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ÖZET 

TURAN, Pınar. Ferit Alnar Viyolonsel Konçertosunun Analizi, Sanatta Yeterlik Sanat 

Çalışması Raporu,  Ankara, 2016. 

Bu çalışmada, Türk Beşleri’nin önemli bir üyesi olan Ferit Alnar’ın, Viyolonsel 

Konçertosu armonik, formal ve makamsal olarak tanıtılmaktadır. Besteci, 

dönemdaşlarına nazaran makamsal müzikle daha yakından ilgilenmiştir. Bu konuda 

ailesinin etkisi yanında müzik yaşamına kanun ile başlamasının payı büyüktür. Besteci, 

bu nedenlerle olacaktırki yapıtlarında daha çok Klasik Türk Sanat Müziği’nin makamsal 

özelliklerini tercih etmiştir. Bestecinin bu eserinde bir yandan Türk motifleri, diğer bir 

yandan da Batı armonileri ile formal bir çerçevede şekillendirildiği konçertosu 

tanıtılacaktır. 
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ABSTRACT 

TURAN, Pınar. Analysis of Ferit Alnar Cello Concerto, Proficiency of Arts Study 

Report, Ankara, 2016 

In this study, an important member of the Turkish Five, Ferit Alnar's, Cello Concerto is 

introduced as formal, harmonic and modal. Being one of the important member of The 

Turkish Fives, Ferit Alnar interested in modal music more closely then his 

contemporaries. Beside of the efect of his family, the effect of starting musical life with 

kanun is greater about this matter. The composer, most probably, preferred the modal 

characteristics of Turkish Art Music in his works. In this study, Fert Alnar’s concerto, 

on the one hand the composer of this piece of Turkish motives, on the other hand will 

introduce the concerto is embodied in a formal framework with Western harmonies. 
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1. BÖLÜM 

GİRİŞ  

Bu bölümde Ferit Alnar’ın müziğe başlama süreci, hayatı, eğitim gördüğü okullar, Türk 

Beşleri içindeki yeri, etkilendiği besteciler ve bu doğrultuda şekillenerek oluşturduğu 

yapıtlar konu edilmiştir. 

1.1. HASAN FERİT ALNAR (1906-1978)  

Hasan Ferit Alnar, çok küçük yaşlarda aldığı kanun eğitimi sayesinde daha yetişkin 

olmadan kanunda virtüöz muamelesi görmüştür. Bunun yanında bir yandan da çoksesli 

müzik formunda eserler bestelemeye başlamıştır. Kemençe de çalmayı öğrenmiş olan 

besteci Darüttalim-i Musiki derneğinde bir yandan kanun çalarken bir yandan da 

armoni, kontrpuan ve füg dersleri almıştır. Adı geçen derneğin müzik topluluğu ile 

çeşitli icralarda bulunmuştur. Berlin’de 1926-27 yıllarında bilimsel amaçlı plaklar 

doldurur. (Aydın, 2003) Alnar’ın basılan İlk eseri olan “On Saz Semaisi”’nin basıldığı 

1923 yılında (Okyay, 1999), topluluğa müzik kuramı dersi veren, Geleneksel Türk 

Müziği’nin ünlü bestecisi ve bilgini Hüseyin Saden Arel ile tanışmış olması, Alnar 

açısından bir dönüm noktası olmuştur. (Okyay, 1999) Arel’den armoni dersleri almaya 

başlayan Alnar, Bach ve Beethoven ile ilk kez onun evinde tanışır ve bu dönemde ilk 

kez iki, üç sesli parçalar da bestelemeye başlamıştır. (Aydın, 2003) 

Arel’in İstanbul’dan İzmir’e taşınması ile Alnar, kendisine başka bir öğretmen arayışı 

içine girer. İtalya’da eğitim almış olan Edgar Manas’ın öğrencisi olur. Üç yıl boyunca 

armoni, kontrpuan, füg ve piyano derslerini Manas’tan alır. Müzik uğruna almaya 

başladığı mimarlık öğrenimini yarıda bırakır. Bu sırada yurtdışına eğitime gönderilen 

müzik öğrencilerinden biri olarak Viyana’ya gider. Viyana Müzik Akademisi’nde 

Joseph Marx’ın sınıfında kompozisyon Oswald Kabasta’dan orkestra şefliği dersleri 

alır. Viyana Devlet Müzik ve Görsel Sanatlar Akademisi’nde ise orkestra şefliği dersleri 

alır. Necil Kazım Akses ile aynı okulda aynı öğretmen ile çalışan Alnar, bu okuldaki 

ikinci yılında “Türk Süiti” adlı bir orkestra eserini yazar. 
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Bu okulda, 1930 senesinde Keman ve Piyano için Süit, 1929 senesinde Keman, Piyano 

ve Viyolonsel için Trio Fantezi, 1931 senesinde İstanbul Sokaklarında adlı film müziği, 

1932 senesinde de Yalova Türküsü; sahne müziği gibi ilk dönem yapıtlarını yazmıştır.  

1932 senesinde yurda dönüş yapan besteci, İstanbul Şehir Tiyatrosu’nda Müzik 

Direktörlüğü ve ardından Belediye Konservatuarı’nda müzik tarihi ve armoni 

eğitmenliği yapar. 

1936 senesinde Ankara’ya gelerek Ankara Devlet Konservatuarında göreve başlayan 

besteci, yine bu dönemde Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası’nda Dr. Ernst 

Praetorius’un asistanlığını yapar. Bu dönemde Carl Ebert ile bazı operaların Türkçe 

seslendirilmesi konusunda çalışmalar yaparlar. 1952-55 dönemini Viyana’da geçirir ve 

buradaki bazı orkestraları yönetir. 

1964 senesinde Ankara’ya geri gelir. 

1970 senesinde 40. Sanat Yılı ile jübilesini yapmış ve sonrasında da besteci, 1978 

tarihinde Ankara’da hayatını kaybetmiştir. 

Türk beşlerinde yer alıp en az sayıda yapıtı olan bestecidir. Besteci daha çok Klasik 

Türk Müziği’yle ilgilenmiştir. Kanun Konçertosu gibi pek çok yapıtı Çağdaş Türk 

Müziğine katkı sağlamıştır. 

Bestecinin müziği hakkında yapılan yorumlar şöyledir; 

Önder Kütahyalı’ya göre; “Alnar’ın yapıtlarına Klasik Türk Sanat Müziği’nin 

makamsal özellikleri egemendir. Besteci, bu özelliklerin çağdaş müzik dili ile 

birleştirilebilmesi, kolay yaklaşılabilen özgün bir deyişin dile getirilebilmesi 

çabalarında, başarılı ve inandırıcıdır.” (Kütahyalı, 1981). 

Hayrettin Akdemir, Alnar’ın müziği ile ilgili olarak; “Avrupa ve Türk stilleri Alnar’ın 

kompozisyonlarında kaynaşmış sayılamaz. Alnar’ın bestecilik tarzı tam ortadadır ve ne 
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belirli bir üsluba ne de diğer kişisel özelliklerine göre değerlendirilebilir.” demiştir. 

(Aydın, 2003). 

Ancak yine de Klasik Türk Müziği ile evrensel Batı Müziği’nin bir sentezini yapmak 

tam anlamı ile mümkün olacak ise her iki müziğe de hakim olması ile özel bir konuma 

sahip olan Ferid Alnar’ın bu konudaki çalışmaları öncü rolünü üstlenecektir. Eserlerinde 

ağırlıklı olarak Türk makamlarının hakim olduğu Alnar, müziğinde bu makamların 

karakterlerini koruyarak ve melodiye önem vererek, melodi ve makamı armonik yapıda 

ve orkestrasyonda ön planda tutmuştur. (Okyay, 1999). Viyana’daki öğretmeni Joseph 

Marx, Alnar’ın Orkestra için “Prelüd ve Dans” adlı eseri için; “Ferid’in yaptığı, bize 

yabancı bu tek sesli müziği armoni ile yorumlamak. Ama bunu ancak geleneksel 

müziklerini çok iyi tanıyan ve özümseyen biri başarabilir.” demiştir. (Okyay, 1999) 

Benzer şekilde ve bestecinin Türk ve Batı Müziği’ni birlikte kullanmadaki ustalığını 

vurgularcasına, viyolonsel konçertosu hakkında çıkan Dr. Paul imzalı bir başka 

yorumda da; “Dinleyici belki birkaç yan temada bestecinin tamamen Batı Müziği 

tarzında bestelediği yanılgısına kapılabilir. Fakat hemen sonra ve hayret verici bir 

ustalıkla, bu müzik kendi içinden yeni bir Türk motifi doğurmaktadır. Alnar’ın bu eseri, 

batı ve Türk yapı taşlarıyla örülmüş bir binadan çok Avrupa toprağında yeşermiş bir 

Türk fidanına benzetilebilir.” denmektedir. (Okyay, 1999) 

Türk Beşleri içinde, Klasik Türk Müziği’nin yetkin bir icracısı ve bestecisi olan Alnar, 

Batı Müziği eğitimi almış olmasına rağmen Çağdaş Türk besteciliğinin en önemli 

bestecilerinden biri haline gelmiştir. Orkestralama tekniğinde Türk Beşleri’nin diğer 

üyelerine göre daha yalın ve klasik formda eserler vermiş olan Alnar, eser yelpazesinde 

Klasik Türk müziğinin yanı sıra Halk Müziği’ne de yer vermiştir. Halk Müziği’nin 

karakteristik, melodik ve ritmik öğelerini de kullanmıştır. (Aydın, 2003) 

Klasik Türk Müziği’nden gelerek Batı Müziği’ne yönelmiş olan Alnar’ın bu avantajı, 

çoğu zaman da karşısında bir engel olarak belirmiştir. Bu özel konumu sebebiyle diğer 

bestecilerimizden farklı bir değerlendirmeye uğrayan Alnar, her iki müziğin temsilcileri 

tarafından da çoğu kez eleştirilmiş ve bir kenara itilmiştir.(Okyay, 1999) 
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Ruhi Ayangil’e göre; geleneksel sanat müziğimizin modern yüzü olan Alnar, Çağdaş 

Türk bestecilerine göre ise klasik bir anlayışa sahiptir. (Aydın, 2003) 

Bestecinin öğrencilerinden bazıları; Nevid Kodallı, İlhan Usmanbaş, Faik Canselen, 

Kemal İlerici, Muammer Sun, Çetin Işıközlü gibi kompozitörlerdir. 

Besteci, yazmış olduğu Viyolonsel Konçertosu, Kanun Konçertosu gibi Çağdaş Türk 

Müziği’nde ayrı bir yeri olan yapıtlarının yanı sıra şan ve koro yapıtları, oda müziği 

yapıtları, sahne yapıtları, piyano yapıtları ve marşlar da yazmıştır. 

1.1.1. Araştırmanın Amacı 

Bu araştırmanın amacı; Viyolonsel eseri olan Çağdaş Türk Bestecilerini tanıtmak ve 

Ferit Alnar‘ın müzik hayatındaki dönemler ve yazmış olduğu Viyolonsel 

Konçertosunun formal, armonik ve makamsal özelliklerini tarihsel süreç içinde bilgi 

sahibi olmak isteyen icracı ve öğreticilere kaynak teşkil edecek biçimde anlatabilmektir. 

1.1.2. Araştırmanın Önemi 

Bu araştırma; Çağdaş Türk viyolonsel edebiyatını ve bu dönemde eser yazmış olan Türk 

bestecileri öğrenmek ve bu dağarcığın önemli eserlerinden biri olan Ferit Alnar 

Viyolonsel Konçertosu’nun hangi müzikal karakter yapısında olduğunu, hangi 

makamların kullanıldığını ve bestecinin bunları hangi armonik unsurlar içerisinde 

düşünerek eseri oluşturduğunu anlamak ve bu eseri tanımak ve kavramak açısından 

önemlidir. 

1.2. YÖNTEM 

1.2.1. Araştırmanın Modeli 

Bu sanat çalışmasında kaynak taraması yapılarak betimleme tekniğinden 

yararlanılmıştır. 
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1.2.2. Verilerin Toplanması 

Araştırmanın konusuyla ilgili olarak veri toplama aşamasında yazılı ve sanal kaynaklar 

incelenmiş, alanında uzman araştırmacılardan yardım alınarak kaynakçada belirtilen 

ilgili internet siteleri, makaleler, kitaplar, dergiler, kayıtlar ve tezlerden yararlanılarak 

kaynaklar elde edilmiştir. 
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2. BÖLÜM 

ALNAR VİYOLONSEL KONÇERTOSU  

“Alnar’a bu eseri yazma ilhamını, 1938 yılında Nazi tehlikesinden kaçarak Türkiye’ye 

gelerek Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası’nda çalmaya başlayan çello solisti Davit 

Zirkin vermiştir. Alnar, 1942 yılında konçertoyu oluştururken İkinci Cumhurbaşkanı, 

Milli Şef İsmet İnönü’ye de viyolonsel öğretmenliği yapmış olan Davit Zirkin’le sürekli 

iletişim içindedir. Yapıtı 1943’te tamamladığında da Zirkin’e ithaf etmiştir. Alnar yapıtı 

neden bir viyolonsel konçertosu olarak bestelediğini şöyle açıklamıştır, “Melodiyi çok 

iyi belirttiği için konçerto olarak, sazlar arasında insan sesine en yakın ses veren 

viyolonsel olduğu için de, viyolonsel konçertosu olarak yazdım. Viyolonsel Konçertosu 

ilk kez 15 Şubat 1943’te Davit Zirkin tarafından, bizzat besteci Ferid Alnar’ın 

yönetimindeki Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası eşliğinde seslendirilmiş ve büyük 

beğeni toplamıştır.” (Şefik Kahramankaptan CD Yapımları) 

Eser 22 Aralik 1962’de Zirkin’in öğrencisi Nusret Kayar tarafından Alnar 

yönetimindeki CSO tarafından seslendirilip bant kaydı Ankara Radyosu’nda 

yapılmıştır.” (Aktüze, s. 48) Daha sonra viyolonselci Gülgun Akagün Sarısözen ve Şef 

Orhan Şallıel yönetimindeki BBDSO (Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası) 

tarafından da seslendirilmiştir. Türk Divan Müziği’nden esinlenerek yazılmış olan ince 

işlenmiş eser, o yıl Mart ayında CHP’nin beste yarışmasına katılmıştır. On altı beste 

arasında Ulvi Cemal Erkin’in Piyano Konçertosu, Adnan Saygun’un Yunus Emre 

Oratoryosu ile Birinciliği paylaşmıştır. Viyolonsel sanatçısı Feyha Talay’ın Ocak 

1943’te bir derginin “Musiki Hayatı” bölümündeki yazısında eserden şöyle söz eder; 

“Konserin son ve en dikkate değer parçası Ferid Alnar’ın viyolonsel konçertosu idi. 

