağı”nı  kaldırarak yayın yönünün “1a”ya göre daha 

belirgin değiştirilebileceğini, çalıcıya ifade ettiği düşünülmektedir. Besteci, bu 

uygulamayla aynı davranışın farklı yorumlanmasını sağlayıp, çalıcıya aynı davranışı 

farklı bir düşünce ile uygulattırarak, melodik yapının ve ifadenin keskin bir şekilde 

değiştiğinin önemli bir örneğini sunmuş olduğu düşünülmektedir. 

  J.Joachim ve Moser “Violinschule”de “Senkop” ile ilgili olarak şu açıklamayı 

yapmıştır.  

 

 “Eşit ses ve değerde iki notanın, zayıf zamandan kuvvetli zamana 

aktarılmasına senkop denir. Uygulanış şekline dikkat edildiğinde senkop, 
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ölçünün güçlü kısmını belirsizleştirir ve notanın ikinci kısmında herhangi bir 

aksan almadığı görülür. Bu kurala uyulmazsa senkopun karakteri yok olur” 

(Joachim ve Moser, 1905:90). 

  

J.Joachim ve Moser “Violinschule” kitabında, “Senkop” ile ilgili olarak; ilk 

birimin ölçü sonunda, ikinci birimin sonraki ölçünün en başında olması sureti ile aynı 

değerlikteki iki nota biriminin, bağ ile bağlanmasıyla, “Senkop”un oluşturulduğunu 

belirtmiştir. Tablo 18’in, “4c” gösteriminde, bu oluşumun varlığı tespit edilmiştir. 

J.Joachim ve Moser’e göre senkoplu yapı kullanıldığı zaman, ölçünün güçlü kısmı 

belirsizleşir ve notanın ikinci kısmı, yani ilk birime bağ ile bağlanan ikinci birimin, 

herhangi bir aksan almaması gerekir. Bu şekilde senkoplu uygulama, duyum olarak 

istenilen etkiyi verir. “Senkop”lu yapıların, J.Joachim ve Moser’in  tavsiyeleri 

doğrultusunda uygulanmasının, icracıyı doğru uygulamaya ulaştırabileceği 

düşünülmektedir 

Tablo 19. J.Brahms Op. 108 Re Minör Keman-Piyano Sonatı Adagio Bölümü Çift 

Ses Kullanımı 

Çift Ses Ölçü Numarası Kullanım Sayısı 

( f ) 

1. a) 

/  

21/2, 53/2,59/2,61/2 
8 

 

b) 

 
 

23/3,55/3 6 

c1) 

 
 

22/2,54/2 

 

4 

 

c2) 

/  

 

 

 

60/3,62/3 

 

 

6 
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d) 

 
 

 

 

24/2, 56/2 

 

 

4 

2. 

 
 

 

 

 

(63, 64) 

 

 

1 

. 

3. 

 
 

73 1 

 

 Ölçü Sayısı: 75 

 Toplam Kullanım Sayısı: 30 

 

Çift Ses: İki ayrı teldeki iki notanın aynı anda çalınması (Kapçak, 2008:10) 

J.Joachim ve Moser’in “Violinschule”de “Çift Ses” uygulamalarının yay 

tekniğini etkileyen kısmı ile ilgili olarak şu ifadeyi kullanmışlardır; 

“(…)çift ses tam bir enstonasyon ile yapılmış olsa bile, iki nota, güzel bir ses 

bütünlüğünde birleştirilmelidir. Bunun için arşe tele eşit güçte baskı yapmalıdır. 

Yani uygulanan güç, iki tel arasında orantılı kullanılmalıdır. Bestecilerin farklı 

icra edilmesini belirttiği durumlar, bu kararın dışındadır” (Joachim ve Moser, 

1905:20,20a). 

Tablo 19’daki 1a,1b, 1c1, 1c2 ve 1d’de, bestecinin çingene tarzını kullandığı 

ritmik kalıpların tüm kulanımlarının çift sellerle uygulandığı görülmektedir. Bu 

durumla, çift seslerin J.Brahms’ın çingene tarzını armonik olarak da desteklediği 

düşünülmektedir.  

Melodideki akıcılığı yansıtmak için, sol eldeki kararlılığın yanı sıra, yay 

kullanımındaki süreklilik de davranışı destekleyecektir. Çift sesler, yayın akıcılığını 

sağlayıp, kullanılan çift sesin yaydaki açısını kararlı bir şekilde belirleyip, yayın 
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hızını sabitlemek ile gerçekleştirilebilir. Bu şekilde melodilerin pürüzsüz ve akıcı bir 

şekilde uygulanabileceği düşünülmektedir. 

Tablo. 20. J.Brahms Op. 108 Re minör Keman-Piyano Sonatı Adagio Bölümü Üçlü 

Akor Kullanımı 

Üçlü Akor Ölçü Numarası Kullanım Sayısı 

( f ) 

1) 

 

 

 

63, 64 

 

 

 

 

2 

 

 

 Ölçü Sayısı: 75 

 Toplam Kullanım Sayısı: 2 

 

Akor: Aynı anda duyulan ya da duyurma işlevinde olan üç ya da daha fazla 

sesin birleşimi (Say, 2002:18). 

J.Joachim ve Moser, “Violinschule”de farklı görüşler olsa da “Akor 

Uygulamaları”nda kendilerinin sanat anlayışına uygun olanın, tek seferde 

duyurulacak şekilde bir uygulama olduğunu belirtmişlerdir. Bu uygulama için, 

verdikleri tavsiyeler şunlardır; 

 

“Eş zamanlı duyulabilen üç sesli akorları çalmak için esnek ve rahat bir arşe 

stili gereklidir. Fakat bu esneklik tam bir güç ile eşlik etmelidir, aksi takdirde üç 

sesi de tek seferde çalmak imkansız hale gelecektir. Üç nota aynı anda 

çalındığında, arşenin kuvveti doğal olarak telin ortasına yönlenmelidir ve 

akorun bütün duyuluşu, arşenin kıllarının tamamı telin üzerine sürtülerek 

sağlanmalıdır. Bunu yapabilmek için arşeyi normalden daha sıkı tutmak gerekir; 

aynı zamanda dirseğin çok yukarıda olmamasına dikkat edilmelidir” (Joachim 

ve Moser, 1905:Cilt, IIa:21) 

 

 Tablo 20’de üçlü akorların sadece tek bir ritmik kalıpta kullanıldığı ve bu 

ritmik kalıbın, bestecinin bu bölüm için karakteristik yapıyı şekillendiren çingene 
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tarzındaki ritmik yapı olduğu görülmektedir. Çift seslerde olduğu gibi, bestecinin, bu 

tarzı armonik olarak üçlü akorlarla da zenginleştirdiği düşünülmektedir.  

 

Tablo. 21. J.Brahms Op. 108 Re Minör Keman-Piyano Sonatı Adagio Bölümü Kent 

Çalma Kullanımı 

Kent Çalma Ölçü Numarası Kullanım Sayısı 

( f ) 

1) 

 
 

 

 

(71, 72) 

 

 

1 

 

 

 Ölçü Sayısı: 75 

 Toplam Kullanım Sayısı: 1 

 

Kent Çalma: Kemanda beşli aralığın seslendirilmesi için, tek parmağın iki 

tele aynı anda basması ile geçekleştirilen tekniktir. 

Melodideki akıcılığı yansıtmak, sol elde kararlılık ve yay kullanımında 

süreklilik ister. Özellikle çift seslerin uygulamalarında, yayın akıcılığını sağlayıp, 

kullanılan çift sesin yaydaki açısını kararlı bir şekilde belirleyip, yayın hızını 

sabitlemek ile gerçekleştirilebilir. Bu şekilde melodilerin pürüzsüz ve akıcı olmasının 

sağlanabileceği düşünülmektedir. 

  

Aynı durum kent çalma için de düşünülebilir. Bu durumun çift ses 

uygulamalarından tek farkı, sol elde tek parmak ile iki tele birden basılmasıdır. 

Bunun dışında kullanım özellikleri ve istenilen müziği elde etmede yapılması ve 

dikkat edilmesi gereken davranışların aynı olduğu düşünülmektedir. 
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5.1.2.3. J. Brahms’ ın “Op.108 No:3 Keman-Piyano Sonatı” nın “Adagio” 

Bölümünde Kullanılan Sol El - Parmak Teknikleri ve Özellikleri 

 

 Araştırmanın bu bölümünde, J.Brahms’ ın “Op.108 No:3 Keman-Piyano 

Sonatı” nın “Adagio” Bölümünde Kullanılan Sol El - Parmak Teknikleri tespit 

edilmiş ve özellikleri belirtilerek yorumlanmıştır. 

 

 J.Joachim veMoser’in “Violinschule”de  “dört tel üzerinde yapılacak diziler” 

bölümünde, sol el parmak tekniğinin nasıl olması gerektiği hakkında temel bilgiler 

vermişlerdir. Verilen bilgiler şöyledir; 

 

 “Bütün usta kemancılar ve öğretmenler, sol el tekniğini göstermek için 

devamlılığı olan dizi çalışmalarından başka bir şey olmadığı konusunda hem 

fikirdir. Ancak bir diziyi iyi çalmak, ilk bakışta göründüğü kadar kolay olmaz 

ve hatasız bir icra için çok sayıda etken göz önünde bulundurulmalıdır. Bunlar: 

kesin bir entonasyon, parmakların çekiç benzeri iniş kalkışlarında kesinlik, elin 

pozisyonu ve çalgının sap kısmına karşı başparmağın rahatlığı, arşenin tel 

üzerindeki esnekliği; böylece algılanabilir bir boşluk oluşturmadan eşit süre 

değeri ve nüanste bir telden diğerine geçilebilir. 

 

     Dördüncü parmak diğerlerinden doğası gereği daha az çabukluğa sahip 

olduğundan, zekice yapılan çalışmalarla gereken kuvvet kazandırılmalıdır. (…) 

Bazı çalışma ve parçalarda boş telin kullanımı özellikle belirtildiğinde, öğrenci 

bu konunun özel sebeplerden dolayı sadece “ses rengi” bölümünde 

bahsedileceğinden emin olabilmelidir. Aynı zamanda dizi çalışmasında ilk ve 

tek amaç, daha sonraki çalışmalar için, dört parmağın da eşit gelişimi olmalıdır” 

(Joachim ve Moser, 1905:94). 

