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ATATÜRK'ÜN
GENÇL‹⁄E H‹TABES‹

Ey Türk gençli¤i! Birinci vazifen, Türk istiklâlini, Türk
cumhuriyetini, ilelebet, muhafaza ve müdafaa etmektir. 

Mevcudiyetinin ve istikbalinin yegâne temeli budur. Bu
temel, senin, en k›ymetli hazinendir. ‹stikbalde dahi, seni, bu
hazineden, mahrum etmek isteyecek, dahilî ve haricî,
bedhahlar›n olacakt›r. Bir gün, istiklâl ve cumhuriyeti müdafaa
mecburiyetine düflersen, vazifeye at›lmak için, içinde
bulunaca¤›n vaziyetin imkân ve fleraitini düflünmeyeceksin!
Bu imkân ve flerait, çok nâmüsait bir mahiyette tezahür
edebilir. ‹stiklâl ve cumhuriyetine kastedecek düflmanlar,
bütün dünyada emsali görülmemifl bir galibiyetin mümessili
olabilirler. Cebren ve hile ile aziz vatan›n, bütün kaleleri zapt
edilmifl, bütün tersanelerine girilmifl, bütün ordular› da¤›t›lm›fl
ve memleketin her köflesi bilfiil iflgal edilmifl olabilir. Bütün bu
fleraitten daha elîm ve daha vahim olmak üzere, memleketin
dahilinde, iktidara sahip olanlar gaflet ve dalâlet ve hattâ
h›yanet içinde bulunabilirler. Hattâ bu iktidar sahipleri flahsî
menfaatlerini, müstevlilerin siyasî emelleriyle tevhit edebilirler.
Millet, fakr u zaruret içinde harap ve bîtap düflmüfl olabilir.

Ey Türk istikbalinin evlâd›! ‹flte, bu ahval ve flerait içinde
dahi, vazifen; Türk istiklâl ve cumhuriyetini kurtarmakt›r! Muhtaç
oldu¤un kudret, damarlar›ndaki asîl kanda, mevcuttur!



..
MUSTAFA KEMAL  ATATURK
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İSTİKLÂL MARŞI

İstiklâl Marşı'nın Kabulü

Mehmet Âkif ERSOY (1873-1936)

Osman Zeki ÜNGÖR (1880- 1958)

Millî marşlar, milletlerin kahramanlık destanlarıdır. Onu dikkatle okuyan ve gönülden

söyleyen nesiller, millî şuurlarını kazanır ve kim olduklarının farkına varırlar.

İstiklâl Marşı da halkın ve ordunun moral gücünü yükselteceği düşünülerek gündeme

getirilmiştir. Bu nedenle Türkiye Büyük Millet Meclisi, Kurtuluş Savaşı'nın anlamını, heyecanını

koruyacak, millî mücadele ruhunun önemini dile getirecek ve onu yüzyıllara nakşedecek bir

“İstiklâl Marşı” yazdırılmasına karar vermiştir. Önce söz (güfte) yarışması düzenlenmiş,

gönderilen toplam yedi yüz yirmi dört şiir arasından en iyi yedi şiir seçilerek Meclis üyelerine

dağıtılmıştır. Mehmet Âkif Ersoy'un Türk Kurtuluş Savaşı'nı destanlaştıran İstiklâl Marşı,

zamanın Millî Eğitim Bakanı Hamdullah Suphi Tanrıöver tarafından Meclis kürsüsünde

okunduğunda bütün milletvekilleri tarafından coşku ile ayakta alkışlanmış ve 12 Mart 1921' de

millî marş olarak kabul edilmiştir.

Beste yarışmasına sadece yirmi dört besteci katılmıştır. İstiklâl Marşı, 1924-1930 yılları

arasında Ali Rıfat Çağatay'ın birinci seçilen bestesiyle çalınıp söylenmiş ancak Osman Zeki

Üngör'ün 9 Eylül 1922’de Türk süvarilerinin İzmir’e girişinde atların çıkardığı nal seslerini

hayalinde canlandırarak bestelediği ezgi çok beğeni toplayınca 1930

yılından itibaren millî marşımız yeni ezgisiyle günümüze ulaşmıştır.

İstanbul'da doğmuştur. Şiirlerinde sürekli millî konuları ve toplumsal gerçekleri dile

getirmiştir. Mustafa Kemal önderliğindeki Türk kurtuluş hareketini desteklemiş, daha sonra

Burdur milletvekili olarak TBMM'ye girmiştir. Ardından Mısır Üniversitesinde Türkçe müderrisliği

yapan Mehmet Âkif, şiirlerini “Safahat” adlı kitapta toplamış ancak “İstiklâl Marşı benim değil

milletimindir.” diyerek onu Safahat'a almamıştır.

İstanbul'da doğmuştur. Müzika-ı Hümayun'u bitirdikten sonra İstanbul Erkek Muallim

Mektebi ve Müzika-ı Hümayun'da öğretmenlik yapmıştır. Besteci, orkestra şefi ve keman

virtüözüdür. Önce Saray Orkestrası'nı, ardından Riyaset-i Cumhur Filarmoni Orkestrası'nı

(bugünkü Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası) yönetmiştir. Daha sonra Atatürk'ün direktifleri

ile Musiki Muallim Mektebini kurmuş ve bu mektebin müdürlüğünü yapmıştır. İstiklâl Marşı'ndan

başka birçok marş ve okul şarkıları bestelemiştir.

Atatürk’ün de izniyle



İstiklâl Marşı’nın birinci sözlerini söylerken virgül , ikinci sözlerini söylerken ise işaretlerinin

bulunduğu yerlerde nefes alınız.
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ÜNİTEÜNİTE

FLÜTÜN TARİHÇESİ

2

HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Günümüzde çalgı eğitimi veren kurumlar hakkında bildiklerinizi paylaşınız.

Günümüz flüt eğitiminin ülkemizdeki gelişimini tartışınız.

Günümüzde Flüt1
Günümüzde kullanılmakta olan flüt, silindir biçiminde olup üç bölümden oluşmaktadır. Bu

bölümler ağızlık, gövde ve kalak (ayak) dır. Müzikte kullanım alanı bakımından yelpazesi geniştir. Değişik

müzik türlerinde ( klasik batı müziği, pop müzik, caz vb.) solo ve orkestra çalgısı olarak karşımıza

çıkmaktadır. Ağaç nefesliler grubunda yer alan flüt günümüzde (yapım bakımından) altın, gümüş ve

nikel madenleri kullanılarak da imal edilmektedir.

Günümüzde modern orkestralarda, flütün yanında piccolo ( pikolo ), alto flüt nadiren bas flüt de

kullanılmaktadır. Maurice Ravel, Dimitri Şostakoviç, İgor Stravinski, Gustav Holst ve günümüz çağdaş

bestecileri eserlerinde bu çalgıları kullanırlar. Flüt, günümüzde de pop ve caz müziğinde kullanılarak

popülerliğini devam ettirmektedir. Jethro Tull ( Jetro Tal ) grubundan Ian Anderson ( Ayn Andersın ) caz

ve rock müziğinde de flütü kullanmıştır. Ayrıca günümüzde flüt orkestraları da vardır. 4’lü ( kuarted )

lerden başlayıp daha fazla sayıya kadar flüt orkestraları kurulmuştur. Bu orkestralarda flüt, piccolo flüt,

alto, bas ve kontrabas flütler kullanılmaktadır.

Günümüzde Flüt  Eğitimi2
Müzik eğitimi güzel sanatlar liselerinde, eğitim fakültelerinin müzik bölümlerinde ve

konservatuvarlarda eğitimciler tarafından çeşitli branşlarda sanatçı ve müzik eğitimcisi

yetiştirilmektedir. Ülkemizde klasik batı müziğinin yanı sıra klasik Türk müziği ve halk müziği alanlarında

da eğitim veren kurum ve kuruluşlar bulunmaktadır. Bu okulların bünyesinde eğitiminin yanı sıra

eğitimi de verilmektedir.

Flüt eğitimi günümüzde ortaöğretimde güzel sanatlar liselerinde yüksek öğrenimdeyse eğitim

fakültelerinin müzik bölümleri ve konservatuvarlarda verilmektedir. Lisans eğitiminden mezun olan

flüt öğrencileri senfoni orkestralarında sanatçı ya da ortaöğretim kurumlarında ve fakültelerde flüt

eğitimcisi olabilmektedir.

günümüzde

ses

çalgı

1. ETKİNLİK

2. ETKİNLİK

3. ETKİNLİK

4. ETKİNLİK

5. ETKİNLİK



1
ÜNİTE

3

1. ETKİNLİK

Günümüz çalgı müziğinden örnekler dinleyerek flütün çalgı müziğindeki yeri ve gelişimini

öğretmeninizle paylaşınız.

2. ETKİNLİK

Günümüz popüler müziğinde bildiğiniz çalgı müziği gruplarının adlarını söyleyiniz.

3. ETKİNLİK

Günümüzde yaşayan önemli yerli ve yabancı flütçülerin adlarını söyleyiniz.

4. ETKİNLİK

Gittiğiniz flüt konserleri hakkındaki izlenimlerinizi öğretmeninizle paylaşınız.

5. ETKİNLİK

Aşağıda verilen günümüz flüt müziği örneklerini çalınız.

Aşağıda verilen eser in (Marus Ravel) (Dafnis Kulo) adlı 2

numaralı inin Piccolo, 1. flüt, 2. flüt ve alto flüt partilerinin yer aldığı bölümdür.

Maurice RAVEL’ Daphnis & Chloe

Bale Suit



4



5



76



76



98



98



1110

 

çalınmaktadır.

Aşağıda verilen eser Barok Döneme ait olup flüt için aranje edilip  popüler tarzda düzenlenerek 

BOUREE

Moderato
Ian ANDERSON
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çalınmaktadır.

Aşağıda verilen eser Barok Döneme ait olup flüt için aranje edilip  popüler tarzda düzenlenerek 

BOUREE

Moderato
Ian ANDERSON
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 Aşağıda verilen eser Türk müziği örneklerinden olup flüt için Turhan Tuna tarafından aranje 

edilmiştir.

MANDIRA

Oyun Havası

Aranje Turhan TUNA

13
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 Aşağıda verilen eser Türk müziği örneklerinden olup flüt için Turhan Tuna tarafından aranje 

edilmiştir.