Hemen şunu söyleyelim ki bu eser Türk musikisine yaklaşmak noktasından şimdiye 

kadar dinlediğimiz eserlerin hepsinden üstündür. Konçertoyu dinlerken ‘nikriz’, 

‘suzinak’, ‘maye’ ve ‘hicaz’ makamlarının kokusu duyuluyordu. Bundan dolayı da eser, 

dinleyenler üzerinde çok müspet bir tesir yarattı. (…) Nihayet bu konçertosu ile 

bekleneni ortaya koydu. Bu eser milli musikimizi yaratabilmek için evvela Türk 

Musikisini çok iyi bilmenin elzem olduğunu bir kere daha ispat etti. Ferid Alnar’ın 
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topladığı sıcak, samimi ve sürekli alkışın manası da budur. Eser güç olmakla beraber 

viyolonsel tekniğine uygun bir surette yazılmıştır. Üç kısımdan ibaret olan 

konçertosunun birinci kısmındaki ‘kadans’ı biraz fazla uzun ve orkestralamasını biraz 

zayıf bulduk. İkinci kısım viyolonselin dolgun ve tesirli sesini gösterebilecek şekilde 

yazmıştır. Eserin en güzel orijinal tarafını son kısım teşkil ediyordu. Bu kısımda ‘usul’, 

çok zor olmasın rağmen, sazlar arasında ustalıkla taksim edilmiştir. Viyolonsel partisi 

de gerek teknik gerek melodi bakımından çok zengindir.(…)” 

Bir başka eleştiri “Türkische Post” isimli Alman gazetesinde, 13 Ocak 1943 yılında Dr. 

Paul tarafından kaleme alınmıştır: 

(…)“Müzik çevreleri tarafından büyük ilgiyle beklenen Viyolonsel Konçertosu’nun ilk 

seslendirilişi yapıldı. Eser genel olarak bestecisinin, Türk ve Orta Avrupa stil 

elementlerinin karışımından oluşan, yalın şekilde müzikal ve ruhsal bütünlük içeren bir 

yol izlediğini göstermektedir. Önceki eserlerinde, adı geçen elementleri ayrı yapılarda 

fakat yan yana kullanan besteci, burada ise bunları bir bütünlük içinde işlemiş 

görünüyor. Dinleyici belki birkaç yan temada bestecinin tamamen Batı Müziği tarzında 

bestelediği yanılgısına kapılabilir. Fakat hemen sonra ve hayret verici bir ustalıkla bu 

müzik kendi içinden yeni bir Türk motifi doğurmaktadır. (…) Orkestra yazısı berrak, 

hatta yer yer biraz soluk. 

Ama besteci her çalgının özelliğine uygun bir parti yazmış ve onlardan pastel renkli 

tınılar çıkartmış. (…) Böylece Alnar’ın bu son eseri, evrensel müzik eserleri arasında 

hak ettiği yerini alacaktır.” (Aydın, s.73) 

Dönemin pek çok ünlü ismi konseri izlemiş ve konser hakkındaki fikirlerini Orkestra 

Dergisi ile paylaşmışlardır; 

 “Ferid Alnar’ın yazdığı bir konçerto çalındı. Bu eser, Türk sanatkârının Batı ölçüleri 

içinde kompozisyon dehasını ispat eden, ilhamını Türk sesinden almış beynelmilel bir 

abidedir. Konçerto gibi ağır bir musiki içinde yapılan bu deneme, ilk olduğu için bir 

tarih, ilk olduğunu belli etmediği için de büyük bir sanat kıymetine sahiptir.” (Safa, 

1943) 
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“Viyolonsel Konçertosu ile Ferid Alnar, yeni Türk müziğinin yapısına gök parçası 

kadar mükemmel bir kubbe getirmiştir.” (Mesut Cemil, Orkestra Dergisi)  

1943 yılında Ulus Gazetesi’nde yazılan bir yazıda; “ (…) Hasan Ferid, ne Türk sanat 

musikisinin, ne de Türk halk musikisinin şimdiye kadar bilinen melodilerin alıp 

kullanmamış, o hava içinde kendi yarattığı melodilerle eserini süslemişti. (…) Hasan 

Ferid Alnar’ın eseri Türk musiki istikbaline doğru yol alacak eserlerin birisi olmuştur.” 

(Okyay, 1999). 

Eser genel olarak bestecisinin, Türk ve Orta Avrupa stil elementlerinin 

karışımından oluşan, yalın şekilde müzikal ve ruhsal bütünlük içeren bir yol izlediğini 

göstermektedir. Önceki eserlerinde, adı geçen elementleri ayrı yapılarda fakat yan yana 

kullanan besteci, burada ise bunları bir bütünlük içinde işlemiş görünüyor. Dinleyici 

belki birkaç yan temada bestecinin tamamen batı müziği tarzında bestelediği yanılgısına 

kapılabilir. Fakat hemen sonra ve hayret verici bir ustalıkla bu müzik kendi içinden yeni 

bir Türk motifi doğurmaktadır. Ya da bir benzetme ile anlatma gerekirse; Alnar’ın bu 

eseri batı ve Türk yapı taşlarıyla örülmüş bir binadan çok, Avrupa toprağında yeşermiş 

bir Türk Fidanı’na benzetilebilir. (…) Orkestra yazısı berrak, hatta yer yer biraz soluk. 

Ama besteci her çalgının özelliğine uygun bir parti yazmış ve onlardan pastel renkli 

tınılar çıkartmış. (…) Böylece Alnar’ın bu son eseri, evrensel müzik eserleri arasında 

hak ettiği yerini alacaktır.”” (Aydın, s.73)  

Dönemin pek çok ünlü ismi konseri izlemiş ve konser hakkındaki fikirlerini 

Orkestra Dergisi ile paylaşmışlardır;  

“1943 Peyami Safa; “Ferid Alnar’ın yazdığı bir konçerto çalındı. Bu eser, Türk 

Sanatkarının Batı ölçüleri içinde kompozisyon dehasını ispat eden, ilhamını Türk 

sesinden almış beynelmilel bir abidedir. Konçerto gibi ağır bir musiki içinde yapılan bu 

deneme, ilk olduğu için bir tarih, ilk olduğunu belli etmediği için de büyük bir sanat 

kıymetine sahiptir.”  

Mesut Cemil “Viyolonsel Konçertosu ile Ferid Alnar, yeni Türk müziğinin 

yapısına gök parçası kadar mükemmel bir kubbe getirmiştir.” (Orkestra Dergisi, s.37)  
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1943 senesinde Ulus Gazetesi’nde yazılan bir yazıda;  

“ (…) Hasan Ferid, ne Türk sanat musikisinin, ne de Türk halk musikisinin 

şimdiye kadar bilinen melodilerin alıp kullanmamış, o hava içinde kendi yarattığı 

melodilerle eserini süslemişti. (…) Hasan Ferid Alnar’ın eseri Türk musiki istikbaline 

doğru yol alacak eserlerin birisi olmuştur.” (Okyay, s.81) Eserin “(…) ne yazık ki, 

yeniden seslendirilmesi için aradan 19 yıl geçmesi gerekecekti. Yapıt ikinci kez, 22 

Aralık 1962’de, gene besteci yönetimindeki CSO eşliğinde viyolonsel solisti Nusret 

Kayar tarafından seslendirildi.” 

 “Eserin üçüncü seslendirilişi ise 17-18 Nisan 1970’te Hasan Ferid Alnar’ın jübile 

konser programında “Reşit Erzin” solistliğinde CSO tarafından yapılmıştır.” (Okyay, 

s.136) 
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3. BÖLÜM 

FORM ANALİZİ  

3.1. Birinci Bölüm 

Eser üç bölümden oluşmaktadır. Birinci bölüm Moderato, ikinci bölüm Largo Non 

Troppo, üçüncü bölüm Allegro Con Brio’dur. Moderato bölümü, Sonat Allegrosu 

formunda oluşturulmuştur. Modülasyon, armoni yürüyüşü, ve ritmik çeşitlilik 

bakımından zengindir. Daha önce kullanılan temaların ya da ritmik yapıların 

geliştirilerek tekrarlandığı farkedilmektedir. 

NOT: Bu çalışmada yer alan bazı şekiller büyüklükleri ve notaların rahat anlaşılması 

dolayısıyla Burçak Demir Uçar’ın tezinden örnek alınmıştır. 

Buna dayanarak aşağıda ana bölümler ölçü numaraları ile birlikte oluşturulmuştur: 

Tablo 1.  

 

A bölümü, sergi kısmının Ana Tema’sıdır. Bu kısım, 1. ölçüden başlayıp 24. Ölçüye 

kadar süren kısımdır. Bir ölçü kadar süren bir orkestra girişinin sonrasında solo 

viyolonsel, ikinci ölçüden ittibaren dört ölçü boyunca eserin ana teması olan A1 

temasını (birinci cümleyi) duyurur. 
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                                                    Şekil 1. 

                                                             1-5. ölçüler                                                     

                                                 (Eser ana teması, birinci cümle) 

 

                                                              

Beşinci ölçüye gelindiğinde ölçünün son zamanından yedinci ölçünün sonuna kadar 

süren kısım A2 teması dediğimiz ikinci cümledir. Yedinci ölçüden on birinci ölçüye 

kadar ise solo viyolonselin crescendo ile başlayan ve giderek hızlanan bir çıkış 

yürüyüşü görülür.                                                                     

                                                                   Şekil 2. 

                                                                5-10. ölçüler

 

 

                                                           (çıkış yürüyüşü başlangıcı) 

                                        

Orkestra 4’lü armoni sistemiyle oluşturulmuş olan bir ikili akorla baskın bir biçimde 

girer ve ikinci ölçüden itibaren eşlik konumuna geçer. A harfinin bulunduğu on ikinci 

ölçüden ile on altıncı ölçüye kadar olan kısmda eserin genelinde duyulan ana temayı 

orkestra kemanlarla seslendirir ve ardından solo viyolonselin ikinci cümlesine getirir.  
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Şekil 3. 

                                                            11-16. ölçüler 

 
 

On yedinci ölçüden yirminci ölçüye kadar olan kısımda üç ölçü kadar solo 

viyolonsel eserin ikinci cümlesini (A3 temasını) sergiler. 

Şekil 4. 

17-20.ölçüler 

(İkinci cümlenin birinci motifi) 
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Orkestra bu kez de on yedinci ve yirmi dördüncü ölçü arasında olan kısımda, solo 

viyolonsele eşlik konumunda çalmayı sürdürürken, buna üfleme çalgılar da eklenerek 

duyuş bakımından çok çeşitli bir atmosfer oluşmuştur. Zaman zaman klarinetin de 

çellonun temasından bazı kısımları çaldığı duyulur.  

Şekil 5. 

17-24. ölçüler 

 

 
 

Yirmi birinci ölçü ile yirmi dördüncü arasında geçen kısımda yarım ses kalınlaştığını ve 

böylece üçüncü cümlenin sekvensinin başladığını görürüz. 
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Şekil 6. 

21-24. ölçüler 

(Üçüncü cümle sekvensi) 

 

B harfinin olduğu yirmi beşinci ölçüye gelindiğinde, A ve B temaları arasında köprü 

oluşturacak olan yirmi ölçülük bir kısma gelinmektedir.  

Solo viyolonsel yirmi beşinci ölçüye birinci cümlenin ilk motif sekvensi ile girer. Burası 

ana temaya hakim vaziyette olan bir giriş şeklinde duyulur. Klarinet ve yaylı çalgılar 

solo çellonun temayı bitirmesine yakın bu sekvensi bir sonrakine aktarır nitelikte bir 

çıkış sergiler. 

Şekil 7.  

25-26. Ölçüler 

Birinci cümlenin ilk motif sekvensi 

 

 

Solo viyolonsel yirmi yedinci ölçüde aynı motifi bir ses inceltmiş ve böylece armoni 

yürüyüşü (sekvens) yapmıştır. Burada da yine klarinet ve yaylılar aynı tamamlayıcı 

çıkışı yaparlar. 
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                                                                Şekil 8. 

                                                            27-28. ölçüler                       

                                          (Birinci cümle ilk motif ikinci sekvensi)  

 

              

Yirmi dokuzuncu ölçüye gelindiğimizde ise solo viyolonsel yeni bir motif duyurur. 

Nefesliler de bunu birebir olarak tekrar ederler.   

                                                  Şekil 9. 

                                                  29.ölçü 

                                   (Solo viyolonsel yeni motif) 
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                                                             Şekil 10.                     

                                                                  30. Ölçü  

                             (Tahta üflemeliler birinci motif armoni yürüyüşü ile cevabı)  

                                        (Solo viyolonsel, tahta üfleme soru-cevap)  
 

 

Otuzuncu ve otuz birinci ölçülerde solo enstrüman birer ses incelterek armonik 

yürüyüşle motifi tekrar eder. Nefesliler de yine kanonik bir biçimde bunu aynen tekrar 

ederler. Bu kısımlar bir soru cevap şeklindedir.                     

Şekil 11. 

30-31. Ölçüler 

(Solo Viyolonsel bağımsız motif armoni yürüyüşü ile sorusu) 

(Solo viyolonsel sekvens) 

 
              Sekvens                                                     Sekvens  
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 cevap                                                                                                                                                                            

 

Otuz ikinci ölçüden otuz sekizinci ölçüye kadar olan kısımda solo viyolonsel bir 

çabukluk ve görkem sergileyen 7 ölçülük bir yukarı yürüyüş pasajı gösterir. Otuz altıncı 

ölçüden başlamak üzere makamsal anlayıştan çok pentatonik bir duyuş görülmektedir. 

                                                               Şekil 12. 

                                                          32-38.ölçüler 

                                            (Solo viyolonsel yürüyüş pasajı)  

 

 
 

 

 

Otuz dokuzuncu ölçüde A3 temasının içindeki motifin ritim zamanlaması olarak farklı 

planlanmış bir şeklini görürüz.   
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                                       Şekil 13. 

                                        39.ölçü 

 

Otuz dokuzuncu ölçü ile kırk üçüncü ölçü arasında solo viyolonsel, üçüncü cümlenin 

ritmik tekrarını duyurur. Orkestra da bu kısımlarda gelecek motiflerin habercisi 

niteliğinde melodiler çalarlar.                                                                                                                                                                                                   

                                                                  Şekil 14. 

                                                               39-43.ölçüler 

(Sekvens başlangıcı)
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Kırk dördüncü ölçüden kırk altıncı ölçüye kadar ise B bölümüne geçişe götüren bir  

köprü gözlemlenmektedir. Bu kısımda orkestra, solo çellonun temayı bitirdiği yerde 

yaylı çalgılarla tremololarına başlar. Serginin B bölümünü ise kırk altıncı ölçüde 

görürüz.                

                                                                  Şekil 15. 

(köprü)                                               44-46.ölçüler 

                                     

Hemen ardından gelen kırk yedinci ölçüye baktığımızda fagot B1 temasını duyurmaya 

başlar. Orkestra armonik tınıyı sürdürürken, kırk yedinci ölçüde fagot dördüncü 

cümlenin birinci motifi ile uzun havayı andıran bir şekilde solo viyolonsele soru 

yöneltir, kırk sekizinci ölçüde viyolonsel bu soruyu cevaplar ve kırk dokuzuncu ölçüde 

dördüncü cümle ile yeniden bir soru sorar. 

                                                    Şekil 16. 

                                                 47-49.ölçüler 

                                                                    (Solo Viyolonsel Cevap) 
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(Fagot dördüncü cümlenin ikinci motif ile soru) 

 

Elli ikinci ölçüye gelindiğinde obua dördüncü cümleyi tekrar ederek soru yöneltir ve elli 

üçüncü ölçüde solo viyolonsel cevaplar. Elli dördüncü ölçüye bakıldığında obua bu kez 

de dördüncü cümle sekvensi ile soru sorar. Flüt ve obua burada karşılıklı 

diyalogtadırlar.                                                                                  

                                                                        Şekil 17. 