 

 Çalıcının, bu bilgiler doğrultusunda uygulayacağı tüm sol el davranışlarının 

daha rahat ve doğru bir şekilde gerçekleştirilebileceği düşünülmektedir.   
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Tablo. 22. J.Brahms Op. 108 Re Minör Keman-Piyano Sonatı Adagio Bölümü Çift 

Ses Parmak Kullanımı 

Çift Ses Ölçü Numarası Kullanım Sayısı 

( f ) 

(3 – 1) Parmak Numarası Çift Ses 

Uygulamaları 

  

1. a1) 

 

 

 
 

Sırası ile; 

21, 22, 60/2 

 

4 

 

a2) 

 
 

Sırası ile; 

55, 56 

2 

 

a3) 

 
 

 

 

 

24 

 

 

 

1 

 

b) 

 
 

 

62 

1 

 

c1) 

 

 

Sırası ile; 

54, 60 
2 
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c2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sırası ile; 

55, 61, 62 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

c3) 

 

23 1 

d) 

 
 

53 

 

1 

 

 

 

 

e) 

 
 

59 1 

(4 – 2) Parmak Numarası İçin Çift Ses 

Uygulamaları 
  

a1) 

 
 

21 1 

 

a2) 

 
 

 

55 

 

1 
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a3) 

 

 
 

Sırası ile; 

23/2, 24 
3 

b1) 

 

 
 

Sırası ile; 

53, 54 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

b2) 

  
  

61 1 

b3) 

 

 
 

Sırası ile; 

23, 62 
2 

b4) 

 

 
 

Sırası ile; 

59, 60 
2 

b5) 

 
 

 

 

56 

 

 

1 
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(2-0) Parmak Numarası İçin Çift Ses 

Uygulamaları 

a1) 

 
 

22 1 

b) 

 
 

73 1 

(3-2) Parmak Numarası İçin Çift Ses 

Uygulamaları 
  

 

 
 

59 1 

(2-3) Parmak Numarası İçin Çift Ses 

Uygulamaları 
  

a) 

 
 

 
 

 

Sırası ile; 

(63,64), 63 

2 

 

b) 

 
 

64 1 

1. Parmak Kullanımlı Kent 

Uygulamaları 
  

1)  

 
 

             (71, 72) 

 

 

1 

 

 

  

 Ölçü Sayısı: 75 

 Toplam Kullanım Sayısı: 35 
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     Çift Ses: İki ayrı teldeki iki notanın aynı anda çalınması (Kapçak, 

2008:10). 

J.Joachim ve Moser “Violinschule”de “Çift Ses” uygulamaları için şunları 

belirtmişlerdir. 

 

“(…) birlikte çalınan iki notadan birinin boş tel olduğu durumlarda, aralık 

uyumsuz geliyorsa, hatanın notayı basan parmakta olduğu şüphesizdir. Bunu 

düzeltirken öğrenci doğru notayı bulana dek parmağını kararsız bir şekilde 

hareket ettirmemeli, tereddütsüz düzeltmelidir.(…) her zaman en kesin rehber 

olan iyi bir kulak ile değiştirmelidir. Parmağın telin üzerindeki pozisyonu, 

kulağın, notaya doğru basılacağına emin olduğunda değiştirilmelidir. Ancak, 

çift ses tam bir enstonasyon ile yapılmış olsa bile, iki nota, güzel bir ses 

bütünlüğünde birleştirilmelidir. Bunun için arşe tele eşit güçte baskı yapmalıdır. 

Yani uygulanan güç, iki tel arasında orantılı kullanılmalıdır. Bestecilerin farklı 

icra edilmesini belirttiği durumlar, bu kararın dışındadır.” (Joachim ve Moser, 

1905:20,20a).  

 

Tablo 22’de J.Joachim ve Moser’in belirttiği, biri boş tel olmak üzere 

kullanılan çift ses uygulaması tespit edilmiştir. Tablo 22’de (2-0) parmak numaralı 

çift ses uygulamalarında, J.Joachim ve Moser’in tavsiyelerinin yararlı olabileceği 

düşünülmlektedir. Alıntıda, iki parmağın da kullanıldığı çift ses uygulamalarında, 

entonasyonun tam olması durumunda bile, ses bütünlüğünün önemli olduğu 

belirtilmiştir. Bu nedenle tüm çift ses uygulamalarında, tınının sağlanmasının dikkate 

alınması gerektiği düşünülmektedir.  

 

Ayrıca, üçlü aralıklardan oluşan çift seslerle ilgili olarak da şu tavsiyede 

bulunmuşlardır;  

 

“Tam bir entonasyona ek olarak, bu dizileri uygularken önemsenmesi gereken 

esas nokta; üçlü aralığı çalan iki parmağın tuşede aynı anda hareket etmesidir” 

(Joachim ve Moser, 1905:220). 
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Tablo 22’de çift ses uygulamalarının toplam 35 kullanımdan 29’unun, yani 

yarısından fazlasının üçlü aralıklardan oluştuğu görülmektedir. Bu durumda 

“Violinschule”nin tavsiyelerini dikkate almak, çalıcıyı doğru düşünmeye sevk 

edecektir. Ayrıca, bu doğru düşünme ile melodideki akıcılığı yansıtmak için gerekli 

olan sol elin kararlığı sağlanarak, daha akıcı bir seslendirme gerçekleştirilebileceği 

düşünülmektedir. 

 

 “Adagio” bölümünde kullanılan, keman partisinin tek başına armoni ve 

melodi zenginliğine ulaşmasını sağlayan çift seslerin, “Allegro” bölümünden daha 

yoğun kullanıldığı görülmektedir. Bu durum, tablo 22’deki kullanım sayısıyla da 

kendini göstermektedir. Besteci, bu bölümde öne çıkan “Çingene Stili”nin tamamını 

çift seslerden oluşturmuştur. Bu durum, çift ses kullanımının, “Allegro” bölümüne 

göre neden daha yoğun kullanılmış olduğunu açıkladığı düşünülmektedir.  

 

Tablo. 23. J.Brahms Op. 108 Re Minör Keman-Piyano Sonatı Adagio Bölümü Kent 

Çalma Kullanımı 

Kent Çalma Ölçü Numarası Kullanım Sayısı 

( f ) 

1) 

 
 

 

 

(71, 72) 

 

 

1 

 

 

 Ölçü Sayısı: 75 

 Toplam Kullanım Sayısı: 1 

 

 Kent Çalma: Kemanda beşli aralığın seslendirilmesi için, tek parmağın iki 

tele aynı anda basaması ile geçekleştirilen tekniktir. 
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Tablo. 24. Brahms Op. 108 Re Minör Keman-Piyano Sonatı Adagio Bölümü Üçlü 

Akor Kullanımı 

Üçlü Akor Ölçü Numarası Kullanım Sayısı 

( f ) 

1. a) 

 
 

21 1 

 

 
 

53 1 

 

 Ölçü Sayısı: 75 

 Toplam Kullanım Sayısı: 2 

 

Akor: Aynı anda duyulan ya da duyurma işlevinde olan üç ya da daha fazla 

sesin birleşimi(Say, 2002:18). 

Tablo. 25. J.Brahms Op. 108 Re Minör Keman-Piyano Sonatı Adagio Bölümü 

Çarpma Kullanımı 

Çarpma Ölçü Numarası Kullanım Sayısı 

( f ) 

 

 

(71, 72) 
1 

 

 

 Ölçü Sayısı: 75 

 Toplam Kullanım Sayısı: 1 

 

Çarpma: “Kısa, minik, minicik ya da minnacık abantıdır. Genel olarak hafif, 

zarif, şakacı bir karakter taşır. Ana sese üstten veya alttan çarpılabilir (…) Çarpan 
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ses; güçlü, çabuk ve çevik bir parmak/yay devinimiyle ana sese bağlanır. Kısa ve 

uzun olmak üzere iki çeşit çarma vardır (Uçan, 2005:104).  

J.Joachim ve Moserin birlikte yazdıkları “Violinschule” adlı kitapta çarpma 

uygulaması için verilen tavsiyeler şöyledir; 

“Çarpma notaları küçük notalar ile yazılmaktadır ve bu everensel olarak 

kabul edilmiş bir anlama sahip belirli işaretler ile gösterilen en açık yöntemdir. 

Fakat parçanın temposunu yansıtmasında (…) etkisizdir. Bu, süslemenin doğal 

öneme sahip olmadığını belirtmek için yeterli olacaktır. Çarpmanın kullanımı, 

ne armonik ve melodik kuruluşu,  ne de ritmi etkilememelidir; şüpheli ve zor 

durumlarda, öğrenci pasajı orijinal formunda çalıp, bu fikri benimsedikten sonra 

süsleme yapmaya yönlendirilmelidir. Yapılması en kolay çarpma notası kısa 

basamaktır. Herhangi bir süre değerine sahip olmayan küçük nota ile belirtilir. 

Ton ile alakalı melodik ya da armonik herhangi bir aralıkta, notaya aşağıdan ya 

da yukarıdan bağlanabilir. Duyuluşu, süre değerinin esas notaya ya da önceki 

notaya bağlı olduğundan daha kısa duyulmalıdır” (Joachim ve Moser, 

1905:144-145). 

Tablo. 26. J.Brahms Op. 108 Re Minör Keman-Piyano Sonatı Adagio Bölümü Trill 

Kullanımı 

Trill Ölçü Numarası Kullanım Sayısı 

( f ) 

 

 
 

(65, 66), 66 2 

 

 Ölçü Sayısı: 75 

 Toplam Kullanım Sayısı: 2 

 

 J.Joachim ve Moser “Violinschule”de “Trill” ile ilgili olarak şunu 

belirtmiştir; 
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“(…) Birçok keman icracısının arşenin başlangıcında ya da uzun bir tril’in 

ortasında gereksiz bir crescendo yapma alışkanlığı vardır (…)” (Joachim ve 

Moser, 1905:163-165). 

Besteci, tablo 26’daki trill uygulamasına özel bir nüans belirtmemiştir. Bu 

nedenle çalıcının, J.Joachim’in ve Moser’in, alıntıda belirttikleri duruma dikkat 

edilmesi gerektiği düşünülmektedir.    

Trill: (Fr.)- bir sesin bir alt ya da üst notası ile süratle yinelenmesi (Çalışır, 

1996:211). 