MANDIRA

Oyun Havası

Aranje Turhan TUNA
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

1. Günümüz müzik eğitiminin Türk müziğinin uluslararası çağdaş müzik seviyesine ulaşmasındaki 

rolünü açıklayınız.

PROJE 

           Konu

P
ro

je
yi

 H
az

ır
la

rk
e

n
 D

ik
ka

t 
Et

m
e

n
iz

 G
e

re
ke

n
le

r

 Puanlama

Günümüzdeki müzik eğitimi ile çalgı eğitiminin önemine ve bu eğitim 

içerisinde flütün kullanımına ilişkin bir araştırma yapınız.

Hazırlayacağınız proje, aşağıdaki puanlama anahtarına göre puanlanacaktır.

•Projede
yer verilmiştir. 

•Atatürk'ün müzik ve müzik eğitimine ilişkin görüşlerine yer verilmiştir. 

•Günümüzde müziğin hangi alanlarda kullanıldığı ve günümüz müzik eğitimine 

hizmeti geçmiş kişilerle ilgili doğru bilgilere yer verilmiştir. 

•Günümüzde flüt eğitiminin nasıl verildiği, hangi alanlarda kullanıldığı ile ilgili 

doğru bilgilere yer verilmiştir. 

•Projede yalnız ders kitabına bağlı kalınmamış, ders kitabı dışında başka 

kaynaklardan da özgün bilgilere yer verilmiştir.

•Proje, kurallara uygun biçimde raporlaştırılmıştır. 

•Projede anlaşılır ve akıcı bir dil kullanılmıştır. 

•Kurallara uygun kaynakçaya yer verilmiştir.

•Projenin hazırlanması aşamasında toplanan bilgiler ve hazırlanan taslaklar 

dersin öğretmenine zamanında  gösterilerek öğretmenin görüşü alınmış ve proje 

verilen sürede getirilmiştir.

 günümüz müzik eğitiminin nasıl verildiği ile ilgili uygun ve doğru bilgilere 

4

PROJE  PUANLAMA  ANAHTARI

PROJE   PUANLAMA  ANAHTARI

•

•Atatürk'ün müzik ve müzik eğitimine ilişkin görüşlerine yer verilmiştir. 
•Günümüzde flüt eğitiminin nasıl verildiği, hangi alanlarda kullanıldığı ile ilgili 
doğru bilgilere yer verilmiştir.
•Projede yalnız ders kitabına bağlı kalınmamış, ders kitabı dışında başka 
kaynaklardan da özgün bilgilere yer verilmiştir. 
•Proje, kurallara uygun biçimde raporlaştırılmıştır.
•Projede anlaşılır bir dil kullanılmıştır.
•Projede kaynakçaya yer verilmiştir.
•Projenin hazırlanması aşamasında toplanan bilgiler ve hazırlanan taslaklar 
dersin öğretmenine zamanında  gösterilerek öğretmenin görüşleri alınmış ve proje 
belirtilen sürede getirilmiştir.

Projede günümüz müzik eğitiminin nasıl verildiği ile ilgili bilgiler yer almamıştır.

3

2

1

•

ilgili bilgiler yer almıştır ancak bilgilerin doğruluğu ve yeterliğinde sorunlar 
bulunmaktadır.
•  yalnızca ders kitabına bağlı kalınmıştır.
•Proje raporlaştırma esaslarına uygun biçimde raporlaştırılmıştır. 
•Projede anlaşılır bir anlatım kullanımı ile ilgili sorunlar bulunmaktadır.
•Projenin hazırlanması aşamasında toplanan bilgiler ve hazırlanan taslaklar 
dersin öğretmenine zamanında  gösterilerek öğretmenin görüşleri alınmış ve proje 
belirtilen sürede getirilmiştir.

Günümüzde flüt eğitiminin nasıl verildiği, flütün hangi alanlarda kullanıldığı ile 

Projede

•  yalnızca ders kitabındaki bilgilere yer verilmiştir.

•Projenin raporu hazırlanmıştır.

•Projede anlaşılır dil kullanımı ile ilgili sorunlar yaşanmaktadır.

•Proje, süresinde getirilmiştir.

Projede

Puanlama: 4: 100 puana, 3: 75 puana, 2:  50 puana, 1:  25 puana denk düşer.

Projenizde;

1. Flütün müziğin hangi alanlarında kullanıldığına yer veriniz.

2. Atatürk'ün müzik ve müzik eğitimine ilişkin görüşlerine yer veriniz.

3. Günümüzde flütün müzikte daha fazla kullanılmasına katkıda bulunan kişilerle 

ilgili bilgilere  yer veriniz.

4. Ders kitabınızın dışında başka kaynaklardan alacağınız bilgilere  yer veriniz.

5. Günümüzde flüt eğitiminin nasıl verildiğine yer veriniz.

6. Kaynakça kullanım esaslarına uygun olan kaynaklara yer veriniz.

7.  hazırlamak için sekiz hafta süreniz vardır.

8. i hazırlanacağınız bu sekiz haftalık sürede iki hafta ara ile ders 

öğretmeninizle görüşerek topladığınız bilgileri, oluşan taslakları paylaşınız.

9. in, en fazla on sayfalık  bir rapor olmasına dikkat ediniz.

Projenizi

Projeniz

Projeniz
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
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ÜNİTEÜNİTE

FLÜT ÇALMA TEKNİKLERİ

HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Öğrendiğiniz dil teknikleri hakkında bildiklerinizi hatırlayınız.

Aralık ( sonorite ) ve vibrato tekniklerini hatırlayınız.

Üç dil kavramının size ne ifade ettiğini arkadaşlarınızla paylaşınız.

Flüt Öğretiminde Nefes, Dil ve İfadelendirme ( Artikülasyon ) Teknikleri1
Flüt Öğretiminde Üç Dil Tekniği

Çift dil tekniğinde dü- gü, da- ga, tü- gü, tu- ku  gibi değişik artikülasyonlar kullanılmaktadır. Üç dil 

tekniğinde ise üçleme çalınan bölümlerde dilimizi dü- gü – dü, da- ga – da, dü-dü-gü, da-da-ga, tü – gü – 

dü, de- ge – de, tu- ku – tu  vb. şekillerde kullanırız. Çift dil ve üç dil teknikleri hızlı pasajların çalınması 

sırasında, tek dilin yetişemediği durumlarda kolaylık sağlarken, aynı zamanda çalınan esere renk katmak 

amacıyla da kullanılabilir. Çift dil tekniğinde olduğu gibi üç dil tekniğinin uygulanması esnasında da 

havanın kesilmemesine ve artikülasyonlar arasında sesin şiddet ve ayar farkının olmamasına dikkat 

edilmelidir.

1. ETKİNLİK

Aşağıda verilen değişik nota sürelerindeki üç dil egzersizlerini çalınız.

2. ETKİNLİK

Aşağıda verilen üç dil tekniği ile ilgili etüdü çalınız.

(dü gü dü,  dü dü gü)

(dü dü gü, dü gü dü)
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b Flüt Öğretiminde Aralık (Sonorite) Çalışması

3. ETKİNLİK

Aşağıda verilen aralık çalışmalarını staccato, detache, legato tekniklerini uygulayarak çalınız.

ÖRNEK 1

ÖRNEK 2
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4. ETKİNLİK

Aşağıdaki aralık (sonorite) egzersizlerini,öğrendiğiniz  teknikleri uygulayarak çalınız.
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4. ETKİNLİK

Aşağıdaki aralık (sonorite) egzersizlerini,öğrendiğiniz  teknikleri uygulayarak çalınız.
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63.

ÖRNEK 1

ÖRNEK 1

Yukarıda verilen aralık( sonorite ) egzersizlerini örnek 1, örnek 2’ deki çalma şekillerinde belirtilen 

staccato ve detache tekniklerini de uygulayarak çalınız. 

c Flüt Öğretiminde Vibrato Tekniği

4. ETKİNLİK

Aşağıda verilen egzersizleri vibrato tekniği uygulayarak çalınız.

1
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5. ETKİNLİK

Dağarcıkta verilen etüt  ve eserleri vibrato tekniğini uygulayarak çalınız.

2

3

4
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Aşağıdaki  cümlede  noktalı yeri doğru sözcüklerle tamamlayınız.

1. Flütte …………………….. çalma biçimine staccato çalma tekniği denir.

2. Aşağıdaki dizeklerde üç dil  tekniği ile çalınacak notaların yerlerini  işaretleyiniz.

Kontrol Listesi (Flüt Çalmanın Temelleri)

Metronom eşliğinde çaldığınız etüt ya da eserde, hız terimlerini uygulama durumuzu belirlemek 

amacıyla, aşağıdaki kontrol listesini öğretmeniniz ile doldurunuz. Uygulayabildikleriniz için “gerçekleşti” 

uygulayamadıklarınız için “gerçekleşmedi” sütununa (X) işareti koyunuz.

Gözlenecek Davranışlar

2

1

GerçekleşmediGerçekleşti

Etüt ve eserlerde sesleri farklı çalma süreleri ile çalar.

2

2

2

12

12

Sıra

Etüt ve eserlerde üç dil tekniğini kullanarak çalar.

Etüt ve eserlerde sesleri staccato nefes ve dil tekniğiyle çalar. 

Değişik biçim ve sürelerde vibrato tekniğini uygular.

Etüt ve eserlerde sonarite çalışmasını yapar.

Etüt ve eserlerde farklı teknikleri kullanarak aralık çalışması 
yapar.

1

2

3

4

5

6

ÖĞRENME ALANI
FLÜT ÖĞRETİMİNDE DİZİLER2

KROMATİK DİZİLER

TÜM MAJÖR MİNÖR DİZİLER

MAKAMSAL DİZİLER

Gözlenecek davranışta ifade edilen her bir davranışın gerçekleşmesi durumunda 16,6 puan, tamamının 

gerçekleşmesi durumunda ise 100 puan alınır.
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
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ÜNİTEÜNİTE

TÜM MAJÖR MİNÖR DİZİLER

HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Öğrendiğiniz dizilerden tercih ettiklerinizi değişik artikülasyonlarda çalınız.