                                                                    50-54.ölçüler 

 

     (Dördüncü cümle tekrarı ile soru)                          (Dördüncü cümle sekvensi ile 

soru) 

 

 (Cevap)  

                                                       (Obua, flüt ve solo viyolonsel soru-cevap) 

Elli altı ve elli yedinci ölçülere bakıldığında flüt dördüncü cümleyi tekrarlayarak soruya 

cevap verir. Flüt ve obua burada birazdan solo çellonun çalacağı temayı çalar ve 

uzatırlar.                                                                                 
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                                                           Şekil 18. 

                                                       56-57.ölçüler 

 

 

Solo viyolonselle beraber son bir kez elli sekizinci ölçüde dördüncü cümle tekrarı 

duyulur ve gelişme bölümüne altmış ve altmış birinci ölçülerde köprü yaparak geçiş 

yapar. Bu kısımda da arpın akorları vardır. 

                                                            Şekil 19.                        

                                                         58-61.ölçüler 

 

(Dördüncü cümle tekrarı)                                                        (Köprü)  

 

“p” nüansta başlayan bu kısımda karşıtlık yaratan bir B1 teması ile solo enstrüman gelir 

ve ardından temayı orkestraya devrederek çekilir.  

Gelişme bölümünün altmış ikinci ölçüde başladığını görebiliriz. Burada orkestra, A 

temasını dörtlü aralık üstten duyurur ve temayı geliştirir. Gelişme bölümü altmış ikinci 

ölçü ile yüz beşinci ölçüye kadar sürer. Bu bölüm, ana temada kullanılmış olan 

cümlelerle işlenir. Bu, temanın A3 temasından alınmış ve başkalaşmış halidir. Ana 

temanın birinci cümlesini farklı bir sesle sekvens (armoni yürüyüşü) yapar.                                               
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                                                                         Şekil 20.                                            

                                                                    62-74.ölçüler
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                                                               Şekil 21.  

57-62. ölçüler 

 

                                                                                                              Sekvens  

                                                    (Orkestra birinci cümle sekvensi) 

Altmış altıncı ölçüye gelindiğinde ise obua ve klarinet bu kez de birinci 

cümlenin sekvensini (armoni yürüyüşü) çalarlar.                                                          

                                                       Şekil 22.  

                                                                63-67.ölçüler 

 

        Sekvensin devamı                                                                            Obua birinci 

cümle sekvensi  

 

                                                                (Ana tema sekvensi) 

                                                       

 

                                                               Şekil 23.  

                                                          68-69. ölçüler                              

 
                             (Obua birinci cümle sekvensi devamı)  
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Yetmişinci ölçü gelindiğinde orkestra, tahta üflemelilerle beşinci cümleyi duyurur. 

Burada solo enstrüman yer almaz. Tahta üflemeliler yaylılarla soru cevap halindedir.                                                                              

                                                                   Şekil 24. 

                                                              70-71. ölçüler                                                     

 
                                                         (Beşinci cümle)  

Yetmiş ikinci ölçüde ise bir ritmik tekrar duyulur. Ardından yaylılar, birazdan solo 

enstrümanın çalacağı temayı çalarlar.  

                                                                (Üçüncü motif) 

       Şekil 25.  

                                                                72-75. ölçüler 

 
      (Beşinci cümle ritmik sekvens)  

                                                                                                    

Yetmiş üçüncü ve yetmiş dördüncü ölçülerde ikinci cümlenin sekvensi soru olarak 

orkestra tarafından çalınır. Yetmiş dört ve yetmiş altıncı ölçülere gelindiğinde ikinci 

cümlenin sekvesini solo viyolonselden cevap olarak duyarız.  
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                                                             Şekil 26. 

                                                       72-75. ölçüler 

                                  (Solo viyolonsel ve orkestra soru-cevap)  

 
                                                                    İkinci cümle sekvensi ile soru  

                                                             

                                                            73-74. Ölçüler 

Solo viyolonsel A2 temasını farklı sesler üzerinden tekrarlayarak girer.  

 

                           
  

Yetmiş yedi ve yetmiş sekizinci ölçülerde iki ölçülük bir yukarı yönlü yürüyüş pasajı 

solo viyolonsel tarafından duyurulur.  

                                                                  Şekil 27. 

                                                              76-78. ölçüler  

 

 
                                                      (Solo viyolonsel yürüyüş pasajı)  

 

Yetmiş dokuzuncu ölçüye gelindiğinde ikinci cümledeki birinci motif tekrarı ile flütlere 

bir soru yöneltilir. Yetmiş dokuzuncu ölçünün sonuna gelindiğinde ise flütün yanıtı 

duyarız, ikinci cümlenin birinci motif tekrarı ile solo viyolonsel bir soru sorar, 

sekseninci ölçüde flüt cevap verir.  

                                                          Şekil 28. 

                                                       79-81.ölçüler 
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(Solo viyolonsel soru)                    (Soru)  

                                                           

 

                                                                    79-80. Ölçüler 

                              (Solo viyolonsel, flüt soru-cevap)  

 

Seksen birinci ölçüden başlayıp seksen dördüncü ölçüye kadar süren kısımda solo 

viyolonselin yukarı ve aşağı yönlü yürüyüşler yaptığını görürüz.  

Seksen üçüncü ölçüye gelindiğinde de solo viyolonsel klarinete dördüncü cümlenin 

birinci motif tekrarı ile soru yöneltir ve seksen üçüncü ölçünün sonunda klarinet bu 

soruya cevap verir. Burada motif, ritmik olarak çeşitlenmiş ve uzamıştır. Seksen 

dördüncü ölçüye gelindiğinde bir oktav yukarıdan soruyu tekrar sorar ve bu ölçünün son 

zamanında klarinet bu soruya cevap verir. A3 temasının içinden alınmış olan motif 

sürekli devam eder. 

                                                         

                                                                Şekil 29. 

                                                            82-84. Ölçüler 

 

(Solo viyolonsel motif sekvensi sorusu)              (Solo viyolonsel soru)  

                                                                  

 

                                                                              (Klarinet cevap)                                       

(Cevap)  

                                                                    

                                                           82-84. Ölçüler  

                                           (Solo viyolonsel, klarinet soru-cevap) 
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Seksen beşinci ölçüye gelindiğinde solo viyolonsel dördüncü cümlenin birinci motif 

sekvensi ile klarinete soru yöneltir, bu sekvens Hüseyni makamına benzer, seksen 

beşinci ölçünün son zamanında klarinet bu soruyu cevaplar, seksen altıncı ölçüde solo 

viyolonsel yeniden soru sorar, seksen altıncı ölçünün son zamanında klarinet yeniden 

cevaplar.                                                            

                                                                Şekil 30. 

                                                            85-88. Ölçüler  

                                                      (Solo viyolonsel soru) 

 

(Solo viyolonsel soru)                 (Soru)                                      (Soru)  

 

Cevap                               Cevap                                                      Cevap  

  

                                                             85-88. Ölçüler  

                                        (Klarinet, solo viyolonsel soru-cevap)  

Seksen dokuzuncu ölçüden doksan ikinci ölçüye kadar olan kısımda solo viyolonsel 

üçleme ve altılamalardan oluşan bir yürüyüş örneği verir. 

 Şekil 31. 

                                                              89-92. Ölçüler  

                                                 (Solo viyolonsel yürüyüş pasajı) 
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Solo viyolonseldeki altılamalar, doksan üç ve doksan dördüncü ölçülerde flütte 

imitasyonlu (gerçek olmayan) bir şekilde genişlemiş olarak gelir, solo viyolonselin 

yürüyüş pasajına benzeyen iki ölçüden oluşan bir örnek gösterir.                                                                        

                                                                      

                                                                 Şekil 32. 

                                                            93-94. Ölçüler 

                                                           (Flüt yürüyüş pasajı)  

                                                                          

Doksan beşinci ölçüye geldiğimizde solo viyolonsel, dördüncü cümledeki ilk motif 

sekvensi ile soru yöneltir, bu ölçünün son zamanında ise klarinet soruyu cevaplar ve yüz 

birinci ölçüye kadar bölüm, soru-cevap şeklinde sürer.                                                                            

                                                                    Şekil 33. 

 

          Soru                                                    Soru                                           Soru  

                                                               95-97. ölçüler  

                                                  (Solo viyolonsel soru) 

 

Cevap                                  Cevap                     Cevap  

                                                                           (Klarinet cevap)  

 

             Soru                                                     Soru                                            Soru  
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                                                            98-100. ölçüler 

                                           (Solo viyolonsel soru) 

 

Cevap                                                                                          Cevap  

                                               98-100. ölçüler (klarinet cevap)  

                                              

Yüz birinci ölçüden yüz dördüncü ölçüye kadar olan kısımda solo viyolonsel seksen 

dokuzuncu ölçüde gördüğümüz gibi ancak farklı seslerden oluşmak üzere üçleme ve 

altılamalardan oluşan bir yürüyüş örneği verir, Yüz beşinci ölçüde ise gelişme 

bölümünü biter ve A temasına geri dönmek üzere iki ölçülük köprü sesleri kullanılır.  

                                                                        Şekil 34.  

                                                                 101-103. ölçüler 

 

                                                             104-107. ölçüler  

                                     (Solo viyolonsel koşu ve son üç ölçü köprü geçiş notaları) 

  

Bu şekilde gelişme bölümü sona erer ve Sonat Allegrosu formu olduğundan yeniden A 

cümlesini (yeniden sergi) duyarız. Tahta üflemeliler burada yüz yedinci ölçüden 

başlayıp yüz on ikinci ölçüye kadar süren ve eserin ana teması olarak duyduğumuz 

birinci cümleyi çalar ve solo viyolonsel ile bir diyalog oluşur. 
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                                                                     Şekil 35. 

                                                               108-110.Ölçüler 

(Tahta üfleme grubu ana tema birinci cümle seslendirmesi) 

            

 

Yüz on ikinci ölçüye gelindiğinde solo viyolonsel tahta üflemeli çalgılardan almış 

olduğu cümlenin devamını taklit ederek sürdürür. 

Yüz on üçüncü ölçüde eşlik orkestradadır, temayı solo enstrüman verir.  

                                                         Şekil 36. 

                                                      112-113.ölçüler 

 

 
 

Yüz on beşinci ölçüde bu kez de orkestra, ikinci cümlenin birinci motifinde 

duyduğumuz sesleri beş ses incelterek yeniden duyurur. 

K harfinin olduğu yüz onaltıncı ölçüde orkestra A2 temasını tekrar duyurur. 
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                                                                    Şekil 37. 

                                                              115-117. Ölçüler 

                                                     (Orkestra beş ses yukarıdan birinci cümle sekvens)  

Yüz on sekizinci ölçüye geldiğimizde orkestra bir yürüyüş örneği gösterir ve bunu da 

solo viyolonselin seksen birinci ölçüde çaldığı yürüyüş pasajını beş ses incelterek yapar.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Şekil 38. 

118-120. Ölçüler   

 İkinci A bölümünde orkestra ve solo viyolonsel yakın bir diyalog halindedir. Yüz on 

dokuzuncu ve yüz yirminci ölçülere gelindiğinde orkestra ikinci cümlenin birinci 

motifinin sekvensini çalar.  

                                                                          (Orkestra yürüyüş pasajı) 
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Yüz yirmi ikinci ölçüye gelindiğinde orkestradan üçüncü cümlenin sekvensini duyarız. 

Yüz yirmi dördüncü ölçüde ise A3 temasını, ilk kısım orkestra ve ikinci kısım solo 

enstruman olmak üzere farklı seslerle yeniden duyurur. 

Yüz yirmi üçüncü ölçüden başlayıp yüz yirmi beşinci ölçüye kadar ise solo viyolonselin 

cümleyi sürdürdüğü görülür.  

                                                                  Şekil 39.  

                                                            122-125. ölçüler 

 

 

Bu cümle bitmez ve yüz yirmi altıncı ve yüz yirmi yedinci ölçüde orkestra ile beraber, 

yüz yirmi sekiz ve yüz yirmi dokuzuncu ölçülerde ise solo viyolonsel tarafından 

çalınarak sona erer.  

                                                                    Şekil 40. 

                                                              126-129. ölçüler 
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Yüz otuzuncu ölçüye geldiğimizde yeniden köprü başladığını görürüz. Yüz kırk 

dokuzuncu ölçüde bu köprü sonlanır. Solo viyolonsel A ile B teması arasında olan 

köprüde yaptığı gibi birinci cümlenin birinci motifi ile sekvens yapar. 

Yüz otuz ikinci ölçüde yine aynı motifi bir ses inceleştirerek armoni yürüyüşü gösterir.  

                                                                      

                                                                 Şekil 41.  

                                                           129-132. Ölçüler 

 

                       (Birinci cümle birinci motif sekvens)                   (Armoni 

yürüyüşü)  

             (Solo viyolonsel sekvens ve armoni yürüyüşü)  

 

Yüz otuz dördüncü ölçüden itibaren iki ölçü boyunca A1 temasının tekrarı farklı seslerle 

yeniden sergi olarak işlenmektedir. Solo viyolonsel birinci motifi armoni yürüyüşü 

şeklinde soru olarak gösterir, tahta üflemeli grubu da birinci motif armoni yürüyüşü ile 

bu soruya cevap verir. Yüz otuz beşinci ölçüde yine bu gördüğümüz motifi bir ses 

tizleştirerek armoni yürüyüşü ile soru yöneltir, solo viyolonsel de aynı motifi armoni 

yürüyüşü ile cevaplandırır.                                                                                                                               

 

                                                                Şekil 42. 

 
                                           (Birinci motif sekvensi soru)  (Armoni yürüyüşü soru)  
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                                            134-135. Ölçüler  

                                                                       (Solo viyolonsel) 

 

                                    (Sekvens cevap)                    (Sekvens cevap)  

                                                                 (Tahta üfleme grubu)  

                                                        

                                                  134-135. Ölçüler 

                               (Solo viyolonsel-tahta üflemeliler soru-cevap)  

Yüz otuz altıncı ölçüde yeniden bir ses tizleştirerek armoni yürüyüşü içindedir. Yüz 

otuz yedinci ölçüde ise solo viyolonsel yine bir yürüyüş pasajı gösterir.                                                                                                                                           

                                                                 Şekil 43. 

                                            136-143. Ölçüler 

 
     (Armoni yürüyüşü)              (yürüyüş pasajı) 

                                                                   

                                          (Solo viyolonsel yürüyüş pasajı)  

 

Yüz kırk dördüncü ölçüden başlamak üzere yüz kırk sekizinci ölçüye kadar, solo 

viyolonsel üçüncü cümlenin sekvensini sergiler. Yüz kırk dördüncü ölçüde yeniden 

serginin tekrarı izlenmektedir. 

 Yüz kırk dokuzuncu ve yüz ellinci ölçülerde ise yeniden B bölümüne geçiş için 

kullanılan bir köprü vardır.  
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                                                             Şekil 44. 

                                                       144-147. ölçüler 

 
(solo viyolonsel üçüncü cümle sekvensi) 

                                                 148-152. ölçüler 

 
 (Köprü grubu)  

                                 (Solo viyolonsel üçüncü cümle sekvensi ve köprü grubu)  

 

Yüz elli birinci ölçüde obuanın dördüncü cümleyi bir ses tizleştirerek sekvens yapar. 

Yüz elli birinci ölçüden yüz yetmişinci ölçüye kadar olan kısımda da yeniden B 

temasının başladığı bir uzun havayı andıran motif görülmektedir.                                                                        

                                                                Şekil 45.  