“Trilde bir asıl ses bir de onu süsleyen bir başka ses vardır. Asıl sese göre 

parmağın, küçük ya da büyük ikili aralığında öteye, hızlı bir biçimde birçok kez 

düşüp kalkmasıyla oluşur. Bu yalın tril, çeşidinin başına ya da sonuna 

eklenebilen çarpmalarla tril zenginleştirilebilir. Ayrıca süslemelerle birlikte de 

kullanılabileceği unutulmamalıdır” (Uçan ve Günay, 1977:87).  

Tablo 27. J. Brahms Op. 108 Re Minör Keman-Piyano Sonatı Adagio Bölümü 

Apajyatür (Basamak Süslemesi) Kullanımı 

Apajyatür (Basamak Süslemesi) Ölçü Numarası Kullanım Sayısı 

( f ) 

 

 

 66 1 

 

 Ölçü Sayısı: 75 

 Toplam Kullanım Sayısı: 1 

 

 Appogiatura: (It.)- Bir alt sese bir üst ya da alt derecesine dokunarak geçme. 

Basamak. (Çalışır, 1996:22). 

 

“Esas notaların arasına sıkıştırılmış, nota yazımında çok daha küçük olarak 

gösterilen bir notanın, çok az bir zaman farkıyla birlikte çalınması yoluyla elde 
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edilen süsleme biçimidir. Mordan ya da tril gibi bir süsleme değildir. Daha çok 

kendinden sonra gelen notaya armonik bakımından zemin hazırlar. Esas notanın 

bir tam ya da yarım ses yukarısında/aşağısında bulunur ve bağlandığı notadan 

gösterdiği süre değeri kadar alır” (Kapçak Ş., 2008:10 akt Fayez, 2001:77). 

Brahms’ın  “Apajyatür” (Appoggiatura) ve “Trill”  süslemelerini, incelenen 

“Allegro” ve “Adagio” bölümlerinden sadece “Adagio” bölümünde kullanmıştır ve 

bu süslemeleri çok az tercih ettiği tablo 26 ve tablo 27’de  görülmektedir.  

 

Tablo. 28. J.Brahms Op. 108 Re Minör Keman-Piyano Sonatı Adagio Bölümü Floje 

Kullanımı 

Floje Ölçü Numarası Kullanım Sayısı 

( f ) 

 

 
 

29 1 

 

 

 

 

 

 

 

31 

 

 

 

 

 

1 

 

 
 

32 1 

 

 
 

43 
1 

 

 

 Ölçü Sayısı: 75 

 Toplam Kullanım Sayısı: 4 

 

 Floje: Kemanda çıkarılan ıslıksı seslerdir (Büyükaksoy:1997:17). 
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5.1.2.4. J.Brahms’ ın “Op.108 No:3 Keman-Piyano Sonatı” nın “Adagio” 

Bölümünde Kullanılan Konum Geçişleri  

 

Araştırmanın bu bölümünde, J.Brahms’ ın “Op.108 No:3 Keman-Piyano  

Sonatı” nın “Adagio” Bölümünde kullanılan Konum Geçişleri tespit edilmiş ve 

yorumlanmıştır. 

Tablo. 29. J.Brahms Op. 108 Re Minör Keman-Piyano Sonatı Adagio Bölümü 

Konum Geçişleri 

Konum Geçişleri Ölçü Numarası Kullanım Sayısı 

( f ) 

I – II 12 1 

I – III 9, 20, 23, 29, 31, 32, 43 

52, 58,68, 72 

11 

I – IV 52 1 

I –V 61 1 

I – Y.K. 10, 19, 25, 42 4 

II – I 64 1 

II – IV 15 1 

II – VIII 45 1 

II – Y.K. 42 1 

III – I 9, 21, 23, 30, 32, 43, 51, 

52, 55, 60 

10 

III – II 62 1 

III – IV  39,44 3 

III – V 6, 58 2 

III – VI 47 1 

III – Y.K. 10 1 

IV – I 16 1 

IV-II 44 1 

IV – III 38, 49 2 

IV – V 3, 40, 53 3 

V – I 9, 41 2 

V – III 60, 61 2 

V – IV 2 1 

V – VI 4, 8 2 

V-VII 59 1 

VI – III 6, 53 2 

VI – IV 48 1 

VI – V 9 1 

VII – V 59 1 

VIII – III 47 1 

VIII – IX 45 1 

IX – VIII 46  1 

Y.K. – I 11, 20, 28, 67 4 

Y.K. – II 42 1 

Y. K.- III 10, 43 2 

 Ölçü Sayısı: 75 

 Toplam Kullanım Sayısı: 70  
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Konum: “Pozisyon”. (1) *Yaylı çalgılarda seslendirilecek* melodi 

çizgilerinin yürüyüşüne uygun olarak sol elin tuşlar üzerindeki aldığı yer, bulunması 

gereken konum (Delikara, 2010:8, akt. Say, 2002:305). 

J.Joachim ve A.Moser’in konum geçişlerinin kullanıldığı durumlar ile ilgili 

olarak “Violinschule”de şunlar belirtilmiştir; 

 

“Bir pozisyondan diğerine geçmek hem teknik-mekanik hem de estetik-

müzikal sebeplerle yapılabilir. Değişim, o anda elin bulunduğu pozisyonun 

devamındaki notanın durumundan dolayı ya da arşe veya sol elin pasajın 

performansını daha kolay yapabileceği yerlerde olacaktır. Müzikal ve estetik 

sebepler, bir pasajın ya da melodinin, farklı tellerin kullanımı ile oluşan bir 

pozisyonda ya da tam bir ses bütünlüğü ile çalınması konusunda pozisyon 

değişimi seçimi yaparken bazen duygusal “cantilena” bir karakter, anlatım 

açısından uygun pozisyonda bir değişim gerektirir. Kullanımında oluşan 

sebeplere göre; bazen kaçınılmaz, gerekli bir durum olduğunda bazen de insan 

sesini taklit edercesine anlatımlı bir şarkılama gerektiren durumlarda pozisyon 

değişikliğine gidilebilir (Joachim ve Moser, 1905:76). 

 

 “Violinschule”de belirtilen bilgiler doğrultusunda ve J.Brahms’ın müzikte 

tınıya verdiği önem göz önünde bulundurulduğunda, tablo 29’da görüldüğü üzere 

kullanılan yoğun konum geçişlerinin, müzikal ve estetik sebeplerden dolayı olduğu 

düşünülmektedir.  

 

 Tablo 29’da, toplam 75 ölçü içinde 70 kere konum geçişi yapıldığı 

görülmektedir. Bu yüksek oran, bestecinin “Allegro” ve “Adagio” bölümlerinde 

önemsediği müziksel özelliği ortaya koyduğu düşünülmektedir. Bu özelliğin 

bestecinin tınısal dokuya verdiği önemi temsil ettiği ve bestecinin konum geçişlerini, 

bölümde istediği tınıyı kesintisiz devam ettirmek için yoğun kullandığı 

düşünülmektedir. En çok I-III ve III-I geçişlerini kullandığı da tablo 30’da açıkça 

görülmektedir.  
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Besteci, konum geçişlerini, genelde parmak numarası ile belirtmiştir. Bunun 

yanında, az da olsa, tel numarasını vererek de geçilmesi gereken konumu belirtmiştir. 

14., 20., 45., 61. ve 65. ölçülerde söz konusu kullanım, açık bir şekilde 

görülmektedir. Bölümün en başında verilen tel numarasının, başlanması gereken 

konumu belirtmek amaçlı kullanıldığı görülmektedir. Verilen “IV” numarası, 

bölümün beşinci konumda başlanması gerektiğini belirtmektedir. 

 

 Eserde belirtilen parmak numaraları, eserin yapısını koruması açısından önem 

taşımaktadır. Belirtilen numaralar belirlenirken, söz konusu durumu destekleyecek 

ve çalıcıya bu çerçevede olabildiğince rahatlık sağlayacak şekilde şekillendirilip, 

tercih edildiği gözlemlenmektedir. Araştırmada tercih edilen “Peters Edition” en eski 

edisyonlardan biri olması nedeni ile J.Brahms’ ın tercihlerini büyük ölçüde içerdiği, 

kaynaklardan da edindiğimiz bilgilere göre, tahmin edilmektedir. Bu nedenle, 

edisyonun belirlediği parmak numaralarına sadık kalınması ile, çalıcının 

olabildiğince rahat bir şekilde icrasını gerçekleştireceği ve bestecinin müziğine zarar 

vermeden, icrasını tamamlayacağı düşünülmektedir. 

 

 Bölümün çeşitli yerlerinde, alternatif parmak numaraları da mevcuttur. 

Çalıcının her iki tercihte de hem rahatlık sağlayacak hem de istenilen bağlı yapıyı 

bozmayacağı bir icra gerçekleştireceği düşünülmektedir.   

 

Bölümde “Portamento” kullanımına açık bir şekilde örnek olabilecek parmak 

numaraları mevcuttur. J.Joachim ve A.Moser’in “Violinschule” kitabındaki 

portamento ile ilgili açıklama şöyledir; 

 

“Pozisyon değişikliğinden az önce pesteki sesi durduran parmak, başlangıç 

sesinin çaldığı teli yukarı doğru kaydırmalıdır, ta ki bağlantı yapılacak notaya 

ulaşana kadar. Eğer kaymanın başladığı notayı tutan parmağın aynı zamanda 

bağlantı kurulacak olan notaya da gitmesi gerekiyorsa, o zaman el, genel pozisyon 

değiştirme kurallarının geçerli olduğu rahat bir hareketle geçiş yapar. 

Portamento’nun yavaş mı, şefkatle mi, tutkuyla mı çalınacağı, tamamen pasajın 

karakterine bağlıdır. Bunun yanı sıra, bağlantı kurulacak olan nota, ilk notayı tutan 
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parmaktan başka bir parmakla alınacaksa, o zaman başlangıç notasını tutan parmak, 

yukarıda gelinecek olan pozisyona kadar kaydırılır, ve oraya varınca da belirtilen 

parmağın birden düşmesiyle ortaya çıkan temel nota duyulmalıdır. (Musgrave ve 

Sherman, 2008:73). 

 

 “Adagio” bölümünde “Portamento”ya örnek olabilecek ölçülerden birkaçı 

şöyledir; 9., 43. ve 58.  