Öğrendiğiniz dizilerin arpejlerini hatırlayınız ve farklı artikülasyonlarda çalınız.

4140

TÜM MAJÖR VE MİNÖR DİZİLERDE ARTİKÜLASYON ÇALIŞMALARI1
1. ETKİNLİK

Öğrendiğiniz tüm majör ve minör dizileri aşağıda verilen örneklerdeki gibi birlik, ikilik, dörtlük ve 

sekizlik nota sürelerinde inici ve çıkıcı olarak hız ve gürlük terimlerine dikkat ederek çalınız.

2. ETKİNLİK

Aşağıda örnek olarak verilen do majör ve la minör ikili ve üçlü aralık çalışma şekillerini 

öğrendiğiniz tüm dizilerde uygulayınız.

DO MAJÖR İKİLİ ARALIK

DO MAJÖR ÜÇLÜ ARALIK

MELODİK   LA MİNÖR İKİLİ ARALIK

MELODİK LA MİNÖR ÜÇLÜ ARALIK

3. ETKİNLİK

Öğrendiğiniz tüm majör ve minör dizileri aşağıda verilen örnek artikülasyon çalışmalarını 

uygulayarak çalınız.

a) b)

Do Majör 

La Minör



1
ÜNİTEÜNİTE
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Öğrendiğiniz dizilerden tercih ettiklerinizi değişik artikülasyonlarda çalınız.
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a) b)

Do Majör 

La Minör
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4. ETKİNLİK

Tüm majör ve minör dizilerin arpejlerini çalınız.

Öğrendiğiniz tüm majör ve minör dizileri aşağıda verilen arpej çalışma şekillerine göre çalınız.

ÖRNEK:  DO MAJÖR ARPEJ

5. ETKİNLİK

Öğrendiğiniz tüm majör ve minör dizileri aşağıda verilen do majör ve la minör dizilere uygun 

olarak ve nüanslarına dikkat ederek  çalınız.

LA MİNÖR DİZİ

DO MAJÖR DİZİ

ÖRNEK: LA MİNÖR ARPEJ

6. ETKİNLİK

Dağarcıkta verilen değişik tonlardaki etüt ve eserleri çalınız.

TÜM MAJÖR VE MİNÖR DİZİLERDE ARPEJ ÇALIŞMALARI2
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4. ETKİNLİK

Tüm majör ve minör dizilerin arpejlerini çalınız.

Öğrendiğiniz tüm majör ve minör dizileri aşağıda verilen arpej çalışma şekillerine göre çalınız.

ÖRNEK:  DO MAJÖR ARPEJ

5. ETKİNLİK

Öğrendiğiniz tüm majör ve minör dizileri aşağıda verilen do majör ve la minör dizilere uygun 

olarak ve nüanslarına dikkat ederek  çalınız.

LA MİNÖR DİZİ

DO MAJÖR DİZİ

ÖRNEK: LA MİNÖR ARPEJ

6. ETKİNLİK

Dağarcıkta verilen değişik tonlardaki etüt ve eserleri çalınız.

TÜM MAJÖR VE MİNÖR DİZİLERDE ARPEJ ÇALIŞMALARI2
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Ünite içerisinde yer alan tüm majör ve minör dizileri çalarken aşağıdaki puanlama anahtarını kullanınız.

PuanÖlçütler

“Tüm majör ve minör”dizileri çalarken aşağıdaki ölçütlerden tümünü başarı ile uygular:

•Dizileri çıkıcı ve inici olarak birlik, ikilik, dörtlük ve sekizlik nota süreleri ile çalar.

•Sesleri ve aralıkları doğru ve temiz çıkarır.

•Dizilerde çıkıcı ve inici arpejleri çalar.

•Dizilerde hız ve gürlük terimlerine dikkat ederek çalar.

•Nefesini doğru alır ve kullanır.

•Dil–parmak koordinasyonunu sağlar.

•Nota değerlerine dikkat eder.

•Sesleri temiz ve doğru çıkarır.

Öğretmen Yorumları:

Puanlama: 4: 100 puana, 3: 75 puana, 2:  50 puana, 1:  25 puana denk düşer.

“Tüm majör ve minör”dizileri çalarken aşağıdaki ölçütlerden en az altı tanesini başarı ile uygular:

•Dizileri çıkıcı ve inici olarak birlik, ikilik, dörtlük ve sekizlik nota süreleri ile çalar.

•Sesleri ve aralıkları doğru ve temiz çıkarır.

•Dizilerde çıkıcı ve inici arpejleri çalar.

•Dizilerde hız ve gürlük terimlerine dikkat ederek çalar.

•Nefesini doğru alır ve kullanır.

•Dil–parmak koordinasyonunu sağlar.

•Nota değerlerine dikkat eder.

•Sesleri temiz ve doğru çıkarır.

“Tüm majör ve minör”dizileri çalarken aşağıdaki ölçütlerden en az dört tanesini başarı ile uygular:

•Dizileri çıkıcı ve inici olarak birlik, ikilik, dörtlük ve sekizlik nota süreleri ile çalar.

•Sesleri ve aralıkları doğru ve temiz çıkarır.

•Dizilerde çıkıcı ve inici arpejleri çalar.

•Dizilerde hız ve gürlük terimlerine dikkat ederek çalar.

•Nefesini doğru alır ve kullanır.

•Dil–parmak koordinasyonunu sağlar.

•Nota değerlerine dikkat eder.

•Sesleri temiz ve doğru çıkarır.

“Tüm majör ve minör”dizileri çalarken aşağıdaki ölçütlerden en az iki tanesini başarı ile uygular:

•Dizileri çıkıcı ve inici olarak birlik, ikilik, dörtlük ve sekizlik nota süreleri ile çalar.

•Sesleri ve aralıkları doğru ve temiz çıkarır.

•Dizilerde çıkıcı ve inici arpejleri çalar.

•Dizilerde hız ve gürlük terimlerine dikkat ederek çalar.

•Nefesini doğru alır ve kullanır.

•Dil–parmak koordinasyonunu sağlar.

•Nota değerlerine dikkat eder.

•Sesleri temiz ve doğru çıkarır.

4

3

2

1

Öğrenci Yorumları:

2
ÜNİTEÜNİTE

KROMATİK  DİZİ

HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Kromatik dizi hakkında bildiklerinizi paylaşınız.

KROMATİK DİZİ ÇALIŞMASINDA BAĞLI ÇALMA ( LEGATO ) VE KESİK KESİK
ÇALMA ( STACCATO ) TEKNİĞİ

 (  ): Kromatik, Fransızca bir kelime olup kelime anlamı, isimleri aynı 

seslerin yarım ton ara ile dizilmeleridir ( do- do diyez, re- re diyez vb.).  Kromatik dizilerde sesler, 

kromatik ve diatonik yarım sesler olarak sıralanır. Bu sıralama ise yarım seslerden oluşur. Kromatik yarım 

ses ise sadece adları aynı olan iki nota arasındaki yarım sestir.

CHROMATİQE KROMATİK

1. ETKİNLİK

Aşağıda  birlik, ikilik, dörtlük ve sekizlik nota süreleri ile verilen kromatik dizileri aralıklara dikkat 

ederek temiz seslerle  çıkıcı ve inici olarak çalınız.

ÖRNEK 1

ÖRNEK 2

Aşağıda  verilen değişik nota sürelerini farklı artikülasyonlarla (detache, staccato, legato) çalınız.

2. ETKİNLİK
Puanlama: 4: 100 puana, 3: 75 puana, 2:  50 puana, 1:  25 puana denk düşer.
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Ünite içerisinde yer alan tüm majör ve minör dizileri çalarken aşağıdaki puanlama anahtarını kullanınız.

PuanÖlçütler

“Tüm majör ve minör”dizileri çalarken aşağıdaki ölçütlerden tümünü başarı ile uygular:

•Dizileri çıkıcı ve inici olarak birlik, ikilik, dörtlük ve sekizlik nota süreleri ile çalar.

•Sesleri ve aralıkları doğru ve temiz çıkarır.

•Dizilerde çıkıcı ve inici arpejleri çalar.

•Dizilerde hız ve gürlük terimlerine dikkat ederek çalar.

•Nefesini doğru alır ve kullanır.

•Dil–parmak koordinasyonunu sağlar.

•Nota değerlerine dikkat eder.

•Sesleri temiz ve doğru çıkarır.

Öğretmen Yorumları:

Puanlama: 4: 100 puana, 3: 75 puana, 2:  50 puana, 1:  25 puana denk düşer.

“Tüm majör ve minör”dizileri çalarken aşağıdaki ölçütlerden en az altı tanesini başarı ile uygular:

•Dizileri çıkıcı ve inici olarak birlik, ikilik, dörtlük ve sekizlik nota süreleri ile çalar.

•Sesleri ve aralıkları doğru ve temiz çıkarır.

•Dizilerde çıkıcı ve inici arpejleri çalar.

•Dizilerde hız ve gürlük terimlerine dikkat ederek çalar.

•Nefesini doğru alır ve kullanır.

•Dil–parmak koordinasyonunu sağlar.

•Nota değerlerine dikkat eder.

•Sesleri temiz ve doğru çıkarır.

“Tüm majör ve minör”dizileri çalarken aşağıdaki ölçütlerden en az dört tanesini başarı ile uygular:

•Dizileri çıkıcı ve inici olarak birlik, ikilik, dörtlük ve sekizlik nota süreleri ile çalar.

•Sesleri ve aralıkları doğru ve temiz çıkarır.

•Dizilerde çıkıcı ve inici arpejleri çalar.

•Dizilerde hız ve gürlük terimlerine dikkat ederek çalar.

•Nefesini doğru alır ve kullanır.

•Dil–parmak koordinasyonunu sağlar.

•Nota değerlerine dikkat eder.

•Sesleri temiz ve doğru çıkarır.

“Tüm majör ve minör”dizileri çalarken aşağıdaki ölçütlerden en az iki tanesini başarı ile uygular:

•Dizileri çıkıcı ve inici olarak birlik, ikilik, dörtlük ve sekizlik nota süreleri ile çalar.

•Sesleri ve aralıkları doğru ve temiz çıkarır.

•Dizilerde çıkıcı ve inici arpejleri çalar.

•Dizilerde hız ve gürlük terimlerine dikkat ederek çalar.