                                                         147-151. Ölçüler 

 

                                                                   (Dördüncü cümle)  

 

                                                                     Şekil 46.  

                                                              148-152. Ölçüler 

 

                                                                                    (Sekvens)  

                                                            (Obua dördüncü cümle sekvensi)  
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Yüz elli üçüncü ölçü ve yüz altmışıncı ölçü arasında orkestra bir diyalog şeklinde 

çalarak tahta üflemeli çalgıların dördüncü cümlenin motifini duyururlar. Yüz elli 

üçüncü ölçüye gelindiğinde fagot dördüncü cümlenin ilk motifini armoni yürüyüşü 

şeklinde sürdürür. Ardından da önce klarinetin ve daha sonra da flütün sekvens 

tekrarları ile motifi işledikleri görülür.                                                                     

                                                         Şekil 47.                                                          

                                            (Tahta üfleme sekvens) 

     

(Sekvens tekrarı)                                                            

Yüz elli beşinci ölçüde kemanlar dördüncü cümle tekrarı yaparlar. Yüz elli sekizinci 

ölçüde ise solo viyolonselin kontrpuanını sağlamak amacıyla bir köprü geçişi 

oluştururlar.                                                                                                                                                                                                                                

                                                                Şekil 48.  

                                               153-159. Ölçüler 

                                                (Kemanlar sekvens tekrarı ve köprü)  

                            (Sekvens Tekrarı)                                                                                               

(Köprü) 
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Yüz altmışıncı ölçüde solo viyolonsel çift sesli kontrpuan hareketi yaparak altı ölçü 

boyunca, dördüncü cümleyi işlemektedir. Burası kadans köprüsü olup eserin geçiş 

bölgesidir. 

                                                             Şekil 49. 

                                                   160-169 arası ölçüler 

                    (Solo viyolonsel dördüncü cümle çift sesli kontrpuan)  

 

 

 

Yüz altmış altıncı ölçüye gelindiğinde orkestra, dördüncü cümleyi bir ses tizleştirerek 

sekvensini yapar. Yüz altmış sekizinci ölçüye gelindiğinde solo viyolonselin kadansa 

köprü ile hazırlandığı görülür. 

 

                                                          Şekil 50. 

                                        165-169. Ölçüler  

                                     (Keman dördüncü cümle sekvensi ve köprü) 

            

 

   (Sekvens)                                                       (Köprü)  
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Yüz yetmişinci ölçüye gelindiğinde de solo viyolonselin yaklaşık iki sayfa kadar 

uzunlukta bir kadansı vardır. Yüz seksen beşinci ölçüde solo viyolonselin kadansı 

sonlanır ve orkestranın girişi duyulur. Orkestra ikinci bir motifle güçlü bir girer ve solo 

viyolonsel bu motife karşılık verir. Son ölçüde ise orkestra ve solo viyolonsel ünison 

yaparak birinci bölümü tamamlamaktadırlar.          

                                                              Şekil 51. 

                                                       185-186. Ölçüler 

                                                         (Ünison bitiş) 
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3.2. İkinci Bölüm 

Bu bölüm Barok stili andıran bir girişe sahiptir. Dinleyiciye lirik bir hava hissettirir. 

Lied formundadır.                                           

                                                              Şekil 1. 

                                                          1-7. ölçüler 

 

Yaylıların girişiyle başlayan bölüm,                                                                                                                                                  

                                                                 Şekil 2. 

                                                            9-13. ölçüler 

 

A harfinde fagotun ilk temayı seslendirmesi az sonra solo enstrümanın çalacağı temadan 

bir kesit verir. 

B harfinden itibaren, A harfinde fagotun bir kısmını seslendirdiği ilk temayı solo 

enstrüman, bu sefer farklılaştırarak 8 ölçü boyunca devam ettirir.                                                               
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                                                                    Şekil 3. 

                                                                17- 20. ölçüler 

           

 
                                                             

                                                                      Şekil 4. 

                                                               21-24. ölçüler 

 

Bunu izleyen C harfinin iki ölçü öncesinde obua, solo enstrümanın az önce seslendirdiği 

temanın son kısmını yineler. 

                                           Şekil 5. 

                                       23-24. ölçüler 
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C harfi, A1 teması gibi fakat adeta yeni bir anlatımmış gibi duyulur. Bu kısım dört ölçü 

kadar kendini gösterir ve yine 3/8’lik ve 4/8’lik ölçülerle altı ölçü kadar devam eder.     

                                                                  Şekil 6. 

                                                             25-28. ölçüler 

 

 

Ardından 3/8 lik ölçü ile başlayan B temasında süsleme ile makamsal bir anlatım 

duyulur.                                                                      
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                                                                      Şekil 7.  

                                                                  29-33. ölçüler 

 

Bu anlatımın süslemeli kısmını viyolalar tekrar eder. Ardından makamsal devam eden B 

temasının son kısmını yine viyolalardan duyarız.                                    

                                      Şekil 8. 

                                31-32. ölçüler 

 

Ardından da obuanın bağlayıcı sesleriyle beraber D harfi gelir.                  

                   Şekil 9. 

                   34.ölçü 
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D harfinden itibaren A2 teması solo enstrümanda karşımıza çıkar. Orkestra bu kısımda 

eşlik konumundadır. Yine burada da makamsallıklar duyarız. Bu kısım da dokuz ölçü 

kadar devam eder. 

                                                                   Şekil 10. 

                                                                35-43.ölçüler 

 

 

E harfinin ikinci ölçüsünden itibaren B teması bu sefer de orkestraya geçer ve altı ölçü 

boyunca devam eder. Solo enstrümanın temayı bitirmesiyle birlikte flüt ve korno F 

harfinde solo enstrümanın çalacağı temayı birlikte duyurmaya başlarlar. 
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                                                                   Şekil 11. 

                                                                43- 49. ölçüler 

 

 

Bu enstrümanlar temayı bitirmeye yakın solo enstruman devralır.  

 

F harfine geldiğimizde aynı temayı solo enstrümandan duyarız. Burada orkestra eşlik 

konumundadır. F harfinde B1 olarak adlandırdığımız ikinci temayı görmekteyiz.    

                                                                   Şekil 12. 

                                                                 50-54.ölçüler 

 
                                                             



45 

 
 

                                                             Şekil 13. 

                                                          55-59. ölçüler 

 

Bu tema da on ölçü kadar devam eder ve G harfine bağlanır. Bu temanın bitiminde 

klarinet ve flüt yaylılarla birlikte bağlayıcı notalarla G harfindeki ikinci temanın bir 

türevi olan B2 temasına geçişi sağlar.  

             Şekil 14 . 

             59. ölçü 

 

G harfiyle birlikte flütten, birazdan solo viyolonselin çalacağı temanın ilk seslerini 

duyarız ve hemen ardından solo enstrüman girer ve bu enstrümanlar böylelikle kanonik 

bir yapı oluştururlar.                             
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                                                Şekil 15. 

                                            60-64. ölçüler 

 

 

Daha sonra flüt bu temayı farklılaşarak bitirir.                                    

                    Şekil 16. 

                     64.ölçü 
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Ardından solo enstrümanın başladığı ikinci kısım, B2 temasının ikinci kez gelişimi 

şeklindedir. Burada flüt de ilk iki sesi tekrarlar sonra orkestra eşlik durumuna geçer ve 

ritardando ile bu kısım H harfine bağlanır. 

                                            Şekil 17. 

                                        65-70. ölçüler 

 

 

H harfinde A3 temasını varyasyonlu ve ritimsel bakımdan gelişip hızlanmış bir şekilde 

görürüz. Orkestranın yine eşlik konumunda olduğu bu yerde de yine süslemelerle 

oluşturulan makamsal havayı görürüz. Temanın ilk kısmı majör bir atmosferdedir.                                                                                                                                                                                                            
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                                                      Şekil 18.  

                                                   71-75. ölçüler 

 

 

Devamında bir çıkış yürüyüşü görürüz. Burası K harfine kadar devam eder.  

                                                               Şekil 19. 

                                                           76-81. ölçüler 
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K harfinde ise bir iniş yürüyüşü görürüz. Burası geçiş köprüsüdür. Burası on bir ölçü 

boyunca devam eder. Buralarda da orkestra eşlik görevindedir.                                                              

                                                             Şekil 20. 

                                                        82-89. ölçüler 
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K harfinden itibaren dokuzuncu ölçüde viyolalar solo viyolonselin çaldığı kısmı bir ölçü 

kadar tekrarlar. Burası H harfinin varyasyonlu halidir. Bu kısım L harfine diminuendo 

ile bağlanarak sona erer. 

                                                              Şekil 21. 

                                                          90-95.ölçüler 

 

 

L harfinde bu kez de orkestranın farklı tonlardan duyurduğu B2 temasına bağlanır. Bu 

kaldığı kısımdan korno, F harfindeki temayı farklı seslerle tekrar ederek sunar. 

Ardından da flüt devralarak temanın son seslerini tekrar eder.                                                            
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                                                               Şekil 22. 

                                                           96-99.ölçüler 

 

 Flüt aynı temayı farklı seslerle tekrarlamak üzere yerini klarinete devreder. Flüt yine 

son sesleri tekrar eder.  

                                                                    Şekil 23. 

                                                            100-105. ölçüler 

 

En son, M harfinin ikinci ölçüsünde tema kemanlarla birlikte solo enstrümana geçer. M 

harfi kanonik bir yapıda olan bir B3 temasıdır. Bu kanonik yapı sekiz ölçü boyunca 

sürer ve Forte Assai ile sona erer.  
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                                                                  Şekil 24.  

                                                            106-114. ölçüler 

 

 

Solo enstruman ve flüt temayı bitirir bitirmez bu sefer de fagot, korno ve viyola az 

önceki temadan bir ölçülük bir kesit çalarlar. Ardından aynı kesiti obua, klarinet ve 

ikinci kemanlar tekrar eder ve bağlayıcı notalarla N harfine geçilir.  

                                                                Şekil 25. 

                                                         116-119. ölçüler 
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N harfinde kemanlar yine bir kanonun ilk duyuranı olarak on ikinci ölçüde gelmiş olan 

B1 temasını geliştirerek ve ritimsel çeşitlemelerle seslendirmeye başlarlar bu yer, aynı 

zamanda M harfindeki temanın bir ton üstten gelişmiş halidir. Hemen ardından da solo 

çello aynı temaya başlar.  

                                        Şekil 26. 

                                   120-126.ölçüler 

 

 

Temanın dokuzuncu ölçüsünde keman ve solo viyolonsel birleşerek kanonik yapıyı 

ünisona çevirirler ve bu ünison altı ölçü boyunca devam eder. Burası, O harfine gelene 

dek kademe kademe ikinci bir zirve noktası olarak yükselir.  
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                                                  Şekil 27. 

                                            128-133. ölçüler 

 

 

Ardından O harfinde ise yaylılar A1 temasını taklitsel motiflerle, daha sonra koda 

kısmında solo enstrümanın çalacağı biçimde duyurur. Bitiminde de temayı nefeslilerle 

birlikte solo enstrümana devrederler.   
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                               Şekil 28. 

                          134-141. ölçüler  

 

 P harfinde solo enstruman da onlar gibi A1 temasını aynen tekrar eder. Burada obua ile 

birlikte birbirinden farklı iki temanın aynı anda çalınmasıyla oluşan kontrapuantik bir 

ikili ezgi oluştururlar.  

                                                                   Şekil 29. 

                                                            142-149. ölçüler 

 

Bu temanın son iki ölçüsünde flüt ve fagot da bu son kısmı tekrarlar.  
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                                   Şekil 30.  

                              148-149.ölçüler 

 

Q harfine geçilir. Burada A temasına B teması içinden bir kesit olarak gelen, aşağıya 

doğru bir sekvens görülür. Solo viyolonsel dört ölçü boyunca iki ölçüde bir flüt ve obua 

ile kanon oluşturur ve bu kısım da diminuendo ile sona ererken solo enstrüman uzun 

sese geçer. 

                                                              Şekil 31.  

                                                       150-156.ölçüler 
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Solo enstrümanın temayı sonlandırmasından sonraki ölçüde klarinet F harfindeki B1 

temasını yarım ton aşağıdan seslendirmeye başlar ve yerini dördüncü ölçüde solo 

kemana devreder. Burada solo çellonun uzun sesleri vardır. Kemanın girişinden beş 

ölçü sonra tema sonlanır. Burası A temasının materyallerini içinde bulunduran ve solo 

enstrümanın olmadığı bir orkestra kodasıdır. Ardından R harfine bağlanır. 

                                                Şekil 32. 

                                         157-165. ölçüler 
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R harfi solo enstrümanın kodasıdır. Solo enstrüman bölümün başındaki temayı bir bitiş 

cümlesi şeklinde doloroso olarak orkestra eşliğinde seslendirir.                                    

                                     Şekil 33.  

                                167-172.ölçüler 

 

 

 

 Temayı solo enstrüman sonlandırırken arp devreye girer ve bölüm yaylıların iki 

akoruyla sonlanır. 

                       Şekil 34. 

                                              173-177.ölçüler 
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3.3. Üçüncü Bölüm 

Bu bölümün bir rondo formuna olduğunu söyleyebiliriz. Bölüm, yaylıların la ve mi 

sesleri üzerinde gelişen adeta karşılıklı bir atışmaya benzeyen trilleriyle başlar. 

Orkestra, solo enstrümanın girişine kadar bu trillerle adeta bir oyun havası şeklinde 

dinleyeni atmosfere hazırlar.                                                         

                                                             Şekil 1. 

                                                         1-4.ölçüler 

 

Sonrasında solo enstrüman, aynı hava içinde mi sesinden girer ve dört ölçülük A 

temasını duyurur.  
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                              Şekil 2. 

                                             5-8.ölçüler 

 

Ardından aynı şekilde orkestra bu temayı bu sefer oktavlı ve senkoplu bir biçimde 

tekrar eder.   

                                                               Şekil 3. 

                                                            9-12.ölçüler 

 

 Sonrasında solo partide bir küçük b teması olarak adlandırabileceğimiz inişli çıkışlı 

yürüyüşleri olan ve bir kanun taksimini andıran kısmı duyarız. Orkestra bu sırada 

sekizliklerle altta oyun havası atmosferini pekiştirir. 
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                                                                 Şekil 4. 

                                                           13-16.ölçüler 

 

Orkestra bu taksimin son iki ölçüsünde melodiyi kemanlarda gelen dörtlüklerle 

beslerken solo enstrümanda da A temasını arpejlerle dominanttan duyuran küçük a2 

teması gelir.  

                                                                         Şekil 5. 

                                                                    17-20. ölçüler 

 

Sonrasında orkestradan da bu küçük a2 temasının tekrarını oktavlar halinde duyarız.  
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                                         Şekil 6. 

                                     21-22.ölçüler 

 

Ardından bir üst oktavdan küçük b teması tekrar solo çelloya gelir. Bu sırada orkestrada 

da makamsal seslerle ilk iki ölçü klarinet inici yürüyüşlerle, fagot da çıkıcı yürüyüşlerle 

solo çelloyu destekler.  

                                                                Şekil 7. 

                                                           23-26.ölçüler 
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Ardından yine küçük a2 teması bu sefer de eksen sesten arpejlerle solo enstrümanda 

gelir. Solo çellonun bu hareketleri sırasında orkestrada yaylılarda oyun havasına devam 

eden pizzicatolar ve tahta nefeslilerde senkoplu sekizlikler duyarız.  