 

Violinschule”de “Parmak Germe (Uzatma)”  ile ilgili olarak şunlar 

belirtilmiştir; 

 

“Parmaklar, klavye üzerinde işlevlerini yerine getirirken elin sabit bir 

şekilde durması, entonasyon için daha doğru olacaktır. (…) Fakat pozisyonun 

doğal sınırlarını aşan notalar bulunduran bir pasaj olduğunda, tam tersi söz 

konusudur. Söz konusu aralık çok geniş değilse, herhangi bir parmak komşu 

pozisyonun yukarısına ya da aşağısına uzatılabilir. Elin sabit duruşu, pasaj 

boyunca sürdürülmelidir (Joachim ve Moser, 1905:165).   

 

“Adagio” bölümünde, “Parmak Germe” davranışının kullanıldığı ölçüler 

mevcuttur. “Parmak Germe” davranışı, parmak numarası ile belirtilmiştir. Bölüm 

içinde; 9. ölçü kullanıldığı gibi, alternatif parmak numarası olarak germe davranışı 

verilmiştir. 16., 41. ve 44. ölçülerde de asıl davranış olarak verilmiştir. Bu 

kullanılmlardaki “Parmak Germe” davranışları sadece ileri doğru değil, geriye doğru 

da verilmiştir. Örneğin 16. ölçüdeki kullanım geriye doğrudur. Verilen parmak 

numaralarında, “Parmak Germe”nin fazla hareketten kaçınılarak hali hazırdaki 

konumdan çıkmadan, müziğin devamlılığını daha rahat sağlamak amaçlı verildiği 

düşünülmektedir. 

 

5.2. İkinci Alt Probleme İlişkin Bulgular ve Yorumlar 

 

 Bu bölümde; J. Brahms’ın “Op. 108 No:3 Re Minör Keman-Piyano Sonatı” 

nın biçimsel-armonik özellikleri nelerdir? adlı ikinci alt probleme ilişkin bulgular ve 

yorumlar, J.Brahms’ ın  “Op. 108 No:3 Re Minör Keman-Piyano Sonatı”nın biçimsel 
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ve armonik özelliklerinin tablolar aracılığı ile gösterilip, yorumlarının yapılması 

şeklinde ele alınmıştır. 

 

 Tablolarda biçimsel ve armonik özellikler bir arada verilmiştir. 

 

 Bu alt problem, eserin ilk bölümü olan “Allegro” ve ikinci bölümü olan 

“Adagio” bölümlerinde incelenmiştir. 

 

 5.2.1. J. Brahms’ ın “Op. 108 No:3 Re Minör Keman-Piyano Sonatı” nın 

“Allegro” Bölümünün Biçimsel ve Armonik Analizinin Görünümü 

 

 J. Brahms “Op. 108 No:3 Re Minör Keman-Piyano Sonatı” “Allegro” 

Bölümü’nün Sergi Bölümü’ndeki Ana Tema’nın Biçimsel ve Armonik Görünümü 

tablo 30’da görülmektedir. 
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Tablo. 30. J. Brahms Op. 108 Re Minör Keman-Piyano Sonatı Allegro Bölümü’nün Sergi Bölümü’ndeki Ana Tema’nın Biçimsel ve 

Armonik Görünümü 

 

SERGİ  

 A DÖNEMİ (ANA TEMA) 

                                                                                                                                                               (1-24) 

A.T 1 A.T 2 A.T 1 

Ö. N : (1-8) Ö. N. : (9-21) Ö. N. : (21-24) 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

T. G. ve Ö. N. T. G. ve Ö. N. T. G. ve Ö. N. 

                                                  d (1-2) 

F(2-4) 
C (6-8) 

                                                   d (9-14) 

a (15-21) 
 

                                                     a (21-24) 
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Tablo 30’da da görüldüğü gibi, J. Brahms “Op. 108 No:3 Re Minör Keman-

Piyano Sonatı”  “Allegro” bölümünün, Ana temasnın ilk bölmesi olan, (A.T. 1), Re 

minör (d) tonu ile başlayarak (1-2), ilgili majörü F Majöre (F) (2-4) kısa süreli geçiş 

yaptığı, F Majörün dominantı olan Do Majöre (C) (6-8) geçerek, bu tonda 

sonlanmıştır. (9-14). Daha sonra (A.T. 2)  bölmesi, Re minörün minör dominantı 

olan La minör tonuna geçtiği (15-21) ve ardından tekrar A.T.1’e La minör (a) 

tonuyla başlayarak (21-24), aynı tonda Ana Tema bölmesi ile sonlandığı 

görülmektedir.  Bu bölmenin sonrasında Köprü’ ye geçilir.  

 

J.Brahms’ın müziğindeki karakteristik yapıyı ortaya koyan ve eserlerinde 

sıklıkla kullandığı kontrpuantal yapı, bu eserin “Allegro” bölümünde de mevcuttur. 

Bölümün ilk ölçülerinde kontrpuantal yapının olduğu görülmektedir. 

 

 “Allegro” Bölümü’nün Sergi Bölümü’ndeki Varış Köprüsü’nün Biçimsel ve 

Armonik Görünümü tablo 31’de görülmektedir. 
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Tablo. 31. J. Brahms Op. 108 Re Minör Keman-Piyano Sonatı Allegro Bölümü’nün 

Sergi Bölümün’deki Varış Köprüsü’nün Görünümü

VARIŞ KÖPRÜ 

(24-48) 

KÖPRÜ 1 KÖPRÜ2 KÖPRÜ3 

Ö. N. : (24-34) Ö. N. : (34-40) Ö. N. : (40-47) 

 

 

 

 

 

 

T. G. ve Ö. N. T. G. ve Ö. N T. G. ve Ö. N. 

F (24-27) 

d (27-31) 

f (31-33) - Geçici ton 

A (34-37) 
C (38-40) 

F (40-47) 
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Tablo 31’de görüldüğü gibi, Varış Köprü’sü, üç ayrı köprünün 

birleşmesinden oluşmuştur (“Köprü 1”, “Köprü 2” ve “Köprü 3” ).  Köprü 1, ana ton 

olan Re minör’ün (d) ilgili majörü Fa Majör (F) ile başlamış (24-27), sonrasında ana 

tona, Re minöre (d) geçmiş (27-31) ve Varış Köprüsü, Fa minör (f) ile bitmiştir (31-

33). 

 Köprü 2, La Bemol Majör ile başlayıp (A ) (34-37), Do majör (C) ile 

bitmiştir (38-40).  

 

Köprü 3 ise, ana tonun ilgili  majörü (F majör) ile başlayıp, bu tonla 

sonlanmıştır. Köprü 3’ün bitmesi ile birlikte, Varış Köprü  de sonlanmıştır.  

 

 Varış Köprüsü’nün, yan temadan herhangi bir fikir vermeden, yan temaya 

doğru gelişip, ana temadan akıcı bir şekilde işlemeler yaparak sonlandığı 

gözlemlenmiştir. 

 

  “Allegro” Bölümü’nün Sergi Bölümü’ndeki B Dönemi (Yan Tema)’nın 

Biçimsel ve Armonik Görünümü tablo 32’de görülmektedir. 
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Tablo. 32. J. Brahms Op. 108 Re Minör Keman-Piyano Sonatı Allegro Bölümü’nün 

Sergi Bölümü’ndeki Yan Tema’nın Biçimsel ve Armonik Görünümü 

 

B DÖNEMİ (YAN TEMA) 

(48-74) 

Y.T 1 Y.T 2 Y.T 1 

Ö. N. : (48-55) Ö. N. : (56-61) Ö. N. : (61-74) 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

T. G. ve Ö. N. T. G. ve Ö. N. T. G. ve Ö. N. 

F (48-50) 

C (50-54) 

d (55) 

d (56-61) F (61-74) 

C (65-70) 

F (70-74) 
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Tablo 31’de işlenen, Köprü’den hemen sonra gelen B Dönem’inde (Yan 

Tema), Kalsik Dönem sonatlarının özelliklerinden biri olan, yan temanın, ana tonun 

ilgili majöründen duyulması özelliği gözlemlenmektedir. Bu bölmede, Köprü’nün 

sonlandığı  “Fa majör” (F) tonu (Re minörün ilgili majörü) ile üç ölçülük kısa bir 

giriş yapıldıktan sonra, “Fa majör” ün  (F) dominantına yani “Do majör” e (C) 

geçilmiştir. Tablo 32’de görüldüğü üzere, çeşitli yerlerde ana ton olan“Re minör”e 

(d) (55), (56-61), “Do majör”e (C), (50-54), (65-70) ve “Fa majör” e (F), (61-65), 

(70-74) geçişler görülmektedir. B Dönemi son olarak, “Fa majör” de sonlanmıştır. 

 

  “Allegro” Bölümü’nün Sergi Bölümü’ndeki Codetta’nın Biçimsel ve 

Armonik Görünümü tablo 33’te görülmektedir. 

  

Tablo. 33. J. Brahms Op. 108 Re Minör Keman-Piyano Sonatı Allegro’sunun Sergi 

Bölümü’ndeki Codetta’nın Görünümü 

 

CODETTA 

(74-83) 

 

 

 
F (74-83) 
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Tablo 33’te işlenen Coda,  yan tema bölmesinin sonlandığı Re minörün ilgili 

majör tonu olan “Fa Majör” (F) ile başlamıştır ve aynı tonda sonlanmıştır (74-83). 

 

  “Allegro” Bölümü’nün Gelişme’nin Biçimsel ve Armonik Görünümü tablo 

34’te görülmektedir. 

 

Tablo. 34. J. Brahms Op. 108 Re Minör Keman-Piyano Sonatı Allegro 

Bölümü’ndeki 

Gelişme’nin Biçimsel ve Armonik Görünümü 

 

GELİŞME 

(84-129) 
T. G. ve Ö. N. 