•Nefesini doğru alır ve kullanır.

•Dil–parmak koordinasyonunu sağlar.

•Nota değerlerine dikkat eder.

•Sesleri temiz ve doğru çıkarır.

4

3

2

1

Öğrenci Yorumları:

2
ÜNİTEÜNİTE

KROMATİK  DİZİ

HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Kromatik dizi hakkında bildiklerinizi paylaşınız.

KROMATİK DİZİ ÇALIŞMASINDA BAĞLI ÇALMA ( LEGATO ) VE KESİK KESİK
ÇALMA ( STACCATO ) TEKNİĞİ

 (  ): Kromatik, Fransızca bir kelime olup kelime anlamı, isimleri aynı 

seslerin yarım ton ara ile dizilmeleridir ( do- do diyez, re- re diyez vb.).  Kromatik dizilerde sesler, 

kromatik ve diatonik yarım sesler olarak sıralanır. Bu sıralama ise yarım seslerden oluşur. Kromatik yarım 

ses ise sadece adları aynı olan iki nota arasındaki yarım sestir.

CHROMATİQE KROMATİK

1. ETKİNLİK

Aşağıda  birlik, ikilik, dörtlük ve sekizlik nota süreleri ile verilen kromatik dizileri aralıklara dikkat 

ederek temiz seslerle  çıkıcı ve inici olarak çalınız.

ÖRNEK 1

ÖRNEK 2

Aşağıda  verilen değişik nota sürelerini farklı artikülasyonlarla (detache, staccato, legato) çalınız.

2. ETKİNLİK
Puanlama: 4: 100 puana, 3: 75 puana, 2:  50 puana, 1:  25 puana denk düşer.
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ÖRNEK 1

ÖRNEK 2

3. ETKİNLİK

Aşağıda verilen değişik kromatik egzersizlerini doğru ve temiz seslerle çalınız.

1.

2.

3.

4.

4. ETKİNLİK

Aşağıda verilen değişik artikülasyonlardaki kromatik egzersizi vibrato tekniğini uygulayarak çalınız.

ÖRNEK 1

ÖRNEK 2

ÖRNEK 1

ÖRNEK 2
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ÖRNEK 1

ÖRNEK 2

3. ETKİNLİK

Aşağıda verilen değişik kromatik egzersizlerini doğru ve temiz seslerle çalınız.

1.

2.

3.

4.

4. ETKİNLİK

Aşağıda verilen değişik artikülasyonlardaki kromatik egzersizi vibrato tekniğini uygulayarak çalınız.

ÖRNEK 1

ÖRNEK 2

ÖRNEK 1

ÖRNEK 2
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Aşağıdaki cümlede  noktalı  yeri doğru sözcüklerle tamamlayınız. 

1. Flütte …………………….. çalma biçimine detache çalma tekniği denir.

2. Aşağıdaki dizeklerin hangisi legato tekniği ile çalınır?

Ünite içerisinde yer alan “kromatik dizili” etüt ve eserleri çalarken aşağıdaki puanlama anahtarını 

kullanınız.

PuanÖlçütler

Kromatik diziyi çalarken aşağıdaki ölçütlerden tümünü başarı ile uygular:

•Birlik, ikilik, dörtlük ve sekizlik nota süreleriyle çalar.

•Aralık çalışmalarını doğru ve temiz seslerle çalar.

•Bağlı çalma (legato) tekniği ile çalar.

•Bağsız çalma (detache) tekniği ile çalar.

•Kesik kesik çalma (staccato) dil ve nefes tekniği ile çalar.

•Vibrato tekniğini uygular.

Kromatik diziyi çalarken aşağıdaki ölçütlerden en az dört tanesini başarı ile uygular:

•Birlik, ikilik, dörtlük ve sekizlik nota süreleriyle çalar.

•Aralık çalışmalarını doğru ve temiz seslerle çalar.

•Bağlı çalma (legato) tekniği ile çalar.

•Bağsız çalma (detache) tekniği ile çalar.

•Kesik kesik çalma (staccato) dil ve nefes tekniği ile çalar.

•Vibrato tekniğini uygular.

4

3

Kromatik diziyi çalarken aşağıdaki ölçütlerden en az üç tanesini başarı ile uygular:

•Birlik, ikilik, dörtlük ve sekizlik nota süreleriyle çalar.

•Aralık çalışmalarını doğru ve temiz seslerle çalar.

•Bağlı çalma (legato) tekniği ile çalar.

•Bağsız çalma (detache) tekniği ile çalar.

•Kesik kesik çalma (staccato) dil ve nefes tekniği ile çalar.

•Vibrato tekniğini uygular.

2



4948

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Aşağıdaki cümlede  noktalı  yeri doğru sözcüklerle tamamlayınız. 

1. Flütte …………………….. çalma biçimine detache çalma tekniği denir.

2. Aşağıdaki dizeklerin hangisi legato tekniği ile çalınır?

Ünite içerisinde yer alan “kromatik dizili” etüt ve eserleri çalarken aşağıdaki puanlama anahtarını 

kullanınız.

PuanÖlçütler

Kromatik diziyi çalarken aşağıdaki ölçütlerden tümünü başarı ile uygular:

•Birlik, ikilik, dörtlük ve sekizlik nota süreleriyle çalar.

•Aralık çalışmalarını doğru ve temiz seslerle çalar.

•Bağlı çalma (legato) tekniği ile çalar.

•Bağsız çalma (detache) tekniği ile çalar.

•Kesik kesik çalma (staccato) dil ve nefes tekniği ile çalar.

•Vibrato tekniğini uygular.

Kromatik diziyi çalarken aşağıdaki ölçütlerden en az dört tanesini başarı ile uygular:

•Birlik, ikilik, dörtlük ve sekizlik nota süreleriyle çalar.

•Aralık çalışmalarını doğru ve temiz seslerle çalar.

•Bağlı çalma (legato) tekniği ile çalar.

•Bağsız çalma (detache) tekniği ile çalar.

•Kesik kesik çalma (staccato) dil ve nefes tekniği ile çalar.

•Vibrato tekniğini uygular.

4

3

Kromatik diziyi çalarken aşağıdaki ölçütlerden en az üç tanesini başarı ile uygular:

•Birlik, ikilik, dörtlük ve sekizlik nota süreleriyle çalar.

•Aralık çalışmalarını doğru ve temiz seslerle çalar.

•Bağlı çalma (legato) tekniği ile çalar.

•Bağsız çalma (detache) tekniği ile çalar.

•Kesik kesik çalma (staccato) dil ve nefes tekniği ile çalar.

•Vibrato tekniğini uygular.

2
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Öğretmen Yorumları:

Puanlama: 4: 100 puana, 3: 75 puana, 2:  50 puana, 1:  25 puana denk düşer.

Kromatik diziyi çalarken aşağıdaki ölçütlerden en az iki tanesini başarı ile uygular:

•Birlik, ikilik, dörtlük ve sekizlik nota süreleriyle çalar.

•Aralık çalışmalarını doğru ve temiz seslerle çalar.

•Bağlı çalma (legato) tekniği ile çalar.

•Bağsız çalma (detache) tekniği ile çalar.

•Kesik kesik çalma (staccato) dil ve nefes tekniği ile çalar.

•Vibrato tekniğini uygular.

1

Öğrenci Yorumları:

3
ÜNİTEÜNİTE

MAKAMSAL DİZİLER

HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Segâh makamından şarkılar dinleyiniz.

Bileşik bir makamdır. Yerinde bir segâh beşlisine eviç perdesine hicaz dörtlüsünün eklenmesiyle 

oluşur. Makamın karar sesi, seyri, donanımı, yedeni, güçlüsü aşağıdaki tabloda verilmiştir:

Aşağıda başlangıç sesi verilen segâh makamı dizisini tamamlayınız.

Hüzzam makamından şarkılar dinleyiniz.

Saba makamından şarkılar dinleyiniz.

SEGÂH MAKAMI VE DİZİSİ1

SEYRİ DONANIMI YEDENİ GÜÇLÜSÜ

Segâh 
(si koma bemolü)   

Çıkıcı
Si ve Mi Koma 
Bemolü      Kürdi ( la diyez) Neva ( re )

24 Perdeli Sistemde Segâh Makamı Dizisi

Tampere Sistemde Segâh Makamı Dizisi

KARAR SESİ
 (DURAĞI)

1. ETKİNLİK

Fa bakiye diyezi
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Öğretmen Yorumları:

Puanlama: 4: 100 puana, 3: 75 puana, 2:  50 puana, 1:  25 puana denk düşer.

Kromatik diziyi çalarken aşağıdaki ölçütlerden en az iki tanesini başarı ile uygular:

•Birlik, ikilik, dörtlük ve sekizlik nota süreleriyle çalar.

•Aralık çalışmalarını doğru ve temiz seslerle çalar.

•Bağlı çalma (legato) tekniği ile çalar.

•Bağsız çalma (detache) tekniği ile çalar.

•Kesik kesik çalma (staccato) dil ve nefes tekniği ile çalar.

•Vibrato tekniğini uygular.

1

Öğrenci Yorumları:

3
ÜNİTEÜNİTE

MAKAMSAL DİZİLER

HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Segâh makamından şarkılar dinleyiniz.

Bileşik bir makamdır. Yerinde bir segâh beşlisine eviç perdesine hicaz dörtlüsünün eklenmesiyle 

oluşur. Makamın karar sesi, seyri, donanımı, yedeni, güçlüsü aşağıdaki tabloda verilmiştir:

Aşağıda başlangıç sesi verilen segâh makamı dizisini tamamlayınız.

Hüzzam makamından şarkılar dinleyiniz.

Saba makamından şarkılar dinleyiniz.

SEGÂH MAKAMI VE DİZİSİ1

SEYRİ DONANIMI YEDENİ GÜÇLÜSÜ

Segâh 
(si koma bemolü)   

Çıkıcı
Si ve Mi Koma 
Bemolü      Kürdi ( la diyez) Neva ( re )

24 Perdeli Sistemde Segâh Makamı Dizisi

Tampere Sistemde Segâh Makamı Dizisi

KARAR SESİ
 (DURAĞI)

1. ETKİNLİK

Fa bakiye diyezi
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2. ETKİNLİK

Tampere ses sistemine uyarlanmış olarak 51. sayfada verilen segâh makamı dizisini birlik, ikilik, 

dörtlük ve sekizlik nota süreleri ile çalınız.