                                                               Şekil 8. 

                                                          27-30.ölçüler 

 

 

Yine orkestra, solo çellonun az önce duyurduğu temayı kemanlarla tekrar ederken 

çellolar da farklı bir motifle temayı destekler. 
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                                  Şekil 9.  

                              31-34.ölçüler 

 

 

Sonrasında solo enstrümanla beraber bestecinin espressive olarak adlandırdığı ve a1 

temasını da içinde barındıran B teması gelir. Bu yerde orkestra 9/8’liği, tahta nefesliler 

ve yaylılarda atışmayı andırır bir biçimde duyurur.  

                                                                  Şekil 10. 

                                                              35-38.ölçüler 
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Bu kısım dört ölçü kadar devam ettikten sonra a2 teması gelir. Burası hemen sonra 

gelecek olan b2 temasının habercisi niteliğindedir.  

                                                         Şekil 11. 

                                                    39-40.ölçüler 

 

Sonrasında b2 temasını solo enstrümandan duyarken flüt de tamamlayıcı bir temayla 

eşlik konumunda atmosfere devam eder. 
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                                                        Şekil 12. 

                                                  41-44.ölçüler 

 

 

 

Sonrasında D harfine geldiğimizde mi bemol minör üstünden gelen a3 temasını görürüz. 

Flüt ve solo enstrüman bu temayı kanonik bir biçimde tekrar ederler.  

  



67 

 
 

                                   Şekil 13. 

                               45-48. ölçüler 

    

 

Ardından orkestrada obuayla, solo çellonun daha önce seslendirdiği B temasının ikinci 

kısmından kesitler duyarız. Bu kısım obua ve solo çellonun atışmasını andıran haliyle 

dört ölçü kadar sürer.  
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                                                   Şekil 14. 

                                                49-52. ölçüler 

 

 

 

Sonrasında E harfine geldiğimizde solo enstrümanda aşağı yönlü bir yürüyüş 

görmekteyiz. Bu yürüyüşün ardından solo çello arpejler çalarken flüt ve tahta 

üflemeliler de az önce solo enstrümanın çaldığı aşağı yönlü yürüyüşü tekrar eder.  
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                                                           Şekil 15. 

                                                      53-56. ölçüler 

 

 

Sonrasında orkestrada klarinet, B temasından yola çıkarak ana motiften kesitler 

duyururken solo çello yine aşağı yönlü bir yürüyüş sergiler. 
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                                                            Şekil 16.  

                                                         57-58.ölçüler 

 

Ardından solo enstruman iki ölçü kadar trilini çalarken obua ve klarinet de yine B 

temasını anımsatacak motifler duyururlar sonra F harfine geçilir.  

                                                               Şekil 17. 

                                                           59-60.ölçüler 

 

F harfinde yine iki ölçü boyunca aşağı yönlü makamsal dilde bir yürüyüş vardır.  
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                                                    Şekil 18. 

                                                61-64.ölçüler 

 

 

Ardından gelen bir çıkışla solo enstrüman oktavlar şeklinde dört ölçü boyunca A 

temasını seslendirirken orkestrada da yaylılar akor şeklinde gelen pizzicatolarıyla 

nefesliler de sekizlik seslerle solo enstrümana eşlik ederler ve G harfine gelinir. 

                                                                 Şekil 19. 

                                                             65-68.ölçüler 
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G harfinde fagot altta farklı bir destek motifi seslendirirken orkestra bu kez A temasını 

aynen tekrar eder. Burada orkestra kırık kadansla bir şaşırtmaca etkisi yaratır.  

                                                                      Şekil 20. 

                                                                 69-72.ölçüler

 

Ardından orkestra iki ölçülük bir geçişten sonra H harfiyle beraber C temasına tahta 

üflemelilerle tekrar gelir.  
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                                           Şekil 21. 

                                       73-74.ölçüler 
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Sonra aynı C teması solo enstrümana geçer. 

                                          Şekil 22.  

                                      79-82.ölçüler 

 

 

Bu kısmın bitiminde yaylılarla A temasına tematik bir geçiş köprüsü ile bağlandığını 

duyarız. Burada besteci viyolalarla ardından da kemanlarla birinci bölümdeki temalara 

atıf yapmıştır. Solo enstrüman da bu kısımda oktavlarla A temasını duyurur.  
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                                                          Şekil 23. 

                                                      83-90.ölçüler 

 

 

 

  

Sonrasında J harfine geldiğimizde A teması üzerinden orkestra ile solo enstrümanın 

kanonik bir yapı içine girdiğini görürüz.  
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                                                                  Şekil 24. 

                                                              91-94.ölçüler 

 

 

 J harfinin beşinci ölçüsüne geldiğimizde solo enstrümanda yine oktavlar ve çift seslerle 

bu kez de re sesi üzerinden A temasına ikinci bir dönüş görürüz. Bu esnada flüt de solo 

çelloyu destekleyen uzun sesler çalar.  

                                                              Şekil 25.  

                                                          95-96.ölçüler 

 

Ardından solo çello çift ses ve oktavları la üzerinden seslendirirken bu kez de obua uzun 

sesler tutar ve yaylılar da solo enstrümanın çift seslerinin aynısını pizzicato ile çalar.  
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                                                          Şekil 26. 

                                                    97-98.ölçüler 

    

 

Ardından bu sefer re diyez üzerinden yine A teması önce orkestrada sonra solo çelloda 

kanonik bir biçimde duyulur.   
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                                                                Şekil 27. 

                                                           99-102.ölçüler 

 

 

Tekrar C temasına bağlanır. Bu kez C teması gelişerek ve orkestrada yaylılar ve solo 

çello arasında bir atışma şeklinde gelmiştir. Bu atışma yukarı yönlü bir yürüyüş 

halindedir. 
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                                                                Şekil 28. 

                                                          103-108.ölçüler 

 

 

Ardından L harfine gelinir. Burada orkestra yalnızca temanın yalnızca birinci kısmını 

çalarken solo çello da oktavlarla eşlik eder.  
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                                                                      Şekil 29. 

                                                                109-112.ölçüler 

 

Sonrasında hem A temasından hem de C temasından alınmış olan bir gelişme 

(development) kısmıyla yine bir kanun taksimi şeklinde solo çelloyu duyarız. Bu 

kısımda yine yaylılar sekizlik pizzicatolarıyla solo çelloya eşlik eder.                                                                         

                                                                    Şekil 30. 

                                                               113-118.ölçüler 
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Sonrasında M harfine gelinir. Orkestra ve solo çello burada birbirlerini takiben önce 

orkestra olmak kaydıyla kromatik bir biçimde yukarı yönlü bir yürüyüş sergilerler. 

Önce orkestra iki ölçü kadar sonrasında solo çellonun çalacağı arpejler şeklinde gelen 

üst seslerde temayı duyabileceğimiz A2 teması gelir. Buradaki A2 teması küçük ikili 

olarak gelir. 

                                             Şekil 31.  

                                        119-120.ölçüler 

 

 

Sonrasında yine orkestra bu sefer re sesi üzerinden yaylılarla iki ölçü kadar sonrasında 

solo çellonun çalacağı kısmı duyurur ve aynı şekilde solo enstrüman yine arpejlerle A 

temasını ilk kısmını re sesinden çalar.  
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                                                 Şekil 32. 

                                            123-126.ölçüler 

 

 

Sonrasında yine taksim kısmı mi sesi üzerinden solo çelloda duyulur. Bu taksim kısmı 

temayı süsleyen, temaya hareket katan doldurma parti olarak adlandırabileceğimiz 

yeniden sergi kısmına bizi götürür. Bu yeniden sergide fagot bu kez A temasını mi sesi 

üzerinden duyurur. Böylelikle N harfine gelinmiş olunur. 
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                                                                  Şekil 33. 

                                                            127-132.ölçüler 

 

 

Fagot üçüncü ölçüsünü çalarken solo enstrüman da tekrar A temasına geçmeden önce 

dinleyeni hazırlayacak türde motifler çalar.  

                                                               Şekil 34. 

                                                         133-134. ölçüler 

 



84 

 
 

Ardından A temasını flütle beraber solo çello oktav ve arpejler şeklinde seslendirirler ve 

bu tema çözülmeden beklenmedik bir biçimde arpın akorlarıyla dinleyeni adeta havada 

bırakan bir hisle sona erer. 

                                                              Şekil 35. 

                                                        135-139.ölçüler 

 

 

Hemen ardından arp, yerini fagota devreder fakat ona eşlik etmeyi oyun havasını 

anımsatan figürlerle sürdürür. Bu kısımda fagottan duyduğumuz B temasıyla birlikte, 

rondo formunu, sonrasında da solo enstrümanda yeniden hissederiz. Fakat solo 

enstrüman B temasının tamamını çalmadan yalnızca baş kısmını duyurur. Burada 

klarinet de temaya tamamlayıcı olarak fagota destek verir. 
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                                                     Şekil 36. 

                                                 139-143.ölçüler 

 

 

Ardından b2 teması solo enstrümana yeniden gelir ve bu sefer tril ve çeşitli iniş çıkışlı 

motiflerle yeniden B temasına bağlanır. Solo çello temaya başlamadan önce flüt ve tahta 

nefesliler birazdan solo enstrümanın duyuracağı temayı hatırlatacak geçişler sunarlar.  

                                                         Şekil 37.  

                                                   144-149.ölçüler 

  

                                     Bu esnada flüt de farklı bir yardımcı motif duyurur.  
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B temasının yeniden gelişiyle flütle solo çello arasında yine kanonik bir atışma hali 

görülür. Burada solo enstrüman B temasının hepsini vermeyip yalnızca öncülünü 

sergiler.  

                                                                 Şekil 38. 

                                                             150-153.ölçüler 

 

P harfine geldiğimizde orkestrada flütle beraber gelen içinde b1 ve c temalarından 

kesitler duyabileceğimiz ve orkestra ve solo enstrümanın atışmalarını içeren kısım gelir. 

Bu şekilde ta ki yedi ölçü sonrasındaki orkestrada gelen C temasını duyana kadar devam 

eder. Böylelikle bölümün formu rondodan gelişmeli rondoya kayar. 
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                                                                   Şekil 39. 

                                                              154-159. ölçüler 

 

 

                                          GELİŞMELİ RONDO FORMU ŞEMASI  

  B   

                                                                      

b1  b2 

                                                                       

bb  bc 

bb-bc  bb+bc 

ork solo 

                                                                  

Not: Eserin bu bölümünde B teması yukarıdaki şekilde bölümlenmiştir ve bu sık sık 

karşımıza çıkar. 
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Bu kısımda solo enstrüman arpejler çalarken orkestrada tahta nefesliler de dört ölçü 

boyunca C temasını seslendirir.  

                                                          Şekil 40. 

                                                   160-163.ölçüler 

 

 

Sonrasında solo çello R harfinde C temasını dört ölçü kadar seslendirir. 
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                                                           Şekil 41. 

                                                    164-167.ölçüler 

 

 

Dört ölçü kadar C temasını duyurduktan sonra solo çelloda yukarı yönlü bir sekvens 

başlar. Burada yine orkestrayla karşılıklı atışma halindedir.  
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                                                          Şekil 42. 

                                                      168-171.ölçüler 

 

 

Devamında S harfinde orkestra bu sekvensi, solo enstrüman olmaksızın kendi içinde 

ısrarcı bir atışma halinde, orkestranın bas öğeleri kalından asıl temayı verecek şekilde, 

ilk önce fagotla, ardından flütler de bu temayı süslemelerle renklendiren bir biçimde ve 

vurmalıları da katarak sürdürür. Yaylılar da onlara pizzicatolarıyla katılır. Orkestra bu 

kısımda altı ölçü kadar sürekli çıkış yürüyüşleriyle de temayı besleyerek devam ettirir 

ve solo çelloyu kodaya hazırlarlar. 
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                                                                Şekil 43. 

                                                         172-177.ölçüler 

 

Ardından koda gelir. Orkestra burada yaylılarda tremololarla daha gergin bir hava 

yaratarak solo enstrümana eşlik eder.  
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                                 Şekil 44. 

                            178-182.ölçüler 

 

 

Solo çello bitirir bitirmez kodayla beraber orkestrada yine az önce solo çellodan 

devraldığı A temasını do diyez üzerinden duyarız. 

                                                                Şekil 45. 

                                                          182-183.ölçüler 
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Yine solo çello orkestradan aldığı A temasından oktavlarla küçük bir kesit duyurur ve 

oktavlarla tamamlar ve do diyez sesiyle orkestraya devreder.  

                                                                Şekil 46. 

                                                         184-185.ölçüler 

 

Orkestra solo enstrumandan devraldığı A temasını bu kez yarım ton tizleştirerek re 

sesinden duyurur ve solo enstrumana yeniden re üzerinden devreder. Bu kısımlarda 

orkestra daima senkoplu bir ritm anlayışıyla oyun havası atmosferini de bir yandan 

devam ettirir. 

                                                          Şekil 47. 

                                                    186-187.ölçüler 

 

Orkestradan bu sefer de re sesi üzerinden devraldığı temayı solo çello yine oktavlarla 

duyurur ve zirveye doğru yükselen bu tırmanışta solo çellonun trilleriyle orkestra da 

yine aynı sesler üzerinden dörtlükler çalar.                 
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                                                         Şekil 48. 

                                                   188-192.ölçüler 

 

 

Giderek gerginleşen ve adeta haykırıcasına bir atmosfer içine giren eserde, solo 

enstruman si bemol trilindeyken orkestra yine birinci temayı duyurur. Sonrasında solo 

çellonun kakışmalı sesleri gelir ve tutti bir şekilde A temasının son kez 

seslendirilmesiyle la sesiyle eser son bulur.                                                                       

                                                                        Şekil 49. 

                                                                  193-197.ölçüler 
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4. BÖLÜM 

ARMONİ ANALİZİ  

Bestecinin bu yapıtında, orkestrasyonda 3’lü ve 4’lü armoni sistemini birlikte 

kullanması eserin en belirgin göze çarpan özelliklerindendir.  

Cumhuriyet ile birlikte müzikte de yeni bir dönem başlamış, o zaman kadar tek sesli 

olarak devam eden Türk makam müziği, batı standartlarına göre şekillendirilmek 

istenmiş, fakat klasik müzik tonal armonisi ile çokseslilik uygulamaları Türk makam 

müziğinin makamsal yapısına uygun olmadığı ve karakteristik özelliklerini kaybettiği 

için yeni bir sistem geliştirilmeye çalışılmıştır ve böylelikle “Dörtlü Armoni Sistemi” 

ortaya çıkmıştır.  

 “Dörtlü Armoni Sistemi”’nin kuramcısı Kemal İlerici’dir. “İlk defa 1944 yılında Dörtlü 

Armoni olarak nitelediği sistemini belirli bir düzeyde geliştirmiştir. Daha sonra İlerici, 

araştırmalarını uzun yıllar verdiği derslerde kanıtladıktan sonra, 1970 yılında Bestecilik 

Bakımından Türk Müziği ve Armonisi başlığı altında kitap olarak İstanbul’da yayınlar.” 