 

 

d (84-89) 

a (90-101) 

d (102) – Geçici ton 
g (103-104) – Geçici ton 

a (105-107)  – Geçici ton 

F (108-109) 
d (110-111) 

f # (112-113) 

A (114-119) 
d (120-129) 

 

Tablo 34’de işlenmiş olan Gelişme, ana ton olan “Re minör” (d) (84-89) ile 

başlamıştır. Klasik dönem sonatlarının, Gelişme bölümlerinde uygulanan, ana tondan 

kaçınma özelliği, bu sonatta da gözlemlenmektedir. Gelişme boyunca, kısa süreli ana 

tona dönülmüş olsa da; “La minör” (a), (90-101), “Sol minör” (g) (103-104), “Fa 

majör” (F) (108-109), “Re minör” (110-111), ,(120-129) “Fa diyez minör” (f#), (112-

113) ve “La majör” (A) (114-119) tonlarına geçişler yapılarak, ana tondan uzak 
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kalınmıştır. Son olarak Gelişme bölmesi, ana tonun majör dominantı olan “La majör” 

e gelmiş ve dominantın çözümü ile ana tona geçerek sonlanmıştır. 

 

J.Brahms’ın müziğindeki karakteristik yapıyı ortaya koyan ve eserlerinde 

sıklıkla kullandığı kontrpuantal yapı, Gelişme’de de mevcuttur. Kontrpuantal yapı, 

88-91. ölçüler arasında görülmektedir. Verilen bu örnekler “Allegro”daki 

kontrpuantal kullanımdan sadece birkaçıdır.  

 

Gelişme’den sonra, “Sergi Tekrarı” görülür. “Klasik Çağ” bestelerinde bu 

ikinci bölme, genellikle uzun tutulan dominant ile hazırlanır” (Cangal, 2004:153). 

Alıntıda belirtilen “Klasik Dönem” in bu özelliği, eserde açık olarak görülmektedir. 

J.Brahms, gelişme bölmesinin tamamında, piyano partisinde ana tonun dominantı 

olan “La”  pedal sesi kullanmıştır. Dominant sesin pedal ses olarak kullanılmasıyla, 

Gelişme’de gergin bir hava yaratıldığı düşünülmektedir. 

 

Besteci, Sergi Tekrarı’nı normalden uzun tutmuştur. Bu durum, Romanik 

Dönem sonatlarını, Klasik Dönem sonatlarından ayıran en önemli özelliği vurgular. 

 

Sergi Tekrarı bölmesi, sırası ile A Dönemi’den (Ana Tema), (A.T. 1, A.T. 2, 

A.T. 1), Köprü (Köprü 4, Köprü 1, Köprü 2, Köprü 3), B Dönemi’nden (Yan Tema) 

(Y.T. 1, Y.T. 2, Y.T. 1) oluşmaktadır. 

 

Genel olarak bu bölmenin özelliği olan, esas temanın ana tonda duyulması 

özelliği, bölümün bu bölmesinde de kendini göstererek “Re minör” (d)  tonu ile 

başlamış ve ana tonun (Re minör) minör dominantında (la minör) sona ermiştir.  

 

“(…) bilhassa romantikler bu bölmenin birinci bölme ile aynı olmaması için 

bazı değişiklikler yaparlar. 1- Nüans değişiklikleri, 2- Eşlik ve armonizedeki 

değişiklikler, 3- Register (ses alanı) ve enstrümantasyon (çalgılara uygulama, 

çalgılama) değişiklikleri” (Cangal, 2004:154). J.Brahms, burada iki çeşidi 

kullanmıştır. Bunlar; eşliğin değişimi ve register (ses alanı) değişimidir. Ana tema 

keman partisinde, ilkinden farklı olarak bir alt oktavda gelmiş ve piyano eşliği ilk 
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başlangıçtaki gibi değil, gelişme bölümündeki keman partisinin figüründen 

esinlenerek değişmiştir. 

 

  “Allegro” Bölümü’nün Sergi Tekrarı’ndaki Ana Tema’nın Biçimsel ve 

Armonik Görünümü tablo 35’te görülmektedir. 
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Tablo. 35. J. Brahms Op. 108 Re Minör Keman-Piyano Sonatı Allegro Bölümü’nün 

Sergi Tekrarı’ndaki, Ana Tema’nın Biçimsel ve Armonik Görünümü 

A DÖNEMİ (ANA TEMA) 

(130-137) 

A.T 1 A.T 2 A.T 1 

 

Ö. N. (130-137) 
 

Ö. N. (138-150) 
 

Ö. N. (150-153) 

 

 

 

 

 

 

 

T. G. ve Ö. N. 

 

T. G. ve Ö. N. 

 

T. G. ve Ö. N. 

d (130-131) 

F (131-133) 
d (133-135) 

C (135-137) 

d (138-143) 

a (143-150) 

a (150-153) 
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Tablo 35’te işlenen Sergi Tekrarı bölmesi, ilk olarak Ana Tema (A.T 1, A.T 

2, A.T 1) ile ana tonda (Re minör) (130-131), başlamış ve A.T 1’de (130-137) sırası 

ile Fa majöre (F) (131-133) ve Do Majöre (C) (135-137) geçilmiştir. Sonrasında 

gelen A.T 2 (138-150) Re minörle (d) başlamış (138-143), minör dominant olan La 

minör (a) tonuna geçmiş ve bu bölüme sonlanarak, tekrar A.T 1’e minör dominanatla 

başlamış ve bitmiştir. (150-153).  

 

 “Allegro” Bölümü’nün Sergi Tekrarı’ndaki, Köprü’nün Biçimsel ve Armonik 

Görünümü, tablo 36’da görülmektedir. 
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Tablo. 36. J. Brahms Op. 108 Re Minör Keman-Piyano Sonatı Allegro Bölümü’nün 

Sergi Tekrarı’ndaki, Köprü’nün  Biçimsel ve Armonik Görünümü 

 

KÖPRÜ 

(153-185) 

KÖPRÜ 4 

(Birinci Köprünün ilk yarısının çeşidi) 
KÖPRÜ 1 

(Birinci Köprünün ikinci orijinal yarısı) 
KÖPRÜ 2 KÖPRÜ 3 

 

Ö. N. (153-167) 
 

Ö. N.(168-172) 
 

Ö.N. (172-178) 
 

Ö. N.(178-185) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

T. G. ve Ö. N. 

 

T. G. ve Ö. N. 

 

T. G. ve Ö. N. 

 

T. G. ve Ö. N. 

f  (153-160) 

c  (160-162) 

f  (162-164) 

b (164-167) 

b (168-169) 

d (169-172) 

Geçici Ton 
 

d (172-173) 

Geçici Ton 

F (173-175) 
Geçici Ton 

A (176-178) 

D (178-185) 
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Tablo 36’te işlenen Köprü bölmesinin, sırası ile, Köprü 4, Köprü 1, Köprü 2, 

Köprü 3’ten (153-167) oluştuğu görülmektedir. 

 

 Köprü 4 kısmı, ana tonun (Re minör), majör dominantının (La majör) ilgili 

minörü olan Fa# minör (f#) ile başlamış (153-160), Do # minöre (c#) (160-162) kısa 

süreliğine geçmiş, tekrar Fa# minöre (f#) (162-164) geri dönmüş ve Si  minör (b) 

tonunda bitmiştir. (164-167). 

 

 Köprü 1 (168-172), Köprü 4’ün sonlandığı Si minör (b) tonunda başlamış 

(168-169), ana tona (Re minör) dönmüş (169-172), ve sonlanmıştır.  

 

Köprü 2 (172-178), Köprü 1’in bitiş tonu olan Re minör (d)  ile başlamış 

(172-173), ilgili majör tonu olan Fa Majör tonu ile devam etmiş (173-175) ve ana 

tonun majör dominantı olan La majör (A) ile sonlanmıştır. (176-178).   

 

Köprü 3 (178-185), Re majör ile başlamış ve aynı tonda sonlanmıştır. 

 

 “Allegro” Bölümü’nün Sergi Tekrarı’ndaki, Yan Tema’nın Biçimsel ve 

Armonik Görünümü tablo 37’de görülmektedir. 
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Tablo. 37. J. Brahms Op. 108 Re Minör Keman-Piyano Sonatı Allegro Bölümü’nün 

Sergi Tekrarı’ndaki, Yan Tema’nın Biçimsel ve Armonik Görünümü 

B DÖNEMİ (YAN TEMA) 

(186-208) 

Y.T 1 Y.T. 2 Y.T 1 

 

Ö. N. (186-194) 
 

Ö. N. (194-199) 
 

Ö. N.(199-208) 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

T. G. ve Ö. N. 

 

T. G. ve Ö. N. 

 

T. G. ve Ö. N. 

D (186-188) 

A (188-192) 
b (193) 

b (194-199) 

 

D (199-204) 

F (204-208) 
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Tablo 37’deki Yeniden Sergi bölmesinin sonunu oluşturan Yan Tema (Y.T. 1, 

Y.T. 2, Y.T.  1) (186-208) Re Majör (D) ile başlamıştır (186-188), kısa geçişlerle, La 

Majörle (A) (188-192) ve Si minör’e (b) (193) uğramıştır. Y.T. 2 (194-199), Si minör 

(b) ile başlamış ve bitmiştir (194-199). Yan Temanın sonu ise, Y.T. 1’in Re majör 

(D) ile başlamasıyla (199-204) ve ardından Fa majör ile bitmesiyle (204-208) 

tamamlanmıştır.  

 

 “Allegro” Bölümü’nün Sergi Tekrarı’ndaki, Codetta’nın Biçimsel ve 

Armonik Görünümü tablo 38’ de görülmektedir. 

 

Tablo. 38. J. Brahms Op. 108 Re Minör Keman-Piyano Sonatı Allegro Bölümü’nün 

Sergi Tekrarındaki, Codetta’nın Biçimsel ve Armonik Görünümü 

 

CODETTA 

(208-217) 

(Köprüden Dönüştürülüş) 

 

Ö. N. (208-217) 

 

 

 
 

 

T. G. ve Ö. N 

b  (208-209)  Geçici Ton 

b (210-212) Geçici Ton 

d (213-217) 
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 Besteci, Sonat Allegrosu’nun son bölmesi olan Coda’ ya hazırlık amaçlı kısa 

bir Codetta yazmıştır. Tablo 38’de görüldüğü gibi, Codetta, Si bemol minör ile 

başlamış (208-209), Si minör ile devam etmiş (210-212) ve sonunda, ana tona (Re 

minör) dönerek sonlanmıştır (213-217). 