3. ETKİNLİK

Aşağıda verilen segâh makamı etütlerinden tercih ettiklerinizi çalınız.

SEGÂH  ETÜT (1 )
Ahmet HATİPOĞLU

Fa Diyez Perdesine Aktarılmış Segâh Dizisi

4. ETKİNLİK

Aşağıda fa diyez  perdesine aktarılarak verilmiş olan segâh etüdü çalınız.

Emrah HATİPOĞLU
SEGÂH ETÜT  (2)



5. ETKİNLİK

Dağarcık bölümünde verilen segâh  makamındaki eserlerden, düzeyinize uygun olanı seçip hız ve 

gürlük terimlerine dikkat ederek çalınız.

53

Bileşik bir makamdır. Yerinde bir hüzzam beşlisine eviç perdesinde hicaz dörtlüsünün 

eklenmesiyle oluşur. Makamın karar sesi, seyri, donanımı, yedeni, güçlüsü aşağıdaki tabloda verilmiştir:

6. ETKİNLİK

Aşağıda başlangıç sesi verilen hüzzam makamı dizisini tamamlayınız.

SEYRİ DONANIMI YEDENİ GÜÇLÜSÜ

İnici Çıkıcı       
Si koma bemolü, 
Mi bakiye bemolü
Fa bakiye diyezi 

Kürdi ( la diyez)      Neva ( re )

HÜZZAM  MAKAMI VE DİZİSİ2

7. ETKİNLİK

Aşağıda tampere ses sistemine uyarlanmış olarak verilen hüzzam makamı dizisini; birlik, ikilik, 

dörtlük ve sekizlik nota süreleri ile çalınız.

24 Perdeli Sistemde Hüzzam Makamı Dizisi

Tampere Sistemde Hüzzam Makamı Dizisi

Segâh 
(si koma bemolü)   

KARAR SESİ
 (DURAĞI)
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8. ETKİNLİK

Aşağıda verilen hüzzam makamı etütlerinden tercih ettiklerinizi çalınız.

HÜZZAM ETÜT ( 3 ) Nilgün ERGÜDER

HÜZZAM ETÜT ( 2 )

Ahmet HATİPOĞLU
9. ETKİNLİK

Aşağıda fa diyez perdesine aktarılarak verilmiş olan hüzzam etüdü çalınız.

Emrah HATİPOĞLU
HÜZZAM ETÜT  ( 4 )

HÜZZAM ETÜT ( 1 )
Ahmet HATİPOĞLU

Yürük semai

Fa Diyez Perdesine Aktarılmış Hüzzam Dizi 

Düyek

10. ETKİNLİK

Dağarcık bölümünde verilen hüzzam makamındaki eserlerden, düzeyinize uygun olanı seçip hız ve 

gürlük terimlerine dikkat ederek çalınız.
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8. ETKİNLİK
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24 Perdeli Sistemde Saba Makamı Dizisi 

SABA  MAKAMI VE DİZİSİ3
Bileşik bir makamdır. Yerinde bir eksik saba dörtlüsüne çargâh perdesinde zirgüleli hicaz beşlisinin 

eklenmesiyle oluşur. Makamın karar sesi, seyri, donanımı, yedeni, güçlüsü aşağıdaki tabloda verilmiştir:

SEYRİ DONANIMI YEDENİ GÜÇLÜSÜ

Dügâh (La) Çıkıcı veya 
Çıkıcı- İnici      

Si koma bemolü 
ve Re bakiye 
bemolü  

Rast(sol)      Çargâh( do)

11. ETKİNLİK

Aşağıda başlangıç sesi verilen saba makamı dizisini tamamlayınız.

12. ETKİNLİK

Aşağıda tampere ses sistemine uyarlanmış olarak verilen saba makamı dizisini; birlik, ikilik, dörtlük 

ve sekizlik nota süreleri ile çalınız.

13. ETKİNLİK

Aşağıda verilen saba makamı etütlerinden tercih ettiklerinizi çalınız.

SABA  ETÜT ( 2 )

Nilgün ERGÜDER

14. ETKİNLİK

Aşağıda mi  perdesine aktarılarak verilmiş olan saba etüdü çalınız.

Emrah HATİPOĞLU

KARAR SESİ
 (DURAĞI)

SABA  ETÜT ( 3 )

Mi Perdesine Aktarılmış Saba Dizi

Tampere Sistemde Saba Makamı Dizisi 

Ahmet HATİPOĞLU

SABA  ETÜT ( 1 )
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15. ETKİNLİK

Dağarcık bölümünde verilen saba makamındaki eserlerden düzeyinize uygun olanı seçip hız ve 

gürlük terimlerine dikkat ederek çalınız.

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Aşağıdaki cümlelerde  noktalı yerleri doğru sözcüklerle tamamlayınız.

1. Segah makamı, yerinde …………. beşlisinin yanına …………….. dörtlüsünün eklenmesiyle oluşur.

2. Segah makamı ………….. makamlar grubundadır.

3. Aşağıda segâh makamına ait eksik bırakılan bilgileri tamamlayınız.

Durak sesi: ……………

Güçlü sesi: ……………

Yeden sesi: …………...

4. Aşağıda saba makamına ait eksik bırakılan bilgileri tamamlayınız.

Durak sesi: ……………

Güçlü sesi: ……………

Yeden sesi: …………...

5. Aşağıda hüzzam makamına ait eksik bırakılan bilgileri tamamlayınız.

Durak sesi: ……………

Güçlü sesi: ……………

Yeden sesi: …………...

6. Saba makamı, dügah perdesindeki …………. dörtlüsü ile çargah perdesindeki ………………… dizisinin 

eklenmesiyle oluşur.

7. Saba makamı …………. makamlar grubundadır.

8. Hüzzam makamı, yerinde …………. beşlisine neva perdesindeki …………. dörtlüsünün eklenmesiyle 

oluşur.

9. Hüzzam makamı …………… makamlar grubundadır.

10. Segâh makamı dizisinin Türk müziği ses sistemine göre almış olduğu değiştirici işaretleri, aşağıda 

verilen dizek üzerine yazınız.

11. Saba makamı dizisinin Türk müziği ses sistemine göre almış olduğu değiştirici işaretleri, aşağıda 

verilen dizek üzerine yazınız.

12. Hüzzam makamı dizisinin Türk müziği ses sistemine göre almış olduğu değiştirici işaretleri, aşağıda 

verilen dizek üzerine yazınız.
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Ünite içerisinde yer alan segâh, saba ve hüzzam makamı dizilerini çalarken aşağıdaki puanlama 
anahtarını kullanınız.

PuanÖlçütler

Düzeyine uygun segâh, saba, hüzzam makamındaki dizi, etüt ve eserlerini çalarken aşağıdaki 
ölçütlerden tümünü başarı ile uygular:  

•Diziyi birlik, ikilik, dörtlük ve sekizlik nota süreleriyle çalar.

•Verilen aralıkları doğru çalar.

•Νotaları değerlerine uygun biçimde çalar.

•Notaların sürelerine dikkat ederek çalar.

•Gürlük ve hız terimlerine dikkat ederek çalar.

Öğretmen Yorumları:

Puanlama: 4: 100 puana, 3: 75 puana, 2:  50 puana, 1:  25 puana denk düşer.

Düzeyine uygun segâh, saba, hüzzam makamındaki dizi, etüt ve eserlerini çalarken aşağıdaki 
ölçütlerden en az dört tanesini başarı ile uygular:  

•Diziyi birlik, ikilik, dörtlük ve sekizlik nota süreleriyle çalar.

•Verilen aralıkları doğru çalar.

•Νotaları değerlerine uygun biçimde çalar.

•Notaların sürelerine dikkat ederek çalar.

•Gürlük ve hız terimlerine dikkat ederek çalar.

Düzeyine uygun segâh, saba, hüzzam makamındaki dizi, etüt ve eserlerini çalarken aşağıdaki 
ölçütlerden en az üç tanesini başarı ile uygular:  

•Diziyi birlik, ikilik, dörtlük ve sekizlik nota süreleriyle çalar.

•Verilen aralıkları doğru çalar.

•Νotaları değerlerine uygun biçimde çalar.

•Notaların sürelerine dikkat ederek çalar.

•Gürlük ve hız terimlerine dikkat ederek çalar.

Düzeyine uygun segâh, saba, hüzzam makamındaki dizi, etüt ve eserlerini çalarken aşağıdaki 
ölçütlerden en az iki tanesini başarı ile uygular:  

•Diziyi birlik, ikilik, dörtlük ve sekizlik nota süreleriyle çalar.

•Verilen aralıkları doğru çalar.

•Νotaları değerlerine uygun biçimde çalar.

•Notaların sürelerine dikkat ederek çalar.

•Gürlük ve hız terimlerine dikkat ederek çalar.

4

3

2

1

Öğrenci Yorumları:
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GÜRLÜK  TERİM VE İŞARETLERİ

HIZ TERİM VE ÇEŞİTLERİ

 İFADE TERİMLERİ

ÖĞRENME ALANI
HIZ, GÜRLÜK, MÜZİKAL İFADE 
VE SÜSLEME TERİM VE 
İŞARETLERİ

3

 SÜSLEMELER
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GÜRLÜK  TERİM VE İŞARETLERİ

HIZ TERİM VE ÇEŞİTLERİ

 İFADE TERİMLERİ
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1
ÜNİTEÜNİTE

HIZ TERİMLERİ VE ÇEŞİTLERİ

HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

LENTO (LENTO), COMMODO (KOMODO), VİVACESSİMO (VİVAÇESSİMO) VE
PRESTİSSİMO (PİRESTİSSİMO) HIZ TERİMLERİ1

Müziği hareketli ve  tempolu hale getirebilmek,  anlatılmak istenen duygu ve düşünceleri 

güçlendirebilmek için hız terimleri kullanılır. Bu yıl göreceğimiz hız terimleri lento, commodo, 

vivacessimo ve prestissimo dur.

Bir etüt veya eserin ağır tempoda çalınmasına lento; rahat, sakin ve durgun bir şekilde çalınmasına 

commodo; çok hızlı ve canlı çalınmasına vivacessimo; çok çabuk çalınmasına da prestissimo denir.