(Aydın, s.69) (…)Tonal müzik yerine makamsal müzik temelini esas alarak oluşturulan 

bu sistem; akor hangi derece üzerinde kurulacaksa o sesin üzerine ve altına 4’lü aralık 

konulmasını esas almaktadır. “Dereceler üzerinde kurulan akorların bir kısmı durucu, 

diğerleri de yürüyücü özelliği taşımaktadır. V., I., IV., ve VIII. dereceler durucu, II., 

VI., III. ve VII. dereceler yürüyücü özelliği en fazla olanlardır.” (Aydın, s.71) Bu 

sistemde halk müziği eserlerinde sıkça kullanılan Hüseyni Makamı esas olarak 

alınmaktadır. Kemal İlerici’ye göre “bunun nedeni, bu makamdan diğer makamların 

türetilme olanaklarının bulunması ve Türk müziğini ilgilendiren bütün melodik ve 

armonik sorunların bu makam içinde çözülmesidir.” (Aydın, s.70)  
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NOT: Aralık şifreleme sistemi yukarıda bahsi geçen sisteme göre aşağıda gösterilmiş 

hali ile kullanılacaktır. 

                                                      Tablo 1. 

 

       (Dörtlü Armoni Şekil Tablosu)  

Şifre Akor  

I 7 : 3 sesli 4’lü akor  

4  

I 5 : 3 sesli 4’lü akor 1. Çevrim  

4  

I 5 : 3 sesli 4’lü akor 2. Çevrim 

  

                                    Tablo 2. 

 

             (Dörtlü Armoni Üç Sesli Çevrim Tablosu)  

 

 

I 7 : 4 sesli 4’lü akor  

4 

3  
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I 7 : 4 sesli 4’lü akor 1. Çevrim  

5  

4  

I 7 : 4 sesli 4’lü akor 2. Çevrim  

4 

2  

I 6 : 4 sesli 4’lü akor 2. Çevrim  

4 

2  

                                                   Tablo 3.  

 

(Dörtlü Armoni Dört Sesli Çevrim Tablosu)  

Eserin orkestrasyonunda 3’lü armoni ve 4’lü armoni sisteminin birlikte kullanımının 

dışında, ikili aralıklara da yer verilmiştir.  

NOT: Aşağıdaki tablo İsmail Sınır’ın Yüksek Lisans tezinden alınmıştır. (Sınır, 2006) 

Aşağıda bu tablodan yararlanılarak anlatım yapılacaktır.

 

                                                         (Aralık Şifreleme Tablosu)  
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4.1.Birinci Bölüm 

Birinci bölüm Moderato tempoda yazılmıştır. Baskın, çevik bir 4’lü akor orkestrada ard 

arda iki kez duyulur ve eser başlar. Solo çello ilk cümleyi duyururken, orkestra da sol 

minörün bazı sesleri eksik olan halini ve 2’li aralıklarla sürdüğünü duyarız. Dördüncü 

ölçüye geldiğimizde fa-si bemol (re notası çıkarılmış)’den oluşan 4’lü armoniyi duyarız.  

                                                                    Şekil 1.                                             

                                                                 1-4. Ölçüler 

 

                   La                         4 3        7            8     7     5              5                   8     Fa             

                   4                          

                   I 7                                                                                                                I 7 

                  4                                                                                                                   4 

                  3                                                                                                                   3 
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Beşinci ölçüde sol- si bemol- re seslerinden meydana gelen sol minör akorunun 

çalındığı ve bu şekilde de birinci cümlenin tamamlandığı anlaşılmaktadır.                                    

                                                  Şekil 2.                             

                                                  5. ölçü  

 

 
                                                           Gm  

Solo viyolonsel ikinci cümleyi duyururken, altıncı ölçüde do-mi notalarından meydana 

gelen majör 5’li aralığı, ardından da si bemol-do-mi notalarından meydana gelen 

dominant 7’li akoru (sol çıkarılmıştır), sonrasında da la-do diyez-mi notalarından 

meydana gelen la majör akoru, ve son olarak da fa diyez- do diyez mi notalarından 

meydana gelen fa diyez minör akorlarını duyabiliriz.  

                                                               Şekil 3.                                                                          

                                                          5-7. Ölçüler 

 

                             5                               C7         Am                           F#m  
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Sekiz, dokuz ve onuncu ölçülere baktığımızda solo viyolonselin yürüyüş boyunca, 3’lü 

ve 4’lü armoni akorlarını beraber kullanarak çaldığını duyabiliriz. İlk akor mi-la-sol 

notalarından meydana gelen (re notası çıkarılmıştır) la 3 sesli 4’lü armoni, ikinci akor 

sol- si bemol-re notalarından meydana gelen sol minör 3’lü armoni, sonrasındaki akor 

tekrar 4’lü armoni, ardından gelen dördüncü ve beşinci akor ise minör 3’lü armoni 

akorları şeklinde duyulur. 

Onuncu ölçüye geldiğimizde ise do diyez-mi-sol diyez notalarından meydana gelen do 

diyez minör akorunu duyarız. On birinci akorun da do diyez-mi-sol diyez notalarından 

meydana gelen do diyez minör akoru olduğu anlaşılmaktadır. 

                                                                    Şekil 4.  

                                                               8-10. Ölçüler 

 

La                                          Gm                          La            Gm                                        

C#m  

I 7                                                                         I 7  

4                                                                           4                                                  
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On ikinci ölçüye geldiğimizde orkestra solo viyolonselin ilk cümlesini yeniden 

duyurmaktadır. Bu kısımda ilk cümlede duyulan 2’li aralıklar değil, 3’lü armoni 

şeklinde ve 2’li aralıklar ile altyapısı güçlendirilmiştir. Yine burada sol-si bemol-re-fa 

notalarından meydana gelen sol minör 7’li akoru, on üçüncü ölçüye gelindiğinde yine 

aynı akor, on dördüncü ölçüye bakıldığında da ilk olarak, re-fa minör üçlü aralığı, si-fa 

beşli aralığı, fa-si aralığı, fa diyez-la aralığı duyulabilir.                                                                      

                                                                    Şekil 5.                                                           

                                                             11-14. Ölçüler 

 

 
                                                   Gm7                           Gm7                       ♭ 3 ♭ 3  4

♭ 3 
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On yedinci ölçüye geldiğimizde solo viyolonsel üçüncü cümlesini duyurur. Bu 

cümlenin armonik yapısı daha yalındır. Bakınca ilk iki ölçüde ikili aralıkların 

kullanıldığı, on dokuzuncu ölçüde de ikili aralıkların kromatik inişlerle geçit olarak 

kullanıldığı görünmektedir. 

                                                                   Şekil 6.                                                               

                                                              15-18. Ölçüler  

     

                                                                              

                                                                                          5                                 5  

Yirmi birinci ölçüye bakıldığında solo partinin daha egemen bir duyuşa sahip olması 

amacıyla, re bemol tonuna geçtiği görülür. Akor kurulumu tercih edilmeyip la bemol-re 

bemol notalarından meydana gelen iki sesli aralıklar kullanılmıştır.                                                                             
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 (Solo viyolonsel üçüncü cümlesini duyururken orkestra iki sesli aralıklarla eşlik 

konumunda duyulur.)                                                                              

                                                            Şekil 7.  

                                                      19-22. Ölçüler 

 

                
Kromatik inişler                                                                       5  

Re bemol tonunda ikili aralıklar 

Yirmi üçüncü ölçüye geldiğimizde yine solistin sesini güçlendirmek amacıyla ikili 

aralıklar kullanıldığı ancak tonal anlamda bakıldığında ise; kromatik inişler kullanılarak 

geçit akorları olduğunu, yirmi beşinci ölçüye gelindiğinde de Sol majör tonuna ulaştığı 

görülmektedir. Ancak bu kısımda bir akor tercih edilmemiş bunun yerine sol ve re 

notalarından meydana gelen ikili aralık kullanılmıştır.  

                                                            Şekil 8.                                                                      

                                                         23-26. Ölçüler  

      Kromatik İnişler           5                                                            5       Sol Majör                  

                                                                                                        tonunda ikili aralıklar  
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Otuzuncu ölçüye gelindiğinde sol ve la üzerine kurulmuş olan 4’lü akorların birlikte 

sergilendiği görülmektedir. Otuz üçüncü ölçüye geldiğimizde ard arda, mi-la, si-mi, do-

la notalarından meydana gelen ikili aralıklar vardır. 

                                                                     Şekil 9. 

                                                     30-33. Ölçüler 

 

 
               G                                       A                A                   G     A      G     A     5    4 4  

                I 7                                     I 7              I 7                  I 7   I 7     I 7   I 7  

                4                                        4               4                     4     4      4      4 

                                                             

Otuz üçüncü ölçüyle beraber, solo çello virtuozite gerektiren bir solo yürüyüş pasajı 

duyururken, orkestra da ikili aralıklar çalar. Otuz beşinci ölçüde la 4’lü akoru ile eşlik 

konumundadır.                                                                                                                                         
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                                                                          Şekil 10. 

                     34-37. Ölçüler                                                                                                                           

 

        5              4  5              5  A                4         4        4        4                       5                            

                         5 5  

                                                                    I 7  

                                                                    4  

Kırkaltıncı ölçüye bakıldığında da B bölümünün başladığını görürüz. Burada orkestra 

sol-si bemol seslerini, solist ise mi bemol sesini çalarak, bir 3’lü armoni oluşturur. 

Tonal yönden bakılınca mi bemol majör tonuna geçtiği görülür. B bölümü süresince mi 

notası ekseninde akorlar ile eşlik eder konumdadır. 
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                                                                        Şekil 11. 

                                                                   42-46. Ölçüler  

                                                                                                                                         

 Mi bemol Majör  

Kırk dokuzuncu ölçüye bakınca fagot eserin dördüncü cümlesini duyurmaktadır. Bu 

cümle süresince orkestra sol-si bemol ve la-do notalarından meydana gelen minör üçlü 

aralıkları ile eşlik konumuna geçer.                                                               

                                                                Şekil 12. 

                                                            47-51. Ölçüler  

 

              ♭ 3 ♭ 3 ♭3 ♭ 3 ♭ 3 ♭ 3 ♭3♭ 3♭3♭3  

Eserin beşinci cümlesinin bulunduğu yetmiş ve yetmiş birinci ölçülerde, yaylılar ve 

obua ünison şeklinde cümleyi duyururken, kornonun da armonik alt yapıyı sürdürmekte 

olduğu görülmektedir. Kornonun çalmış olduğu do diyez-fa diyez- si diyez notalarından 

meydana gelen 4’lü armoni duyurulur.  
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Gelişme bölümü eserin altmış ikinci ölçüsünde başlar, orkestranın, ana motifi beş ses 

yukarıdan alarak çaldığı göze çarpar. Tonal bakımdan değerlendirildiğinde yapıtın 

başındaki la minör tonu, beş ses yukarıdan mi bemol notası ekseninde sürer.  

                                                            Şekil 13.  

                                                        62-63. ölçüler 

                                                                                     

                                                                  Şekil 14. 

                                                             68-71. Ölçüler  

 

 
 C#  

                                                                                             I 7  

                                                                                              4  

Gelişme bölümü süresince A ve B bölümlerindeki akorların ve ikili aralıkların benzer 

şekilde olduğunu, solo viyolonselin ustalıklı pasajlarında ise orkestranın eşlik etmekte 

olup genellikle 2’li aralıklar çaldığını duyarız.  

Yüz yedinci ölçüye bakınca gelişme kısmının bitip, yeniden A bölümünün başladığı 

görülmektedir. A bölümündeki ilk cümle tahta üflemelilerden gelir. Eserin girişinde 
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duyduğumuz gibi yine La minör tonuna geçiş olmaktadır. La minör tonuyla ilgili bir 

biçimde olarak farklı modülasyonlar, 4’lü akorlar ve 2’li aralıkların kullanılmaktadır.                                                                                                                                                                                                     

                                                                Şekil 15.  

                                                               107. ölçü 

                                

Yüz on altıncı ölçüye gelindiğinde de yapıtın bir ses üste çıktığı görülmektedir. Bu 

kısımda yaylı çalgılar ünison şeklinde ana temanın devamı olan cümleyi çalarlar.  

                                                             Şekil 16. 

                                                            116. ölçü 
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                                                                       Şekil 17.                                                                                                                                                                                                                                                                                         

 

                                                                     115-117. Ölçüler  

                                                              (Yaylı grubu ünison pasajı)  

 

Yüz yirmi ikinci ölçüye geldiğimizde de mi notası ekseninde mi-si notalarından 

meydana gelen ikili aralıklardan yararlanılarak, tonal anlamda ise mi majör tonuna 

geçer. Kromatik sesler ardından gelen ses değişikliğine geçiş amacıyla tercih edilmiştir.  

                                                                      Şekil 18. 

                                                                121-124. Ölçüler 

 

 5                                                                               

                                                                                                                  Kromatik sesler  

                                                       Mi Majör tonu sesleri  
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Yüz yirmi altıncı ölçüye gelindiğinde yarım ses kalınlaşıp, mi bemol notası 

ekseninde sürdüğü görülmektedir. Burada mi bemol-si bemol notalarından 

meydana gelen iki sesten oluşan aralıklarla ile kromatizmi geçişler halinde 

yaratır. 

                                                                    Şekil 19. 

                                                  125-128. Ölçüler  

 

Kromatik Geçişler             5                                                                                  

                                                                 Kromatik geçişler Mi bemol Majör tonu sesleri                                                        

Yüz otuz altıncı ölçüde, daha önce otuzuncu ölçüde gördüğümüz gibi 4’lü akorların ve 

ikili aralıkların bolca kullanıldığın görebiliriz.                                                                    

                                                                  Şekil 20. 

                                                             136-139. Ölçüler 

 
Si                    Si                 La    Si    La   Si      5            5 4                      4      5 4           

5  

I 7                   I 7                 I 7   I 7   I 7  I 7  

4                      4                   4     4     4     4  
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Yüz ellinci ölçüde yeniden B bölümü görülmektedir. Eser modülasyon yapıp bir ses 

incelerek ilk gördüğümüz (B bölümünde bulunan) mi bemol majör akoru notaları değil 

de, Fa majör akoru notaları (solo viyolonsel Fa pedal sesi tutarken, yaylı grubu la ve do 

seslerini duyururlar) kullanılmıştır.                                                                              

                                                                             Şekil 21. 

     148-152. Ölçüler 

 

                                                                                                       Fa Majör akor sesleri  

Yüz altmışıncı ölçüye geldiğimizde de solo çellonun iki sesli kontrpuan halinde olduğu 

gözlemlenir. Arpa, solo viyolonsel re minör eksenli olmak kaydıyla 3’lü armoniler kurar 

ve son akoruna si-mi-la notalarından meydana gelen 4’lü akorla eşlik eder. 

               Şekil 22. 

 

                 Dm     Dm           Dm            Dm         Dm           Dm          Em         Em   Dm  

                                     (Arp Re notası ekseninde solo viyolonsel eşlik) 
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                                                                  160-164. Ölçüler  

                                                (solo viyolonsel kontrpuan) 

 
 m3      Mi  

                             I 7  

                             4  

                                                (Arp solo viyolonsel eşlik devamı)  

                                                           165-169. Ölçüler 

 

 165-169. Ölçüler  

                                              (solo viyolonsel kontrpuan devamı) 

Yüz yetmişinci ölçüye geldiğimizde solo viyolonselin uzun kadans bölümünü duyarız. 

gelir. Bu kadans, yüz seksen beşinci ölçüye kadar devam eder. Burada orkestra iki ölçü 

kadar ünison bir motif meydana getirirken, yapıtın birinci bölümü la sesiyle sona erer.                                                       

                                                                       Şekil 23. 