 

 “Allegro” Bölümü’ndeki Coda’nın Biçimsel ve Armonik Görünümü tablo 

39’da görülmektedir. 
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Tablo. 39. J. Brahms Op. 108 Re Minör Keman-Piyano Sonatı Allegro Bölümü’ndeki 

Coda’nın Biçimsel ve Armonik Görünümü 

 

CODA 

(KÖPRÜDEN DÖNÜŞTÜRÜLMÜŞ) 

(218-264) 

A.T 1 A.T 2 A.T 1 GELİŞME TEMASI A.T 1 

 

Ö. N.  (218-225) 
 

Ö. N. (226-233) 
 

Ö. N. (233-236) 
 

Ö. N. (236-257) 
 

Ö. N. (258-263) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

T. G. ve Ö. N. 
 

T. G. ve Ö. N. 
 

T. G. ve Ö. N. 
 

T. G. ve Ö. N. 
 

T. G. ve Ö. N. 

d (218-223) 

C (223-225) 

d (226-233) d (233-236) g (236-243) 

d (244-257) 

d (258-263) 
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 Tablo 39’da işlenen Allegro bölümünün Coda’sı (218-264) sırası ile; A.T. 1, 

A.T. 2, A.T. 1, Gelişme Teması ve tekrar A.T. 1’den oluştuğu görülmektedir. Eserin 

Coda bölümünde kısa ton geçişleri birbirini takip etmiştir. A.T. 1,  ana ton olan Re 

minör (d) ile başlamış (218-223). Do majör (C) ile devam etmiştir (223-225). A.T. 2, 

Re minör (d) ile başlamış ve bitmiştir (226-223). Tekrar gelen A.T. 1, A.T. 2 gibi Re 

minörde başlamış ve bitmiştir (233-236). Gelişme Teması Sol minör (g) ile başlayıp 

(236-2443), Re minör ile sona ermiş, bölümün son bölmesi A.T. 1 ise, ana ton olan 

Re minör ile sona ermiştir (258-263). Bölüm majör akor ile sonlanmıştır. (264). 

 

 Bestecinin “Allegro”da kullandığı, “pedal ses”e  başka bir örnek de 236. 

ölçüde mevcuttur. Ancak bu kullanımda, tema, Sol minör’de (g) gelmiştir ve ilk 

kullanımdaki gibi dominant sesle, yani Sol minör tonunun “re” sesi ile pedal ses 

kullanılmıştır.  

 

 “Allegro” bölümü biçimsel analiz özet tablosu şekil 28’de görülmektedir.
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SERGİ 

A DÖNEMİ 

(ANA TEMA) 

KÖPRÜ B DÖNEMİ 

(YAN TEMA) 

CODETTA 

A.T. 

1 

A.T. 

 2 

A.T. 

 1 

KÖPRÜ 1 KÖPRÜ 2 KÖPRÜ 3 Y.T. 1 Y.T. 2 Y.T. 1 

GELİŞME 

 

SERGİ TEKRARI 

 

A DÖNEMİ 

(ANA TEMA) 

KÖPRÜ B DÖNEMİ 

(YAN TEMA) 

CODETTA 

A.T. 

 1 

A.T. 

2 

A.T. 

1 

KÖPRÜ 4 KÖPRÜ 1 KÖPRÜ 2 KÖPRÜ 3 Y.T. 1 Y.T. 2 Y.T. 1  

CODA 

 

A.T. 1 A.T. 2 A.T. 1 GELİŞME TEMASI A.T. 1 

  

Şekil.28. J. Brahms “Op. 108 No:3 Re Minör Keman-Piyano Sonatı” Allegro 

Bölümü Biçimsel Analiz Özet Tablosu 

 

 “Op. 108 No:3 Re Minör Keman-Piyano Sonatı”nın “Allegro” bölümünde, 

yukarıda yapılan biçimsel ve armonik analiz sonucu, biçimsel olarak “Klasik Dönem 

Sonat Formu” özellikleri taşıdığı görülmektedir. Bunun yanında, Romantik Dönem 

sonatlarında görülen, temaların büyük olması özelliği de görülmektedir. Özellikle, 

Köprü bölümünün, Sergi Tekrarı’nın ve Coda’nın geniş kullanılması bu özelliği 

vurgulamıştır. J.Brahms, sonat formunun bu yöndeki gelişiminin önemli 

öncülerinden olmuştur. 

 

 J.Brahms, müzik dünyasında, bir kompozisyon ustası olarak bilinmektedir. 

J.Brahms, eserlerinde armonik yapıyı çok çeşitli kullanmış önemli bir bestecidir. 

J.Brahms, eserlerinde parlak ve zengin bir armoniye sahip, zengin müzikal bir 

ifadeye de önem vermiştir. 

 

 J.Brahms, Romantik Dönem’de yaşanan duygusallık, zengin lirik yapı ve 

duyguların sıcaklığı, armonide etkileyici modülasyonlar ve kromatik dizilerin yoğun 



220 

 

bir şekilde kullanılması, kromatik aralıklarla dramatik anlatımların yaratılması, 

dönemin yoğun dokulu müzik stilini benimsemiştir.  

 

 Bu özellikler, eserin “Allegro” bölümünde yoğun bir şekilde görülmektedir. 

Çok sık uygulanan ton geçişlerinin, “Allegro”nun biçimsel olarak her bölümünde 

yoğun birşeklide uygulandığı, bu bölümde yapılan biçimsel-armonik analiz 

tablolarında ayrıntılı olarak belirtilmiştir.  

 

 Müzikteki lirik yapı, “Allegro” nun başlangıç temasından, sonuna kadar 

hissedilbilir bir şekilde kendini göstermektedir. Uzun ve soluksuz cümle yapılarının 

bu dumu destekler nitelikte olduğu düşünülmektedir.  

  

 Bölümdeki daramatik anlatımları destekleyen kromatik aralıkların 

kullanımlarndan örnekler görülmektedir. Bu durumun görüldüğü belirgin ölçüler 

şunlardır; (254, 255, 256) ve (121, 122, 123, 124, 125, 126, 127). 

 

“Çift ölçü çizgisi. Müzik yazısında yan yana yer alan iki ölçü çizgisi.  

İngilizce double bar. Dört ayrı amaçla kullanılır: 1) Bir müzik parçasının bittiğini 

belirmek için. 2) Bir müzik parçasının bölümlerini ayırmak için. 3) bir müzik 

parçasının herhangi bir yerinde donanım değişimi dolayısıyla. 4) Bir müzik 

parçasında ölçü değişikli olduğunda.” (Say, 2012:131) 

  

 “Op. 108 No:3 Re Minör Keman-Piyano Sonatı”nın “Allegro” bölümünün 

83. ve 84. ölçü arasında kullanılan “çift ölçü çizgisi”, yukarıda ikinci maddede ifade 

edilen; “Bir müzik parçasının bölümlerini ayırmak için” açıklaması yönündedir. 

Araştırmada yapılan form analizinde,  çift çizgiden sonra gelen bölümde, gelişme 

bölümüne geçildiği tespit edilmiştir. Bunun dışında, 156 ve 157, 171 ve 172, 185 ve 

186, 203 ve 204. ölçüler arasında kullanılan  “çift ölçü çizgsi”, yukarıda üçüncü 

maddede ifade edilen, “Bir müzik paçasının herhangi bir yerinde donanım değişimi 

dolayısıyla” açıklamasındaki kullanım özelliğini taşır. 264. ölçünün sonunda 

kullanılan “çift ölçü çizgisi” ise, yukarıda birinci maddede ifade edilen “Bir müzik 

parçasının bittiğini belirmek için” ifadesini doğrulamaktadır. 
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5.2.2. J.Brahms’ ın “Op.108 No:3 Re Minör Keman-Piyano Sonatı” nın 

“Adagio” Bölümünün Biçimsel ve Armonik Analizinin Görünümü 

 

Araştırmanın bu bölümünde, J.Brahms’ ın “Op.108 No:3 Re Minör Keman-

Piyano Sonatı” nın “Adagio” Bölümünün Biçimsel ve Armonik özellikleri tespit 

edilerek yorumlanmıştır. 

 

“Adagio”nun ilk bölüme göre daha basit bir armonik yapıya sahip olduğu 

görülmektedir. Bölüm, ilk bölümdeki tonun (re minör), majör tonunda yazılmıştır. 

Bölümde genel olarak, tonik dominant ilişkisi ve kısa bir farklılık olarak “sol majör” 

e geçildiği görülmektedir (43-46). 

 

Bölümün biçimsel yapısı da ilk bölüme göre daha basittir. “Tema – Bağlantı – 

Tema – Bağlantı – Tema” şeklinde gelmiştir. 

 

 “Adagio” Bölümü’ndeki Tema’nın biçimsel ve armonik görünümü tablo 

40’ta görülmektedir. 
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Tablo 40. J. Brahms Op. 108 Re Minör Keman-Piyano Sonatı Adagio Bölümü’ndeki 

Tema’nın Biçimsel ve Armonik Görünümü 

 

TEMA 

(1-18) 

A.T. 1 A.T. 2 

Ö. N.  (1-9) Ö. N. (9-18) 

 

 

 
 

 

 

 
 

T. G. ve Ö. N T. G. ve Ö. N 

D (1-6) 

A (6-9) 

A (9-10) 

D (10-12) 

A (13-18) 

 

 

Tablo 40’ta işlenen ilk tema (1-18) “A.T. 1” ve “A.T. 2” den oluştuğu 

görülmektedir. “A.T. 1” bölmesi (1-9) “Re majör” ile başlayıp (1-6), 6.-9. ölçülerde 

tonun majör dominatına, “La majör” (A) geçmiştir. Temanın ikinci bölmesi olan 

“A.T. 2” (9-18), majör dominant tonunda, La majörde başlamıştır. (9-10) Arada 

tekrar ana tona (Re Majör) kısa süreliğine dönmüş (10-12) ve ardından majör 

dominant tonunda yani “La Majör” tonunda sonlanmıştır. (13-18). 

 

 “Adagio” Bölümü’ndeki Köprü’nün Biçimsel ve Armonik Görünümü tablo 

41’de görülmektedir. 

 



223 

 

 

Tablo. 41. J. Brahms Op. 108 Re Minör Keman-Piyano Sonatı Adagio 

Bölümü’ndeki 

Köprü’nün Biçimsel ve Armonik Görünümü 

 

KÖPRÜ 

(19-36) 

KÖPRÜ 1 KÖPRÜ 2 

Ö. N.  (19-24) Ö. N. (25-36) 

 

 

 

 

T. G. ve Ö. N. T.G. ve Ö. N. 

A (19-24) D (25-36) 

 

Tablo 41’de, İlk temadan sonra gelen Köprü görülür. (19-36) Köprü iki 

bölmeye ayrılmıştır. “Köprü 1ve Köprü 2”. İlk köprüde, (19-24) ton, majör dominant 

olan “La majör” de başlayıp, sonlanırken, ikinci köprü, (25-36) ana tonda (Re Majör) 

başlamış ve bitmiştir. 