Hız terimleri, eser ya da etütlerin yazıldığı dizeğin sol üst köşesine rakam veya yazı ile yazılır.

1. ETKİNLİK

Lento, commodo, vivacessimo ve prestissimo hız terimlerinin karşılığı olan metronom değerlerini 

yazınız ve metronom üzerinde gösteriniz.

....................

...................

....................

...................

2. ETKİNLİK

Lento, commodo, vivacessimo ve prestissimo hız terimlerinin kullanıldığı etüt ve eserlerden 

örnekler bulunuz ve bu eserleri öğretmeninizle paylaşınız.

3. ETKİNLİK

Aşağıda verilen etüdü lento hız aralığında çalınız.

4. ETKİNLİK

Lento, commodo, vivacessimo ve prestissimo hız terimlerinin yer aldığı eser veya  etütleri 

araştırınız.

AÇIKLAYICI HIZ TERİMİ “GIUSTO” (GUİSTO)2
Etüt ve eserlerde, müzikal ifadeyi  güçlendirmek için, hız terimlerinin yanı sıra açıklayıcı hız terimi 

de kullanılır.  Açıklayıcı hız terimlerinden giusto, orta çabuklukta anlamında İtalyanca bir sözcüktür.

5. ETKİNLİK

Aşağıda verilen eseri, açıklayıcı hız terimi giustoya dikkat ederek çalınız.

Sandor BALASSA
INTERMEZZO

Andante espressivo, poco rubato

Emil PRILL

Daha önceki sınıflarda öğrenmiş olduğunuz  hız terimlerini hatırlayınız ve bildiklerinizi 
söyleyiniz.

Op. 23
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6. ETKİNLİK

Giusto, açıklayıcı hız teriminin yer aldığı etüt ve eserleri araştırınız.

HIZLANDIRICI HIZ DEĞİŞİM TERİMİ-STRETTO (SITRETTO)3
Eser ya da etütlerde kullanılan terimler arasında, hız değişim terimlerinin yanı sıra hızlandırıcı hız 

değişim terimleri de vardır. Sıkı anlamında kullanılan stretto da bunlardan biridir.

NOCTURNE Frederic CHOPIN
Andante
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7. ETKİNLİK

Stretto, hızlandırıcı hız değişim teriminin yer aldığı etüt ve eserleri araştırınız.

YAVAŞLATICI HIZ DEĞİŞİM TERİMİ-SLARGANDO (SILARGANDO)4
Eser ya da etütlerde kullanılan terimler arasında, hızlandırıcı hız değişim terimlerinin yanı sıra 

yavaşlatıcı hız değişim terimleri de vardır. Bunlardan slargando yavaş yavaş, genişleterek anlamındadır.

8. ETKİNLİK

Slargando, yavaşlatıcı hız değişim teriminin yer aldığı etüt veya eserleri araştırınız.

İSTEĞE BAĞLI HIZ DEĞİŞİM TERİMİ-SENZA TEMPO (SENZA TEMPO)5
Eser ya da etütlerde kullanılan terimler arasında bir de isteğe bağlı hız değişim terimleri vardır. 

Bunlardan senza tempo temposuz anlamındadır.

9. ETKİNLİK

Senza tempo, isteğe bağlı hız değişim teriminin  yer aldığı etüt veya eserleri  araştırınız.

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

1. Aşağıda verilen hız terimlerinin sayı değerlerini yanlarına yazınız.

Lento: ……./ …….. Commodo: ………/ ………     
Vivacessimo: …….../ ……… Prestissimo: ……../ ………

2. Aşağıda verilen hız terimlerini anlamları ile eşleştiriniz.

HIZ TERİMLERİ ANLAMI

Lento      

Commodo

Rahat, sakin ve durgun

Vivacessimo
Prestissimo

Ağır tempoda
Çok çabuk
Daha canlı, daha çabuk

3. Lento, commodo, vivacessimo ve prestissimo hız terimlerinin kullanıldığı etüt ve eserlerden 
bildiklerinizi yazınız.
  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

4. Aşağıdakilerden hangisi açıklayıcı hız terimidir?
A) Lento B) Stretto C) Slargando D) Giusto E) Commodo

5. Aşağıdakilerden hangisi hızlandırıcı hız değişim terimidir?
A) Senza tempo B) Prestissimo    C) Stretto D) Lento E) Giusto

6. Aşağıdakilerden hangisi yavaşlatıcı hız terimidir?
A) Slargando B)Giusto C) Moderato D) Vivace E) Stretto

7. Aşağıdakilerden hangisi isteğe bağlı hız terimidir?
A) Commodo B) Feroce C) Elegiaco D) Senza tempo E) Stretto

Kontrol Listesi

 (Hız Terimleri)

Metronom eşliğinde çaldığınız etüt ya da eserde, hız terimlerini uygulama durumuzu belirlemek 

amacıyla, aşağıdaki kontrol listesini öğretmeniniz ile doldurunuz. Uygulayabildikleriniz için “gerçekleşti” 

uygulayamadıklarınız için “gerçekleşmedi” sütununa (X) işareti koyunuz.

Gözlenecek Davranışlar

2

1

GerçekleşmediGerçekleşti

Lento hız terimine uygun çalar.

2

2

2

12

12

12

Sıra

Commodo hız terimine uygun çalar.

Commodo hız terimine uygun çalar.

Vivacessimo hız terimine uygun çalar.

Prestissimo hız terimine  uygun çalar.

Eser ya da etüdü çalarken metronomu lento hız aralığına ayarlar.

Eser ya da etüdü çalarken metronomu commodo hız aralığına ayarlar.

1

2

3

4

5

6

7

12Eser ya da etüdü çalarken metronomu vivacessimo hız aralığına ayarlar.8

12
Eser ya da etüdü çalarken metronomu vivacessimo hız aralığına ayarlar.9

Gözlenecek davranışta ifade edilen her bir davranışın gerçekleşmesi durumunda 11,1 puan, tamamının 

gerçekleşmesi durumunda ise 100 puan alınır.
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7. ETKİNLİK

Stretto, hızlandırıcı hız değişim teriminin yer aldığı etüt ve eserleri araştırınız.

YAVAŞLATICI HIZ DEĞİŞİM TERİMİ-SLARGANDO (SILARGANDO)4
Eser ya da etütlerde kullanılan terimler arasında, hızlandırıcı hız değişim terimlerinin yanı sıra 

yavaşlatıcı hız değişim terimleri de vardır. Bunlardan slargando yavaş yavaş, genişleterek anlamındadır.

8. ETKİNLİK

Slargando, yavaşlatıcı hız değişim teriminin yer aldığı etüt veya eserleri araştırınız.

İSTEĞE BAĞLI HIZ DEĞİŞİM TERİMİ-SENZA TEMPO (SENZA TEMPO)5
Eser ya da etütlerde kullanılan terimler arasında bir de isteğe bağlı hız değişim terimleri vardır. 

Bunlardan senza tempo temposuz anlamındadır.

9. ETKİNLİK

Senza tempo, isteğe bağlı hız değişim teriminin  yer aldığı etüt veya eserleri  araştırınız.

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

1. Aşağıda verilen hız terimlerinin sayı değerlerini yanlarına yazınız.

Lento: ……./ …….. Commodo: ………/ ………     
Vivacessimo: …….../ ……… Prestissimo: ……../ ………

2. Aşağıda verilen hız terimlerini anlamları ile eşleştiriniz.

HIZ TERİMLERİ ANLAMI

Lento      

Commodo

Rahat, sakin ve durgun

Vivacessimo
Prestissimo

Ağır tempoda
Çok çabuk
Daha canlı, daha çabuk

3. Lento, commodo, vivacessimo ve prestissimo hız terimlerinin kullanıldığı etüt ve eserlerden 
bildiklerinizi yazınız.
  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

4. Aşağıdakilerden hangisi açıklayıcı hız terimidir?
A) Lento B) Stretto C) Slargando D) Giusto E) Commodo

5. Aşağıdakilerden hangisi hızlandırıcı hız değişim terimidir?
A) Senza tempo B) Prestissimo    C) Stretto D) Lento E) Giusto

6. Aşağıdakilerden hangisi yavaşlatıcı hız terimidir?
A) Slargando B)Giusto C) Moderato D) Vivace E) Stretto

7. Aşağıdakilerden hangisi isteğe bağlı hız terimidir?
A) Commodo B) Feroce C) Elegiaco D) Senza tempo E) Stretto

Kontrol Listesi

 (Hız Terimleri)

Metronom eşliğinde çaldığınız etüt ya da eserde, hız terimlerini uygulama durumuzu belirlemek 

amacıyla, aşağıdaki kontrol listesini öğretmeniniz ile doldurunuz. Uygulayabildikleriniz için “gerçekleşti” 

uygulayamadıklarınız için “gerçekleşmedi” sütununa (X) işareti koyunuz.

Gözlenecek Davranışlar

2

1

GerçekleşmediGerçekleşti

Lento hız terimine uygun çalar.

2

2

2

12

12

12

Sıra

Commodo hız terimine uygun çalar.

Commodo hız terimine uygun çalar.

Vivacessimo hız terimine uygun çalar.

Prestissimo hız terimine  uygun çalar.

Eser ya da etüdü çalarken metronomu lento hız aralığına ayarlar.

Eser ya da etüdü çalarken metronomu commodo hız aralığına ayarlar.

1

2

3

4

5

6

7

12Eser ya da etüdü çalarken metronomu vivacessimo hız aralığına ayarlar.8

12
Eser ya da etüdü çalarken metronomu vivacessimo hız aralığına ayarlar.9

Gözlenecek davranışta ifade edilen her bir davranışın gerçekleşmesi durumunda 11,1 puan, tamamının 

gerçekleşmesi durumunda ise 100 puan alınır.
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2
ÜNİTEÜNİTE

GÜRLÜK TERİM VE İŞARETLERİ

HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Daha önce öğrenmiş olduğunuz gürlük terimlerini anımsayınız ve söyleyiniz.