 
            185-186. Ölçüler 

                                                                 (Orkestra ünison) 
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4.2. İkinci Bölüm 

Bu eser için geleneklere bağlı (eklektik) bir armoniye sahip olduğunu söylemek 

mümkündür. Alışıldığı gibi tek bir sisteme bağlı kalınmamıştır. Daha çok ezgi ön planlı, 

ezgiyi güzelleştirme kaygısı içinde olan bir akor kullanımı görülmektedir. 

 Girişte Fa minör akorunu duymaktayız. İlk dört ölçü boyunca dörtlü armoni sistemi 

kullanılmıştır. 

                                                          Şekil 1.  

                                                      1-4. ölçüler 

 

              3lü                        7li armoni                                    katlanmıış 4lü armoni 

                                           4lü armoni 

           Pedal seslerde fa devam eder. 

                 Şekil 2. 

                 6.ölçü 

Bu kısımda da yine dörtlü akorun sürdüğünü 

görmekteyiz. 

 

 

 

 

                    4lü akor 
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              Şekil 3.                                         

              13.ölçü 

 
4lü çevrim akor 

 

                                                       Şekil 4. 

                                                   14-16.ölçüler 

Üst partideki ezgi 

biraz sonra 

gelecek melodinin 

habercisi 

konumundadır. 

 

 

 

        Si bemol majör akoru                                          Dominant 7li 

                                                                                    FM 5-1 bağlantısı 

                                                    Şekil 5. 

                                              22-24.ölçüler                               

    

yirmi üç ve yirmi 

dördüncü ölçüler 

arasında obua ve 

fagotta taklitsel 

melodiler 

duyulmaktadır. 

 

Re bemol majör           Si bemol majör 
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                                   Şekil 6. 

                              25-26.ölçüler 

 

 

Bu ölçülerde fa merkezi 

bırakıp do merkezli hareket 

etmektedir.  

 

 

 

 

 

                                                              

 

                                                                  Şekli 7. 

                                                              30-33.ölçüler 

 

     La bemol majör Mi bemol minör 

       Bu kısımlarda ezgiden yola çıkan bir armoni anlayışını bariz bir şeklide 

görmekteyiz. 
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                           Şekil 8. 

                      37-38.ölçüler 

 

     Sol bemol üzerine oluşturulan akorlar 

                                  Şekil 9.  

                              43-44.ölçüler 

Mi majör akoru 

            Şekil 10. 

 

         56-57.ölçüler 

 

Bu ölçülerde pentatonik bir yaklaşım görmekteyiz. 

 

 

 

 

 

 



117 

 
 

                           Şekil 11. 

           66-67.ölçüler 

 

La majör dörtlü akora dönüp işleme 

sesi kullanıyor. 

 

      La majör 4lü akoru 

            

            Şekil 12. 

            71.ölçü 

 

       Sol majör akoru 
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            Şekil 13. Şekil 14. 

              77.ölçü 80.ölçü 

 

           
        Do minör akoru                                    4lü akor 

       

       Şekil 15. 

       82.ölçü    

                                                                                                                                                   

   

                                                               

 

 

Re üzerine dominanat 7li akoru 

 

          

 

          Şekil16. 

           86.ölçü 

 

       4lü akor                                                                               
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      Şekil 17. Şekil 18. 

      87.ölçü                                          88.ölçü 

 

  
Fa diyez minör akoru                                            Mi bemol majör eklenmiş 6lı akoru 

                    

            Şekil 19. 

             96.ölçü 

 

      Fa diyez majör 

                                                                Şekil 20. 

 Si bemol majör                              101-106.ölçüler                                                               

Re majör 
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Yukarıdaki şekilde Si bemol majör üzerinden birbirinden uzak tonlara geçiş 

görülmektedir. Bu geçişlerin şaşırtmaca etkisi yaratma amacıyla yapıldığı 

düşünülmektedir. 

        

       Şekil 21. 

       110. ölçü 

 

Burada gecikmeyle gelen bir akor görülmektedir. 

 

 

 

 

        

 

 

                                                                                

                  Şekli 22. 

   116-117.ölçüler 

 

Bu ölçülerde pentatonik bir dizi 

görülmektedir. 

 

 

 

      

 

  



121 

 
 

         Şekil 23. 

         120.ölçü 

 

 

     mi minör akoru 

                                                           Şekil 24. 

                                                    125-128.ölçüler 

 

Dörtlü akorlar melodiyi taşımak için sıkça kullanılmıştır. 

                                                             Şekil 25. 

                                                        130-134.ölçüler 
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Mi bemol majör üzerinden zirveye çıkmaktadır. Yüz otuz üçüncü ölçüde frijyen (fa 

sesiyle başlayıp hiçbir arıza almadan yine aynı sesle biten) kadans etkisi görülmektedir. 

                              

                                   Şekil 26. 

                           165-166.ölçüler 

 

Bu ölçülerde fa ekseninde olmak kaydıyla do diyez minör akoru görülmektedir. 

                                               Şekil 27. 

                                         174-177.ölçüler 

 

Buradaki ölçülerde beşinci derece kullanılmış pentatonik dizi görülmektedir.                                                                                                                                         
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4.3.Üçüncü Bölüm 

Özgür seçimli, daha çok ezgi destekli, tını ve renk ağırlıklı bir armoni anlayışını bu 

bölümde de görmekteyiz. Başlangıçtaki beşli akorlar canlılığı ve ritmi daha belirgin bir 

biçimde vermek için kullanılmıştır. 

                                                                 Şekil 1. 

                                                             1-4.ölçüler 

 

              5li akorlar               5li akorlar               5li akorlar               5li akorlar  

                               Şekil 2. 

                                8.ölçü  

                Dominant akoru 

 
          5’lisi altere edilmiş artık 6’lı akoru 
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                                                               Şekil 3. 

                                                           13-15.ölçüler 

 

         Kontrapuantik yapı                5’li vurgusu ezgisel yürüyüş 

                                                                      Şekil 4. 

                                                                17-20.ölçüler 

 

                5’li akor 4’lü akor   Gm               3’lüsü                           

                                                                                                                                         

Çözülmemiş dominant akoru 

                                                      Şekil 5. 

                                                  23-24.ölçüler 

 

          F#M akoru                                         ezgisel armoni yürüyüşü                                                         
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                                                      Şekil 6. 

                                                   26-27.ölçüler 

 

            5’li akorlar                                       5’li akorlar 

                  Şekil 7. 

                 31.ölçü 

 

5’li akorlar                   4’lü akorlar 

                  Şekil 8. 

                  36.ölçü  

Burada yığma sesler olarak nitelendirebileceğimiz 

birbirine 2’li aralıklı mesafede olan 3 ses görülmektedir. 
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                       Şekil 9. 

                       38.ölçü 

 

          Si bemol majör akoru 

                Şekil 10. 

                 39.ölçü 

 

         Sol bemol majör akoru 

                                                  Şekil 11. 

                                                41-42.ölçüler 

 

Re bemol majörün ilgili minörü        Si bemol minörün 2.dominantının 5’lisi altere 

edilmiş 
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                       Şekil 12. 

                       45.ölçü 

          Mi bemol minör akoru 

 

Dominantın ilgili majörü  (sol bemol majör) 

                          Şekil 13.  

                       47-48.öçüler 

Mi bemol minörün sub dominantı (La bemol majör) 

 
   Do bemol minörün 7’lisi               Mi bemol minör 

           Şekil 14. 

           50.ölçü 

Sol minörün dominantı 
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                                                 Şekil 15. 

                                             51-52.ölçüler 

 

         4’lü akorlar (özgür bir biçimde yazıkmış) 

                          Şekil 16. 

                          55.ölçü 

 Re minör akoru 

 
  5’li akor                           Do#minör akoru 
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                         Şekil 17. 

                         61.ölçü 

 

        Si bemol minör akorunun çevrimi 

                                      Şekil 18. 

                                    73-74.ölçüler 

      Kırık kadans 

 
        Si bemol minör akoru                               

                                                          Şekil 19. 

                                                     75-76.ölçüler 

 

                Si bemol minör                                           5’li      ve      7’li akorları 
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                                       Şekil 20. 

                                        83.ölçü 

Hüseyni makamı                                                       

                                                        

 

                                                       Şekil 21. 

                                                    87-88.ölçüler 

 

Do minör akoru gibi görünen Hüseyni makamı      

                                 

                                  Şekil 22. 

                                  90.ölçü 

 

         5’li aralık üstten gelen sekvens                              
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                                                         Şekil 23. 

                                                     95-96.ölçüler 

 

                                           5’li aralıkta gelen sekvens                              

                                                      Şekil 24. 

                                                   98-99.ölçüler 

 

            Sol # eksenli akorlar                                   

                                                           Şekil 25. 

                                                    103-105.ölçüler 

 

                            Tema imitasyonları                                        ara partilerde 5’li akorlar                      
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                                                          Şekil 26. 

                                                    111-112.öçüler 

 
    Eksen mi sesine kaymaktadır. 

                                     

                          Şekil 27. 

                          113.ölçü  

 
         Dominant 7’li akoru 

                                       

                               Şekil 28. 

                      123-124.ölçüler 

  
Re sesi üzerinden sekvens 
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                  Şekil 29. 

                  129.ölçü 

 
             La minör akorunun 7’lisi 

 

                                                     Şekil 30. 

                                                131-32.ölçüler 

 
                                                  Sekvens  

                                    

                                            Şekil 31. 

                                     135-136.ölçüler 

 
                5’li akorlar                               La ekseninde devam ediyor                                                      
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                                                               Şekil 32. 

                                                         143-144.ölçüler 

 
    Yarım ton üstten sekvens görülmektedir.                 Sol majör akoru                        

                               

                                 

                                   Şekil 33. 

                                   150.ölçü 

 
         Önceki tema Mi minör üzerinden gelir.                                                          

                                                                     

                                                                      Şekil 34. 

                                                                158-160.ölçüler 

 
                                   Tam tonlu aşağı yönlü yürüyüş                                       

 

                                                                                     önceki tema 5’li aralık üstten gelir 
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                     Şekil 35. 

                     164.ölçü  

La bemol majör akoru 

  

                                            Şekil 36. 

                                     168-169.ölçüler 

 
                                     Kromatik sekvens 

 

               Şekil 37.                                                                          Şekil 38. 

              178.ölçü                                                                                   181.ölçü 

                                      

                               

             Fa# majör akoru                                                                5  

                                                                                                          6 akoru 
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                                                     Şekil 39. 

                                                184-185.öçüler 

 
              Do # üzerinden                                    5’li tınısı                                                       

 

                                                     Şekil 40. 

                                               190-192.öçüler 

 
                             Kromatik çıkış  
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5. BÖLÜM 

MAKAMSAL ANALİZ  

Türkler, Anadolu’ya geldiklerinde üç ayrı kültürle karşılaşılar; ilki Anadolu, ikincisi 

Mezapotamya’daki Sümerler’den kalan miras, sonuncu ve en önemlisi de Medler’den 

ve Farslar’dan (Pers) kalan İran kültürüydü. Türkler’in Asya’dan getirdikleri Halk 

Müzikleri bu üç kültürel miras ile harmanlanarak Osmanlı-Türk müziğini oluşturdu. On 

altıncı yüzyılın sonundan itibaren Halk Müziği de Osmanlı-Türk müziğinden 

etkilenerek daha makamsal bir yapıya sahip oldu. 

Türk Beşleri’nin ortak özelliği, makamsal müziğin geleneklerinden yola çıkmış 

olmalarıdır. (Aydın, s.60) Türk Beşleri’nin önemli bir üyesi olan Alnar’ın, Türk 

Beşleri’nin diğer üyelerine göre Türk makamsal müziğinden daha fazla yararlandığı 

görülmektedir. Besteci, erken yaşta müziğe bir Türk Müziği çalgısı olan kanun ile 

başlar ve müzik hayatı Türk makamsal müziği ekseninde devam eder. Diğer bir yandan 

da Viyana eğitimi esnasında öğretmeni olan Joseph Marx’ın henüz derslere başlamadan 

onu ulusal bir besteci olarak nitelendirip, müzik yaşamında ilerlerken karakterini batı 

müziği tarzlarından etkilenmeden oluşturması kanısına varması da onun müzik 

hayatında oldukça etkili olmuşturki eserlerini yaratmada bu düşünceden yola çıkmıştır. 

Günümüzde Çağdaş Türk Müziği’nde makamsal öğeler kullanılırken geleneksel yapının 

da birebir korunması teknik olarak mümkün değildir. Ayrıca Çağdaş Müzikte de böyle 

bir zorunluluk bulunmamaktadır. Her makamın ayrı bir karakteri/ruhu olduğundan yola 

çıkarsak modern müzikte de bu ruhu ancak çağdaş teknikler içinde harmanlayarak 

aksettirmek doğru bir yol olabilmektedir. Araştırmamıza konu olan Ferit Alnar 

Viyolonsel Konçertosu’nda da benzer bir teknik kullanılarak oluşturulduğunu 

görmekteyiz.  

Besteci, bu yapıtında Geleneksel Türk Müziği’ndeki belli başlı birkaç makamı çağdaş 

teknikler çerçevesinde yoğunluklu olarak duyurma yoluna giderek gelenekselci bir 

üslup izlemiştir. 
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Besteci, bu yapıtını da form ve armoni açısından kaygı duymadan ezgi öncelikli olarak 

yazmıştır. Yapıtlarında, Türk müziği ve Batı müziğini bir bütün olarak harmanlayan 

besteci, bu eserinde makamları bir bütün olarak kullanmak yerine hücresel olarak 

kullanmayı tercih etmiştir.  

5.1.Birinci Bölüm 

On dokuzuncu yüzyılın sonlarında notanın kullanımıyla beraber Geleneksel Türk Sanat 

Müziği’nde birbirinden farklı görüşler ve ses sistemleri ortaya çıkmıştır. Arel-Ezgi-

Uzdilek sistemi, (Günümüzde Geleneksel Türk Sanat Müziğinde hâlen kullanılmakta 

olan ses sistemi H. Sadettin Arel (1880-1955), Suphi Ezgi (1869-1962) ve S. Murat 

Uzdilek, (1891-1967) tarafından önerilip savunulduğu için Arel-Ezgi-Uzdilek sistemi 

olarak adlandırılan yirmi dört perdeli sistemdir. G.Ü. Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi Cilt 

22, Sayı 1 (2002) 175-181)  

Bu sistemler aralıklar (perde sistemi) ve makam sınıflamaları açısından farklılıklar 

göstermektedir. 

Bu kısımda artık ikili aralığı ile kendini belli eden Hicaz makamı görülen kısımlar ele 

alınmıştır. Eserde daha önce de belirtildiği üzere bu yerler bir bütün olarak değil de 

modern anlayış çerçevesinde karakteristik aralıkları duyurularak kullanılmıştır. Bu 

makam, bu eserde özellikle mi bemol fa diyez ve si bemol do diyez notaları üzerinde 

sıkça tercih edilmiştir.  

Besteci, hem hicaz hem de nikriz makamlarında kullanılan artık ikili aralığını her iki 

makam için de duyulacak biçimde göstermiştir. Bu da geçici karar sesinin 

vurgulanmasıyla belli edilmiştir. Besteci, makamların ilk dört-beş sesini alarak birebir 

değil hücresel olarak kullanmıştır. Eserde ağırlıklı olarak hicaz makamının seslerini, yer 

yer de nikriz makamının sesleri duyulur. Genellikle bunu Hicaz makamına bir büyük 

ikili ekleyip nikriz makamını duyurarak elde eder. 