 

J.Brahms’ın bazı Adagio’larında diğerlerinden farklı olarak “Çingene Stili” 

veya “Macar Stili” kullanması dikkat çekmiştir. Koch bestecinin, 1854 ile 1880 

arasında yazdığı eserlerdeki Adagio’larda sürekli olarak, Macar tematik biçimi 

(Çingene Stili) olduğunu, ancak sonraki dönem eserlerinde de bu özelliğin 

görüldüğünü belirtmiştir. J.Brahms’ın “Op. 108 No:3 Re Minör Keman-Piyano 

Sonatı” 1888’de yazılmış bir sonattır. Dolayısı ile bu ifadeyi kapsayan bir sonat 

olduğu düşünülmektedir.  
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 J.Brahms’ın “Çingene Stili”deki Adagio’ları arasında “Op. 108 No:3 Re 

Minör Keman-Piyano Sonatı”nın “Adagio” bölümü de olduğunu belirtmiştik. Bu 

bölümün “Çingene Stili”ni yansıtan ölçüleri şunlardır; 19-24 ve 51-62. Bu ölçülerin, 

yapılan biçimsel ve armonik analiz ile, 40. ve 42. tablolarda, bestecinin, “Çingene 

Stili”nin sadece “Köprü” lerde kullandığı görülmektedir. 

 

 “Adagio” Bölümü’ndeki Tema’nın biçimsel ve armonik görünümü tablo 

42’de görülmektedir. 

 

Tablo. 42. J. Brahms Op. 108 Re Minör Keman-Piyano Sonatı Adagio 

Bölümü’ndeki 

Tema’nın Biçimsel ve Armonik Görünümü 

 

TEMA 

(37-50) 

A.T. 1 A.T. 2 

Ö. N.  (37-41) Ö. N. (41-50) 

 

 
 

 

 
 

T. G. ve Ö. N. T. G. ve Ö. N. 

D (37-39) 

A (40-41) 

A (41-43) 

G (43-46) 

D (46-50) 

 

Tablo 42’de işlenen Köprü’den sonra gelmiş olan Tema’nın  “A.T. 1” ve 

“A.T. 2” den oluştuğu görülmetedir (37-50). “A.T 1” (37-41) ana ton “Re Majör”   
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başlamış, majör dominant olan “La Majör” de (40-41) sonlanmıştır. Ardından “A.T. 

2” bölmesi (41-50) kendini, dominant ton olan “La Majörde” göstermiştir. Daha 

sonra ton alışılmışın dışında “Sol Majör” e (43-46) taşınmış  ve ana tonda (Re Majör) 

(46-50) sonlanmıştır. 

 

 “Adagio” Bölümü’ndeki Köprü’nün biçimsel ve armonik görünümü tablo 

43.te görülmektedir. 
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Tablo 43. J. Brahms Op. 108 Re Minör Keman-Piyano Sonatı Adagio Bölümü’ndeki 

Köprü’nün Biçimsel ve Armonik Görünümü 

 

KÖPRÜ 

(51-66) 

KÖPRÜ 1 KÖPRÜ 2 

Ö. N.  (51-62) Ö. N.  (63-66) 

 

 

 

 

T. G. ve Ö. N. T. G. ve Ö. N. 

D (51-62) D (63-66) 

 

 

Tablo 43’te “Köprü 1, Köprü 2” olarak iki bölmeden oluşan Köprü bölümü 

işlenmiştir (51-66). İlk Köprü’nün (51-62) ana ton olan “Re Majör” de başlayıp, 

bitmesi ile İkinci Köprü’ye (63-66) geçilmiştir. İkinci Köprü ise tekrar ana tonda (Re 

majör) başlamış ve bitmiştir. 

 

 “Adagio” Bölümü’ndeki Tema’nın biçimsel ve armonik görünümü tablo 

44’te görülmektedir. 



227 

 

 

Tablo 44. J. Brahms Op. 108 Re Minör Keman-Piyano Sonatı Adagio Bölümü’ndeki 

Tema’nın Biçimsel ve Armonik Görünümü 

 

 

TEMA 

(67-75) 

A.T 1 (Bitiş Teması) 

Ö. N. (67-76) 

 

 

T. G. ve Ö. N. 

D (67-76) 

 

 

Tablo 44’te belirtildiği gibi son olarak, temaya geçilmiş olduğu 

görülmektedir. Ancak son tema, görüldüğü gibi, ana ton olan “Re Majör” tonunda 

sadece “A.T 1 - bitiş teması” ndan (67-75), oluşmaktadır. Bu bölüm, ana ton Re 

Majör’de başlamış ve bitmiştir. Böylece “Adagio” bölümü, bu son bölmeyle 

tamamlanmıştır. 

 

Besteci, ilk bölümde olduğu gibi, bu bölümde de pedal sesi kullanmıştır. 

Ancak, bu bölümdeki pedal ses kullanımı, ana tonun (Re Majör) tonik sesinde (re 

sesi) gerçekleştirilmiştir. 67. ölçüde söz konusu kullanım görülmektedir. 

 

 “Adagio” Bölümü Biçimsel Analiz Özet Tablosu şekil 29’de görülmektedir.
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TEMA 

 

 A.T. 1 A.T. 2  

KÖPRÜ 

 

 KÖPRÜ 1 KÖPRÜ 2  

TEMA 

 

 A.T. 1 A.T. 2  

KÖPRÜ 

 

 KÖPRÜ 1 KÖPRÜ 2  

TEMA 

 A.T 1  

 

Şekil.29. J. Brahms “Op. 108 Re Minör Keman-Piyano Sonatı” Adagio Bölümü 

Biçimsel Analiz Özet Tablosu 

 

 Araştırmanın bu bölümünde tespit edilen verilerin ve edinilen bilgiler 

doğrultusunda yapılan yorumların, öncelikle keman eğitimine, eğitimcilerine ve 

öğrencilerine, çalışma ve icra esnasında nasıl düşünülmesi gerektiği, hangi bilgilere 

yoğunlaşılması ve öncelik verilmesi gerektiği hakkında ayrıntılı bilgi kaynağı olacağı 

ve  Romantik Dönem, J.Brahms, “Op. 108 No:3 Re Minör Keman-Piyano Sonatı” ile 

ilgili yapılan tüm araştırmalara ayrıntılı bilgi kaynağı olacağı düşünülmektedir. 

 

  Araştırmada yapılan analiz ve literatür tarama sonucunda elde edilen 

verilerle, genel olarak, “Op.108 No:3 Re Minör Keman-Piyano Sonatı” nın lisans 

üstü eğitime daha uygun olduğu düşünülmektedir.  

 

 Bu çalışmanın,  Legato, Müzikal İfade Bağları ve Konum geçişleri ile 

J.Brahms’ın müzikal anlayışını doğrulayan bir yapıya sahip olduğu ve bu çalışmada 

tespit edilen diğer tekniklerin ve müzikal unsurların, bu yapıyı destekleyici unsurlar 

olduğu görülmüştür. Eserin biçimsel olarak Klasik Dönem özelliği taşıdığı, armonik 

olarak Romantik Dönem özelliği taşıdığı tespit edilmiştir. Ayrıca, eser içinde yapılan 

ton geçişlerinin, alterasyonların, Çağdaş Dönem’e ışık tuttuğu  düşünülmektedir. Bu 

bağlamda J.Brahms’ın, eski döneme bağlı olması, kendi dönemini çok iyi yansıtması 
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ve geleceğe ışık tutan bir besteci olması nedeniyle, keman eğitimine çok iyi bir 

çalışma alnı oluşturduğu düşünülmektedir.  

 

 

 

 

 



 

6.SONUÇ ÖNERİLER 

 

Bu bölümde, araştırmadaki problem ve alt problemlerden elde edilen 

bulgulara ve yorumlara göre ulaşılan sonuç ve önerilere yer verilmiştir. 

 

6.1.Sonuçlar 

 

6.1.1. Birinci Alt Probleme İlişkin Elde Edilen Sonuçlar; 

“ J. Brahms’ın “Op. 108 No:3 Re Minör Keman-Piyano Sonatı” nın müzikal-

teknik özellikleri nelerdir?” 

 

Elde edilen sonuçlar, “Allegro” ve “Adagio” bölümerde tespit edilen ortak 

sonuçlardır. 

 

 “Dolce”, “Mezza Voce”, “Sotto Voce” ve “Sostenuto” uygulamalarında,  

yayın tuşeye yakın kullanılmasının ve çalıcının, sanki çalgının şarkı söylediğini hayal 

ederek, uygulamaları gerçekleştirmesinin, doğru seslendirmeye yardımcı olacağı 

düşünülmektedir. “Dolce” uygulamasında ek olarak vibrato kullanımının 

uıygulamayı destekleyeceği düşünülmektedir. 

 

  Besteci, “Sotto Voce” uygulamasında, pedal kullanımını piyaniste  

bırakmıştır. Ancak kullanılmasını istemediği durumlarda, ekstra bir notla açıklama 

yapmış olduğu tespit edilmiştir. 

 

 J.Brahms, “sostenuto”yu genelde küçük harflerle partisyonun başına veya  

içine yazarak kullanmıştır. “Allegro” ve “Adagio” bölümlerde içeride kullanıldığı 

görülmektedir.   
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“Sostenuto”nun uygulanmasında, terimin çevesindeki müzkal ve şiirsel içerik  

ve esere bir bütün olarak bakmanın, en çok kullanılan yöntem olduğu kaynaklar 

aracılığı ile tespit edilmiştir. 

 

 J.Brahms’ın “sostenuto”yu açık bir biçimde belirttiği yerlerde, çalıcının  

istikrarlı ve devam eden yay hareketleriyle, modern legato tarzını vurgulayabileceği 

tespit edilmiştir.  