Bir eserde ya da etütte anlatmak istediğiniz duygu ve düşünceyi ifade edebilmemiz için notaların, 

bazen hafif bazen de kuvvetli olarak seslendirilmesi gerekebilir. Sesler üzerinde yapılan hafif ve kuvvetli  

volüm değişikliklerine  “gürlük” denir. Çok hafiften çok kuvvetliye kadar çeşitli gürlük terimleri vardır.Bu 

ünitede göreceğimiz gürlük terimleri forzando, con forza, molto fortissimo ve fortepiano dur.        
               Forzando: İtalyanca bir sözcüktür. Kuvvetlendirerek anlamındadır “fz” sembolü ile gösterilir.
               Con forza: Kuvvetli ve vurgulu anlamındadır.
               Molto fortissimo: Oldukça kuvvetli anlamındadır.
               Fortepiano: Önce kuvvetli sonra hafif anlamındadır, “ fp” sembolü ile gösterilir.

1. ETKİNLİK

Aşağıda verilen etüdü forzando  gürlük terimini  uygulayarak  çalınız.

Allegro moderato Jean Louis TOULOU

1 1.FORZANDO(FORZANDO), CON FORZA(KON FORZA), 2.MOLTO FORTİSSİMO(
FORTİSSİMO), 3. FORTEPİANO(FORTEPİYANO) TERİM VE İŞARETLERİ

MOLTO
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2. ETKİNLİK

Aşağıda verilen eseri forzando ve fortepiano terimlerine dikkat ederek çalınız.

Poco lento e grazioso

HUMORESQUE
Opus 101, No. 7

Antonin DVORAK
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3. ETKİNLİK

Aşağıda verilen eseri  molto fortissimo  ve forte piano gürlük terimlerini uygulayarak çalınız.

Wolfgang Amadeus MOZART                                           Allegro

4. ETKİNLİK

Dağarcıkta verilen etüt veya eserleri  forzando, conforza, molto fortissimo ve fortepiano  gürlük 

terim ve işaretlerine dikkat ederek çalınız.

                                                   DON JUAN  
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3. ETKİNLİK

Aşağıda verilen eseri  molto fortissimo  ve forte piano gürlük terimlerini uygulayarak çalınız.

Wolfgang Amadeus MOZART                                           Allegro

4. ETKİNLİK

Dağarcıkta verilen etüt veya eserleri  forzando, conforza, molto fortissimo ve fortepiano  gürlük 

terim ve işaretlerine dikkat ederek çalınız.

                                                   DON JUAN  
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

1. Aşağıdaki gürlük terimlerinin anlamlarını yanlarına yazınız.

Forzando:…………………………………………………………………………..…………………………...…………………
……………………………………………………………………………………………………
       

Con forza:……………………………………………………………………………….……………………………………………
………………………………………………………………………………………………………

Molto fortissimo:…………………………………………………………………………………………….……..……………
……………………………………………………………………………………………………….

Fortepiano:………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………..

2. Aşağıdaki gürlük terimlerini sembolleriyle eşleştiriniz.

Gürlük Terimi Sembolü

Forzando     
Conforza
Molto Fortissimo
Fortepiano

fz

fp

3
ÜNİTEÜNİTE

MÜZİKAL İFADE TERİMLERİ

HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Dinlediğiniz veya çaldığınız eserlerdeki müzikal ifadelerle ilgili düşüncelerinizi söyleyiniz.

Bir eser ya da etütte, duygu ve düşünceyi anlatabilmek için hız ve gürlük terimlerinin yanı sıra, 

ifade terimleri de kullanılır. Bu ünitede göreceğiniz müzikal ifade terimlerinden appassionata, ihtiraslı, 

coşkulu, şiddetli;  elegiaco, efsanevi;  espressivo, anlamlı, duygulu, ifadeli ve etkili; feroce, hiddetli ve 

kızgın; lontano,  uzak mesafeden;  misterioso, esrarlı ve gizemli anlamındadır.

1. ETKİNLİK

Aşağıda size sunulan etüt veya eserlerdeki müzik ifade terimlerine dikkat ederek çalınız.

DANCE OF  THE BLESSED SPIRITS FROM '' ORPHEUS ''  

1 1. (APASİYONATA), 2. (ELEGİYASO), 3. ( ,
 4. FEROCE(FEROSE), 5. LONTANO(LONTANO), 6. MISTERIOSO(MİSTERİYOSO) 

APPASSIONATA ELEGIACO ESPRESSIVO ESPİRESİVO)

                            Christoph Willibald GLUCK Lento,dolcissimo
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

1. Aşağıdaki gürlük terimlerinin anlamlarını yanlarına yazınız.

Forzando:…………………………………………………………………………..…………………………...…………………
……………………………………………………………………………………………………
       

Con forza:……………………………………………………………………………….……………………………………………
………………………………………………………………………………………………………

Molto fortissimo:…………………………………………………………………………………………….……..……………
……………………………………………………………………………………………………….

Fortepiano:………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………..

2. Aşağıdaki gürlük terimlerini sembolleriyle eşleştiriniz.

Gürlük Terimi Sembolü

Forzando     
Conforza
Molto Fortissimo
Fortepiano

fz

fp

3
ÜNİTEÜNİTE

MÜZİKAL İFADE TERİMLERİ

HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Dinlediğiniz veya çaldığınız eserlerdeki müzikal ifadelerle ilgili düşüncelerinizi söyleyiniz.

Bir eser ya da etütte, duygu ve düşünceyi anlatabilmek için hız ve gürlük terimlerinin yanı sıra, 

ifade terimleri de kullanılır. Bu ünitede göreceğiniz müzikal ifade terimlerinden appassionata, ihtiraslı, 

coşkulu, şiddetli;  elegiaco, efsanevi;  espressivo, anlamlı, duygulu, ifadeli ve etkili; feroce, hiddetli ve 

kızgın; lontano,  uzak mesafeden;  misterioso, esrarlı ve gizemli anlamındadır.

1. ETKİNLİK

Aşağıda size sunulan etüt veya eserlerdeki müzik ifade terimlerine dikkat ederek çalınız.

DANCE OF  THE BLESSED SPIRITS FROM '' ORPHEUS ''  

1 1. (APASİYONATA), 2. (ELEGİYASO), 3. ( ,
 4. FEROCE(FEROSE), 5. LONTANO(LONTANO), 6. MISTERIOSO(MİSTERİYOSO) 

APPASSIONATA ELEGIACO ESPRESSIVO ESPİRESİVO)

                            Christoph Willibald GLUCK Lento,dolcissimo
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      Moderately
       Henry MANCINI

THE PINK PANTER

A

B C

D

E
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      Moderately
       Henry MANCINI

THE PINK PANTER

A

B C

D

E
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1. ETKİNLİK

Müzikal ifade terimleriden appassionata, elegiaco, espressivo, feroce, lontano ve misteriosonun  

yer aldığı etüt ve eserleri bulunuz.

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

1.  Müziksel bir ifade terimi olan “Appassionata’nın” anlamı aşağıdakilerden hangisidir?

          A) İnce ve nazik bir deyişle B) Elemli, kederli C) İhtiraslı, coşkulu

          D) Hiddetli, kızgın E) Esrarlı bir şekilde

2.  Müziksel bir ifade terimi olan “Elegiaco’nun” anlamı aşağıdakilerden hangisidir?

           A) Efsanevi B) Kararlı, dayanıklı C) Anlamlı, duygulu

           D) Hiddetli, kızgın D) Esrarlı

3.  Müziksel bir ifade terimi olan “Espressivo’nun” anlamı aşağıdakilerden hangisidir?

            A) Anlamlı, duygulu B) Kararlı, dayanıklı C) Elemli, kederli

            D) Hiddetli, kızgın E) İhtiraslı, coşkulu

4.  Müziksel bir ifade terimi olan “Feroce’nin” anlamı aşağıdakilerden hangisidir?

             A) Efsanevi B) Kararlı, dayanıklı C) Hiddetli, kızgın

             D) Âşıkane bir sevgiyle E) Büyük bir sevgiyle

5.  Müziksel bir ifade terimi olan “Lontano’nun” anlamı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Uzak mesafeden B) Esrarlı bir şekilde C) Elemli, kederli

             D) Güçlü, kararlı E) İncelikle

6.  Müziksel bir ifade terimi olan “Misterioso’nun” anlamı aşağıdakilerden hangisidir?
            
           A) Hiddetli, kızgın B) Elemli, kederli C) Esrarlı bir şekilde

           B) Korkunç bir öfkeyle E )İhtiraslı, coşkulu

1. Aşağıdaki müzikal ifade terimlerini anlamları ile eşleştiriniz.

İfade Teriminin Adı Anlamı

Appassionata
Elegiaco
Espressivo
Lontano

Efsanevi

Esrarlı bir şekildeMisterioso

Feroce

Anlamlı, duygulu
Hiddetli, kızgın
İhtiraslı, coşkulu

Yırtıcı bir şekilde

James  GALWAY
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1. ETKİNLİK

Müzikal ifade terimleriden appassionata, elegiaco, espressivo, feroce, lontano ve misteriosonun  

yer aldığı etüt ve eserleri bulunuz.

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

1.  Müziksel bir ifade terimi olan “Appassionata’nın” anlamı aşağıdakilerden hangisidir?

          A) İnce ve nazik bir deyişle B) Elemli, kederli C) İhtiraslı, coşkulu

          D) Hiddetli, kızgın E) Esrarlı bir şekilde

2.  Müziksel bir ifade terimi olan “Elegiaco’nun” anlamı aşağıdakilerden hangisidir?

           A) Efsanevi B) Kararlı, dayanıklı C) Anlamlı, duygulu

           D) Hiddetli, kızgın D) Esrarlı

3.  Müziksel bir ifade terimi olan “Espressivo’nun” anlamı aşağıdakilerden hangisidir?

            A) Anlamlı, duygulu B) Kararlı, dayanıklı C) Elemli, kederli

            D) Hiddetli, kızgın E) İhtiraslı, coşkulu

4.  Müziksel bir ifade terimi olan “Feroce’nin” anlamı aşağıdakilerden hangisidir?

             A) Efsanevi B) Kararlı, dayanıklı C) Hiddetli, kızgın

             D) Âşıkane bir sevgiyle E) Büyük bir sevgiyle

5.  Müziksel bir ifade terimi olan “Lontano’nun” anlamı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Uzak mesafeden B) Esrarlı bir şekilde C) Elemli, kederli

             D) Güçlü, kararlı E) İncelikle

6.  Müziksel bir ifade terimi olan “Misterioso’nun” anlamı aşağıdakilerden hangisidir?
            
           A) Hiddetli, kızgın B) Elemli, kederli C) Esrarlı bir şekilde

           B) Korkunç bir öfkeyle E )İhtiraslı, coşkulu

1. Aşağıdaki müzikal ifade terimlerini anlamları ile eşleştiriniz.

İfade Teriminin Adı Anlamı

Appassionata
Elegiaco
Espressivo
Lontano

Efsanevi

Esrarlı bir şekildeMisterioso

Feroce

Anlamlı, duygulu
Hiddetli, kızgın
İhtiraslı, coşkulu

Yırtıcı bir şekilde

James  GALWAY
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4
ÜNİTEÜNİTE

SÜSLEME TERİM VE İŞARETLERİ

HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Bir eser ya da etütte müziğin ifadesini güçlendirmek için kullandığımız işaretlere süslemeler denir. 