Birinci bölümde çoğunlukla Hicaz makamının egemen olduğunu görmekteyiz. Bölümün 

girişinde solo viyolonselin la notası (dügah) üstüne Hicaz Hümayun makamı dizisini 
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oluşturan seslerini duyarız. Sonrasında, sol notası (rast) üstünde duraklayarak Nikriz 

makamı dizisine benzer şekilde duyurur. Bu dizideki si bemol ve do diyez notaları 

Hicaz makamının karakteristik özellikleri olan notalardır.  

                                                         Şekil 1. 

 

 

                                                      2-5 arası ölçüler  

                              (La notası üzerinde Hicaz Hümayun dizisi)  

 

                                                            Şekil 2. 

 

Solo viyolonsel A kısmının birinci cümlesinde ve sonrasında gelen ikinci cümlede, 

Hicaz makamının karakteristik özelliklerini duyurmayı sürdürür. On yedinci ölçüye 

geldiğimizde de solo çello ana temanın üçüncü cümlesini çaldığında, iki ölçülük bir fa 

diyez sesi üsüne Buselik makamıymış gibi duyulan bir yer görmekteyiz. Fakat buselik 

makamı Avrupa minör sistemine göre La minör dizisi ile büyük benzerlik 

gösterdiğinden her arka arkaya gelen fa # sol # notalarından yola çıkarak buselik 

makamı olarak nitelendiremeyiz. Bu nedenle de buraya buselik makamı 

diyememekteyiz. 

  



140 

 
 

Şekil 3. 

                         Fa diyez üzerine                                                             

                                                            Şekil 4. 

 

  

On dokuzuncu ve yirminci ölçülere gelindiğinde do diyez (türk müziğine göre nim 

hicaz) notası üstüne transpoze olmuş bir Zirgüleli Hicaz dizisi duyulur. Yirmi birinci 

ölçüye gelindiğinde iki ölçü süren bir modülasyonla birlikte sekvens yapılmıştır.  

                                                          Şekil 5. 

                                                  19-22 arası ölçüler  

 
Sol diyez üzerine Zirgüleli Hicaz                                                       Sekvens                                                                                                                                                                      

 

                                                              Şekil 6.  

 

                                           (Arel-Ezgi-Uzdilek Sistemine Göre)                                                                       
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                                                                      Şekil 7. 

 

 

 

 (Halk müziğine göre)                                                      

                                                              Şekil 8.                                                        

                                                     23-26 arası ölçüler  

 

Yirmi üçüncü ölçüye geldiğimizde ise iki ölçü boyunca devam eden bir modülasyonla 

sekvens yapılmıştır.                             

 

                                 Sekvens 

                                                               Şekil 9. 

                                                              29. Ölçü 

Yirmi dokuzuncu ölçüye gelindiğinde bir ölçülük bir motif görürüz ve bu motif tam 

olarak buselik olmayan yalnızca diziyi andıran dört ses şeklinde karşımıza çıkar.  

                                                           
                                                          

                                                              Şekil 10. 

                                         (Arel-Ezgi-Uzdilek Sistemine Göre)                                                             
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                                                               Şekil 11. 

 

(Halk Müziği sistemine göre)  

Kırk dokuz ve ellinci ölçülere geldiğimizde sol notası üstüne transpoze edilmiş Hüseyni 

makamı dizisini andırdığı görülmektedir. 

                                                         Şekil 12. 

                  

                                                 (Fagot 49-51. Ölçüler)  

                                   (Sol üzerinde Hüseyni makamı dizisi) 

 Şekil 13. 

 

                                             (Arel-Ezgi-Uzdilek Sistemine Göre)                                                                      

 

                                                         Şekil 14. 

 
 (Tampere Sisteme Göre)                                                                     

 

                                                                     Şekil 15. 

 

                                                        (Halk müziğine Göre)  
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Altmış ikinci ölçüye geldiğimizde, Hicaz makamı notalarından meydana gelen bir dizi 

olduğunu, ancak duyuşta sol diyez notası üstüne kurulmuş bir Karcığar makamı dizisi 

notalarından meydana geldiğini görmekteyiz.  

                                                         Şekil 16.  

                                                          62.ölçü 

                                       

 

                                                                (63-67 arası ölçüler)  

                                     (Sol diyez notası üzerinde Karcığar makamı dizisi sesleri) 

 Şekil 17. 

 

 (Tampere Sisteme göre)                                                                                                                     

                                                         Şekil 18. 

 

                                                              (Halk Müziğine Göre) 
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Yetmişinci ölçüye baktığımızda obua, keman ve viyolaların duyulan cümlesi do diyez 

(türk müziğine göre nim hicaz) sesleri üstüne transpoze edilerek Karcığar makamı dizisi 

haline dönüştüğü düşünülmektedir. 

                                                                   Şekil 19.                                                   

                                                           69-71 arası ölçüler  

                                        (Do diyez üzerinde Karcığar makamı dizisi)  

                                                          

                                                          Şekil 20.  

 

                                       (Arel-Ezgi-Uzdilek sistemine göre)                                                      

                                                                   Şekil 21. 

 

 (Tampere Sistemine Göre) 

                                                                Şekil 22. 

 

                                                          (Halk Müziğine Göre)  
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Yüz seksen beşinci ölçüde orkestra ile birlikte solo viyolonsel, eserin ana temasındaki 

cümleyi la notası (türk müziğine göre dügah) üstüne kurulmuş Hicaz beşlisi şeklinde, 2 

ölçü boyunca devam eden bir melodi ile oluştururken birinci bölüm sona ermektedir.                                                                                                        

                                                                       Şekil 23. 

 
                                           La üzerine Hicaz Beşlisi  

                                                  

 

                                                             Şekil 24. 

 

 

NOT: Aşağıda yer alan kısımda yalnızca hicaz hümayun makamını andıran kısımlar ele 

alınmıştır.                                                    
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                                                 Şekil 1. 

                                              7-11.ölçüler 
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                                                     Şekil 2. 

                                                    105. ölçü 

                                                                

                                                 

                                                                  Şekil 3. 

                                                          109-110. ölçüler 
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                                      Şekil 4. 

                                112-115.ölçüler 
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                                            Şekil 5. 

                                        125-129.ölçüler 

 

       

                                                  Şekil 6. 

                                                 172. ölçü 
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5.2.İkinci Bölüm  

                                 Şekil 1. 

                                 75.ölçü 

           

                         Şekil 2. 

                        78. ölçü 

 

                          Şekil 3. 

                         81. ölçü 
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5.3. Üçüncü Bölüm 

                                               Şekil 1. 

                                               8. ölçü 

 

                                                                       Şekil 2. 

                                                                  13-16. ölçüler 
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Şekil 3. 

              23-26. ölçüler 

 

 

                 Şekil 4. 

                                          30. ölçü 
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                                                 Şekil 5. 

                                                59. ölçü 

 

                                              Şekil 6. 

                                              62. ölçü 

                                

 

                                           Şekil 7. 

                                          64.ölçü 
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                                            Şekil 8. 

                                            68.ölçü 

         

                                                                Şekil 9. 

                                                        113- 116. öçüler 

 

                                                                          Şekil 10. 

                                                                     127-128. ölçüler 
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                                                         Şekil 11. 

                                                        132. ölçü 

                      

                                                            Şekil 12. 

                                                           134. ölçü 

                  

                                                                    Şekil 13. 

                                                                   138. ölçü 
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                                                            Şekil 14. 

                                                           183. ölçü 

                         

                                                              Şekil 15. 

                                                              187. ölçü 

                            

                                                        Şekil 16. 

                                                        195. ölçü 
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6. BÖLÜM 

SONUÇ VE DEĞERLENDİRME  

Bu çalışmada Hasan Ferid Alnar’ın hayatı, viyolonsel konçertosunu yazma dönemi, 

eserin armonik, formal ve makamsal analizi incelenmiştir. Eserde ağırlıklı olarak 

makamsal temalar üzerine yoğunlaşıldığı ve eserin bu çerçevede oluşturulduğu 

gözlemlenmiştir. 

1. Genel hatlarıyla yapıtın Sonat Allegrosu formunda yazılmış olup, ikinci bölümün lied 

formunda, üçüncü bölüm ise gelişmeli rondo formunda olduğu görülmüştür.  

2. Form analizi kısmında ilk olarak göze çarpan yapıtın Sonat Allegrosu formunda 

yazılmış olmasıdır.  

3. Sonat Allegrosu formunda olması gereken modülasyon, armonik yürüyüşler, ritmik 

bolluk, daha önce kullanılan temaların ya da ritmik yapıların geliştirilerek yeniden 

kullanılması gibi özellikler bu yapıtta görülmektedir. 

4. Orkestralamasında ise İlerici Armonisi kullanılmış olması, ağırlıklı olarak Türk 

makam müziği dizileriyle çerçevelendirilmiş olması ile ön plana çıkmaktadır.  

5. Makamsal analiz kısmında, makamların geleneksel yapısıyla kullanılmadığı, herhangi 

bir sisteme dayandırılma kaygısı taşımaksızın ve daha çok karakteristik aralıklar 

yönünden kullanıldığı görülmüştür. 
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EK 

EK 1 

7. TÜRK VİYOLONSEL ESERLERİN LİSTESİ 

 

1. CEMAL REŞİT REY (1904 - 1985) 

  

*Viyolonsel Ve Orkestra İçin, Introduction ve Dans, 1928. 

 

*Solo Viyolonsel İçin, Konsertant parçalar, 1954.  

 

2. HASAN FERİT ALNAR (1906-1978) 

  

*Viyolonsel Konçertosu, 1942. 

 

3. AHMED ADNAN SAYGUN (1907 - 1991) 
 

*  Viyolonsel Sonatı, Op. 12, 1941.               

 

* Partita, Op. 31, 1958. 

 

* Viyolonsel Konçertosu, Op.74, 1987. 

 

4. NURİ SAMİ KORAL (1908 - 1990) 

 

*Viyolonsel Konçertosu, 1960. 

 

5. NECİL KÂZIM AKSES (1908 - 1999) 

 

* Poem, Viyolonsel ve Orkestra için, 1946.   

 

* Idyll, Viyolonsel ve Orkestra için, 1980. 

 

* Senfoni No.4 Sinfonia Romanesca Fantasia, 1984. 

 

6. KEMAL İLERİCİ (1910 - 1986) 

 

 *Efe Kaprisi, 1967. 
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7. EKREM ZEKİ ÜN (1910 - 1987) 

 

*Ülkem, viyolonsel ve piyano için, 1933. 

 

*Rapsodi, viyolonsel ve orkestra için, 1956. 

 

*Sözsüz Türkü, viyolonsel ve piyano için, 1980. 

 

8. BÜLENT TARCAN (1914 - 1991) 

 

*Viyolonsel İçin, Divertimento, 1939.  

 

*İki Viyolonsel İçin, Katibim teması üzerine düo, 1972.  

 

9. İLHAN USMANBAŞ (1921- ) 

 

*Viyolonsel Ve Piyano İçin Müzik No: 1 - No:2 1951. 

 

*Viyolonsel Ve Piyano İçin Raslamsal I- II 1968.  

 

*Viyolonsel Ve Piyano İçin Müzik 1983.  

 

*Solo Viyolonsel İçin Partita, 1985.  

 

*Solo Viyolonsel İçin Müzik – 94, 1994. (Lutoslavski’nin anısına) 

 

*Solo Viyolonsel İçin Müzik – 97, 1997.  

 

*İki Viyolonsel İçin Müzik - 97 1998. 

 

*Viyolonsel Ve Orkestra için “İşte Sevgili Viyolonsellerimiz” 1999.  

 

10. ERTUĞRUL OĞUZ FIRAT (1923 - 2014) 

 

*Diriliş, 1956. 

 

*Usançsız Tasarlama, 1967. 

 

*Güneş Yaprakları, 1967. 

 

*Anadolu Mayası, 1988. 

 

11. NEVİT KODALLI (1925 - 2009) 

 

*Viyolonsel Konçertosu, Op.32, 1983. 
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12. İLHAN MİMAROĞLU (1926 - 2012) 

 

*Still Life, viyolonsel için, 1980.  

 

13. YÜKSEL KOPTAGEL (1931- ) 

 

*Viyolonsel Ve Piyano İçin, Romance de Castille, 1957.  

 

14. CENGİZ TANÇ (1933 - 1997) 

 

*Solo Viyolonsel İçin, Partita, 1987.  

 

*Viyolonsel Ve Orkestra İçin Konçerto, 1994. 

 

15. ALİ DOĞAN SİNANGİL (1934 – ) 
 

*Viyolonsel Ve Orkestra İçin Konçerto, Op. 12, 1982. 

 

*Viyolonsel Ve Piyano İçin Sonat, Op. 24, 2006.  

 

16.YALÇIN TURA (1934- )   

  

*Viyolonsel Ve Orkestra İçin Konçerto, 1956.  

 

*Viyolonsel Ve Piyano İçin Sonat, 2006.  

 

17. ÇETİN IŞIKÖZLÜ (1939- ) 

 

*Viyolonsel Konçertosu, Op.13, 1993. 

 

18. SAYRAM AKDİL (1940- ) 

 

*Viyolonsel Ve Piyano İçin, Armağan, 1990. 

 

19.AHMET YÜRÜR (1941- ) 

 

*Viyolonsel Ve Orkestra İçin Konçerto, 1988.  

 

20. METE SAKPINAR (1954- ) 

 

*Altı Viyolonsel İçin, Toroslar, 2002.  

 

21. MELİHA DOĞUDUYAL (1959- ) 

 

*Monologue, 2002. 
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22. MEHMET AKTUĞ (1959 - 2009) 

 

*Bis, 1986. 

 

*Scherzo, cello, 1988. 

 

*Son Sürgün, 1990. 

 

23. KAMRAN İNCE (1960- ) 

 

*Tracing, 1994. 

 

*MKG Çeşitlemeleri, 1998. 

 

24. PERİHAN ÖNDER RİDDER (1960- ) 

 

*Viyolonsel Ve Piyano İçin Sonat, 1982.  

 

25. ALİ RIZA SARAL (1960- ) 

 

*Solo Viyolonsel İçin, The Musical Riddle, 1991.  

 

26. ERDAL TUĞCULAR (1961- ) 

 

*Uzun Hava, 1983. 

 

*Tasvir, 1987. 

 

27. SEMİH KORUCU (1965- ) 

 

*Varolmayan Şövalye, 2005. 

 

*Emphaty IV, 2008. 

 

28. HASAN UÇARSU (1965- ) 

 

*Viyolonsel Ve Piyano İçin Türkü Düzenlemesi Elif dedim be dedim, 2000. 

 

29. MEHMET NEMUTLU (1966- ) 
 

*Nalbandım, 2000. 

 

30. İVAN ÇELAK (1968- ) 

 

 *Elegy,1994. 
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 31. FAZIL SAY (1970-) 

 

*Ballade for Cello and Piano, 1985. 

 

*Sonata For Cello And Piano Dört Şehir Op. 41, 2012. 

 

32. NESLİHAN ERTEN (1970- )  

 

*Deneme, 1995. 

 

*İllüsyon, 1996.  

 

33. SELİM DOĞRU (1971-) 

 

*Kuyu, 2000.  
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