 

 Bestecinin “tranquillo” terimleri, küçük harf ile yazılmıştır. Bu kullanımların,  

Musgrave ve Shermann’ın “Performing Brahms” kitabında belirtilen açıklamaya 

dayandırılarak, terimin küçük harf ile başladığı durumlarda, fazla acele edilmemesi 

gerektiği düşünülmetedir. Terimin kullanımı ile ilgili kararsız kalındığında, armonik, 

formsal ya da şiirsel ipuçları bulunarak, en uygun uygulamanın tercih edilmesinin 

yaralı olabileceği düşünülmektedir. 

 

 Bestecinin, geç dönem eserlerinde daha temkinli tempolarda, ayrıntılı  

ifadeleri sık sık kullandığı, kaynaklarda belirtilmiştir.  “Op.108 No:3 Re Minör 

Keman-Piyano Sonatı”, bestecinin geç dönem eseri olmasına karşın, “Allegro” ve 

“Adagio” bölümünde, sözlü tempo ifadelerini, başlıkta ve bölümler içinde 

kullanmadığı tespit edilmiştir. 

 

 J.Brahms, eserlerinin seslendirilmesinde, çalıcının ruh halini dikkate alan  

bir sanatçı olsa da, tempo ile ilgili olarak ayrıntılı ifadeler kullanmış olması,  

tempo ifadelerinin çalıcı tarafından belirgin bir değişime uğrayacak kadar 

değiştirilmemesi gerektiğinin ipuçlarını verdiği düşünülmektedir. 

 

 Besteci, genellikle sonatlarının ilk ve son bölümlerinde diğer bölümlere göre,  

daha hızlı metronom işaretleri kullanmıştır. “Op. 108 No:3 Re Minör Keman-Piyano 

Sonatı”nda kullanılan metronom işaretlerine bakılınca, bu sonatın da bestecinin genel 

kullanımına uyduğu görülmüştür.  
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 J.Brahms, yaylı sazlar için yazmayı en sevdiği, uzun soluklu melodilerinde,  

nefesler olsa da melodik çizginin bozulmayacağı bir yapıda eserler bestelemiştir. 

“Allegro” ve “Adagio” bölümlerinde de bu yapı görülmektedir. 

 

  “Müzikal İfade Bağları” çalıcı tarafından, “Müzikal İfade Bağı” boyunca  

yayın yönünün değişmesi istenilse bile, hiç değişmiyormuş gibi duyurulacak şekilde, 

yayın yönü değiştirilmelidir. Bu bağların aynı zamanda, çalıcının düşünce boyutunda 

da müziği anlamasına yardımcı olabilecek bağlar olduğu düşünülmektedir. 

 

 J.Brahms, Romantik Dönem’de yaşanan duygusallık, zengin lirik yapı ve  

duyguların sıcaklığını yansıtan, yoğun dokulu müzik stilini benimsemiştir. 

Bestecinin bu müzik stilini benimsemiş olduğu her iki bölümde de yoğun duyguların 

anlatımıyla kendini göstermektedir. Bu yoğun duyguların ve lirik yapının “Müzikal 

İfade Bağları” ile desteklendiği düşünülmektedir. 

 

 “Detaşe” uygulamalarında seslerin ayrı olmasına rağmen, müziğin genel  

karakteri göz önünde bulundurulduğunda,  seslerin çok belirgin bir şekilde  

koparılmamasının  ve aralarında belirgin boşluklar oluşturulmamasının doğru olacağı 

ve bestecinin müzikal yapısını destekler nitelikte olacağı düşünülmektedir.  

 

 “Legato” tekniğinin, “Allegro” ve “Adagio” bölümlerinde, analiz sonucu  

tespit edilen kullanım sayılarına bakıldığında, yoğun bir şekilde kullanıldığı 

görülmektedir. “Adagio” bölümündeki yoğun kullanımın daha da belirgin olduğu,  

“Allegro” bölümüne göre daha çarpıcı bir örnek olduğu ve bu durumun, J.Brahms’ın 

müziğindeki bağlı yapıyı destekler nitelikte olduğu düşünülmektedir.  

 

 “Marcato”  tekniğinin kullanımı ile, müziğin bağlı yapısının  

değiştirilerek, daha dinamik bir yapıya kavuşturulduğu  düşünülmektedir. 
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 “Çift Ses” kullanımının “Allegro” bölümünde, bölümün karakterini  

etkileyecek kadar yoğun kullanılmadığı görülmektedir ve çift seslerin armoniyi 

destekler nitelikte kullanıldığı düşünülmektedir. Bestecinin, “Adagio” bölümünde 

“Çingene Stilini”nin kullanıldığı tüm ritim kalıplarını, çift seslerle uygulamış olması, 

“Çift Ses”e farklı bir misyon katmıştır.  J.Brahms’ın, “Çingene Stili”ni çift seslerle 

daha vurgulu hale getirmiş olduğu ve çift seslerle bölümün armonik dokusunu 

zenginleştirdiği düşünülmektedir.  

  “Üçlü Akor”, “Dörtlü Akor” ve “Oktav” kulanımlarının seyrekliği nedeniyle  

herhangi bir karakteristik unsur taşımadıkları ve armoniyi zenginleştirir nitelikte 

oldukları düşünülmektedir. Ancak, “Adagio” bölümünde kullanılan “Üçlü Akor”lar 

bestecinin “Çingene Stili”nin içinde kullanıldığı için, diğerlerinden farklı olarak, 

“Çingene Stili”ni zenginleştiren ve vurgulanmasını sağlayan bir amaç ile kullanıldığı 

düşünülmektedir.  

 

 Süslemelerin “Allegro” ve “Adagio” bölümlerinden sadece “Adagio”  

bölümünde ve çok az kullanıldığı tespit edilmiştir. 

 

 Her iki bölümde de konum geçişlerinin çok fazla kullanıldığı ve en çok  

kullanılan geçişin,  I-III ve III-I geçişi olduğu tespit edilmiştir.  Kullanımdaki bu 

yoğunluğun, müziğin tınısal yapısının devamlılığının sağlanması amaçlı olduğu 

düşünülmektedir. 

 

 J.Brahms’ın Margaret Notley’in “Lateness and Brahms” adlı kitabı referans  

alınarak, “Op. 108 No:3 Re Minör Keman-Piyano Sonatı”nın “Adagio” bölümünde 

“Çingene Stili”ni kullandığı ve bu stilin, 19.-24. ve 51.-62. ölçülerde bulunduğu 

saptanmıştır. 
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6.1.2. İkinci Alt Probleme İlişkin Elde Edilen Sonuçlar; 

“J. Brahms’ın “Op. 108 No:3 Re Minör Keman-Piyano Sonatı” nın biçimsel-

armonik özellikleri nelerdir?” 

  

 “Op. 108 No:3 Re Minör Keman-Piyano Sonatı”nın “Allegro” ve “Adagio”  

bölümlerinde yapılan “Biçimsel ve Armonik” analizde, “Allegro” bölümünün 

biçimsel olarak “Klasik Dönem Sonat Allegrosu” özelliği taşıdığı görülmektedir. 

Bölümün yoğun armonisi, müzikteki lirik yapısı, uzun ve soluksuz cümle yapıları ile 

de  Romantik Dönem özellikleri taşıdığı görülmektedir.  

  

 “Adagio” bölümünün “Biçimsel ve Armonik” olarak ”Allegro” bölümüne  

göre daha sade düşünüldüğü tespit edilmiştir. 

 

6.2. Öneriler 

 

 Eğitim Fakültelerindeki Güzel Sanatlar Eğitimi Müzik Öğretmenliği  

bölümlerinin lisans programları incelendiğinde, J.Brahms’ın “Op.108 No:3 Re Minör 

Keman-Piyano Sonatı” nın lisans üstü programlarında seslendirilmesinin daha uygun 

olacağı düşnülmektedir.  

 

 Keman eserlerinin doğru seslendirilmesi ve doğru öğretimi için; eserlerin  

dönemsel özellikleri ve bestecinin stil özellikleri araştırılarak, elde edilen bilgiler 

doğrultusunda, seslendirmenin büyük ölçüde doğru gerçekleştirilebileceği  

düşünülmektedir. 

 Keman eserlerinin teknik içeriğinin incelenip, öğretmenler tarafından  

öğrencilere sunulmasının, bilinçli bir eğitim sağlayabileceği düşünülmektedir. 

 Eserlerin tonunun, formunun, müzik cümlelerinin tespit edilmesinin  

öğrenciler için geliştirici olacağı düşünülmektedir. 
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  Eserlerin tonunun, formunun, müzik cümlelerinin tespit edilmesinin,  

öğretmenlerin hedef davranışlara uygun bir eser seçimi yapabilmelerinde faydalı 

olacağı düşünülmektedir.  

 

 “Op. 108 No:3 Re Minör Keman-Piyano Sonatı”nın “Allegro” ve “Adagio”  

bölümleri dışındaki üçüncü bölüm olan “Un poco presto e con sentimento” 

bölümünün, incelenmesinin faydalı olacağı düşünülmektedir. 

 “Op. 108 No:3 Re Minör Keman-Piyano Sonatı”nın “Allegro” ve “Adagio”  

bölümleri dışındaki dördüncü bölüm olan “Presto agitato” bölümünün, 

incelenmesinin faydalı olacağı düşünülmektedir. 

 Romantik Dönem’deki diğer bestecilerin eserlerinin ele alınmasının ve diğer  

müzik dönemlerindeki eserlerin teknik ve müzikal olarak incelenmesinin keman 

eğitimine katkı sağlayacağı düşünülmektedir. 

 J.Brahms’ın, üç keman-piyano sonatından biri olan, “Op. 108 No:3 Re  

Minör Keman-Piyano Sonatı”nın dışındaki “Op. 78 No:1 G Majör Keman-Piyano 

Sonatı”nın incelenmesinin, besteciyi daha fazla mercek altına alarak, müziksel 

özelliklerinin farklı yönlerinin keşfedilmesinin, müzik literatürüne faydalı olacağı 

düşünülmektedir. 

 J.Brahms’ın, üç keman-piyano sonatından biri olan, “Op. 108 No:3 Re  

Minör Keman-Piyano Sonatı”nın dışındaki, “Op. 100 No:2 A Majör Keman-Piyano 

Sonatı”nın incelenmesinin, besteciyi daha fazla mercek altına alarak, müziksel 

özelliklerinin farklı yönlerinin keşfedilmesinin, müzik literatürüne faydalı olacağı 

düşünülmektedir. 
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