Bu ünitede de göreceğiniz grupetto, üç- dört notadan oluşan ses kümesi;  trill, bir notayla tam veya 

yarım ton üstündeki notayı birbiri ardına ve titretircesine çalarak uygulanması; tremolo, üçlü  ve daha 

fazla ses aralıklarını içerip  trill gibi çalınmasıdır.

2. ETKİNLİK

Aşağıda verilen grupetto süslemelerinin yer aldığı etütleri çalınız.

a)

b)

c)

1. ETKİNLİK

Aşağıda verilen grupetto süsleme egzersizlerini çalınız.

1 1. ( ), 2. ( ), 3. (
 

GRUPETTO GURUPETTO TRILL TİRİL TREMOLO TİREMOLO)

Adagio patetico Ernesto KOHLER

Daha önce öğrenmiş olduğunuz süsleme terimlerini hatırlayınız ve öğretmeninizle
paylaşınız.
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4
ÜNİTEÜNİTE

SÜSLEME TERİM VE İŞARETLERİ

HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Bir eser ya da etütte müziğin ifadesini güçlendirmek için kullandığımız işaretlere süslemeler denir. 

Bu ünitede de göreceğiniz grupetto, üç- dört notadan oluşan ses kümesi;  trill, bir notayla tam veya 

yarım ton üstündeki notayı birbiri ardına ve titretircesine çalarak uygulanması; tremolo, üçlü  ve daha 

fazla ses aralıklarını içerip  trill gibi çalınmasıdır.

2. ETKİNLİK

Aşağıda verilen grupetto süslemelerinin yer aldığı etütleri çalınız.

a)

b)

c)

1. ETKİNLİK

Aşağıda verilen grupetto süsleme egzersizlerini çalınız.

1 1. ( ), 2. ( ), 3. (
 

GRUPETTO GURUPETTO TRILL TİRİL TREMOLO TİREMOLO)

Adagio patetico Ernesto KOHLER

Daha önce öğrenmiş olduğunuz süsleme terimlerini hatırlayınız ve öğretmeninizle
paylaşınız.



8180

3. ETKİNLİK

Aşağıda verilen tril süsleme egzersizlerini çalınız.

b)

c)

4. ETKİNLİK

Aşağıdaki  tril süslemelerinin verildiği etütleri çalınız.

Ernesto KOHLER

a)
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3. ETKİNLİK

Aşağıda verilen tril süsleme egzersizlerini çalınız.

b)

c)

4. ETKİNLİK

Aşağıdaki  tril süslemelerinin verildiği etütleri çalınız.

Ernesto KOHLER

a)
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5. ETKİNLİK

Aşağıda verilen tremolo ile ilgili egzersizleri çalınız.

a)

b)
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5. ETKİNLİK

Aşağıda verilen tremolo ile ilgili egzersizleri çalınız.

a)

b)
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Kontrol Listesi

(Süsleme Biçimleri)

Çaldığınız etüt ya da eserde süsleme biçimlerini uygulama durumunuzu belirlemek amacıyla 

aşağıdaki kontrol listesini öğretmeniniz ile birlikte doldurunuz. Yapabildikleriniz için “gerçekleşti”  

yapamadıklarınız için “gerçekleşmedi” sütununa (X) işareti koyunuz.

Gözlenecek Davranışlar

2

1

GerçekleşmediGerçekleşti

Eser ya da etüdü çalarken grupetto süsleme biçimini yapar.

2

2

2

Sıra

Eser ya da etüdü çalarken trill çeşitlerini çalgısıyla çalar.

Eser ya da etüdü çalarken tremolo süslemesini çalgısıyla 
yapar.

Tüm seslerde ikili aralıklarla trill çalışmasını yapar.

1

2

3

4

Aşağıdaki cümlelerde noktalı  yerleri doğru sözcüklerle tamamlayınız.

1. Çabucak çalınan  üç veya dört notalık ezgiden oluşan ezgisel süslemeye……….. denir.

2. Birbirine tam ya da yarım ses uzaklıkta bulunan iki bitişik notanın sırayla ve çok hızlı bir şekilde oluşan 

titreşime ……………..denir.

3. Aşağıda verilen süsleme egzersizlerinden hangisi tremolodur?

4.Aşağıda verilen trilin seslendirilişini yazınız ve bu egzersizi çalınız.

Gözlenecek davranışta ifade edilen her bir davranışın gerçekleşmesi durumunda 25 puan, tamamının 

gerçekleşmesi durumunda ise 100 puan alınır.
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FLÜT MÜZİĞİNDE KLASİK DÖNEM

FLÜT MÜZİĞİNDE BAROK DÖNEM

FLÜT MÜZİĞİNDE ROMANTİK 
DÖNEM

FLÜT MÜZİĞİNDE ÇAĞDAŞ DÖNEM

ÖĞRENME ALANI
FLÜT MÜZİĞİNDE DÖNEMLER4
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FLÜT MÜZİĞİNDE BAROK DÖNEM

HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Barok Dönem Biçim ve Tür Özellikleri

Barok dönemde triller, genellikle bir üst notadan başlar. Trill, appogetuare ( apajatür ) yapılan nota 

tutularak  yapılır. Dil vurulan notalar, besteciler arasında farklılık olmasına rağmen daha detache 

(detaşe) çalınır. Burada anlatılmak istenilen, dilin daha geride bir noktaya vurulması sırasında havanın 

kesilmemesidir. Barok eserler yorumlanırken stil özelliği olarak vibratodan mümkün olduğunca 

kaçınılmalıdır. Barok eserlerdeki müzik cümlelerinde, notalar arasında, belirtilmedikçe basamak 

şeklinde nüanslar olmamaktadır ; solo eser ve füglerde farklı durumlar olabilir.

1. ETKİNLİK

Aşağıda verilen Barok Döneme ait eseri dönem özelliklerine dikkat ederek çalınız.

ÜNİTEÜNİTE

FLÜT MÜZİĞİNDE BAROK DÖNEM ÖZELLİKLERİ1

1

CONCERTO IN A MINOR
Moderato Johann Sebastian BACH 

Dinlediğiniz Barok Dönem eserlerinde, dikkatinizi çeken eserlere yansıyan dönem
özelliklerini öğretmeninizle paylaşınız.  
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FLÜT MÜZİĞİNDE BAROK DÖNEM BESTECİLERİ2
Müzik tarihinde Barok Dönem kantat ve opera gibi sahne sanatlarının ve senfonik orkestraların 

temellerinin atıldığı, armoni tekniğinin mükemmele ulaştığı bir dönemdir. Bu dönem, müzik 

literatürlerinde önemli bir yer tutan sonat, konçerto ve süit formlarının bestecilerini yetiştiren bir 

dönem olmuştur.

Bu dönemde dört ayrı ülkeden dört büyük besteci çıkmıştır: Jean-Philippe Rameau ( Jan Filip Ramu 

- Fransız ), Antonio Vivaldi ( Antonyo Vivaldi - İtalyan ), Johann Sebastian Bach ( Yohan Sebastiyan Bah - 

Alman ) ve George Friedrich Haendel ( Corc Firedrih Hendel - İngiliz ).

Ayrıca bu dönemde Johann Pachelbel ( Yohan Paşabel ), Domenico Scarlatti ( Domeniko Sıkarlatti), 

Benedetto Marcello (Benedit Marçello ), George Philipp Telemann ( Corc Filip Teleman ), Francesco 

Geminianni ( Françesko Geminiyan ), Tommaso Albinoni ( Tomas Albinoni ), Giovanni Battista Pergolosi ( 

Ciovanni Batista Pergolosi ), Henry Purcell ( Henri Pörsıl ), Jean- Baptiste Loillet ( Jan- Bapiste Loyle ), 

Heinrich Schütz (Henrik Şutz ), Arcancelo Corelli ( Arsançelo Koreli ), Johann Kuhnau ( Yohan Kuhno ), 

Friedrich Wilhem Zachou ( Firedrih Vilyım Zako ), Dietrich Buxtehude ( Ditrik Baksto ) gibi önemli 

besteciler de yetişmiş, bu besteciler  Barok Dönem müziğine önemli eserler kazandırmışlardır.

2. ETKİNLİK

Barok Döneme ait dinlediğiniz eserlerin isimlerini öğretmeninizle paylaşınız.  

3. ETKİNLİK

Barok Dönem bestecilerinin flüt için yazdıkları eserleri araştırınız. 

FLÜT MÜZİĞİNDE BAROK DÖNEMDEKİ TÜM  FORM BİÇİMLERİ3
Barok Dönemde sonatin, sonat, konçerto ve suit formlarında flüt müziği için önemli eserler 

yazılmıştır. Bu döneme ait  örnekler arasında Johann Sebastian Bach'ın flüt konçertoları, sonatları ve 

suiti bulunmaktadır. Önemli eserlerden olan La minör konçerto ünite içinde verilmiştir.

FLÜT MÜZİĞİNDE BAROK DÖNEME AİT ÖRNEKLER4
Barok Dönem çalgı müziğine ait en önemli örnekler, suit, sonatin,  sonat, konçerto ve varyasyon 

formunda yazılmıştır. Bach konçerto ve sonatlar, Vivaldi konçertolar, Haendel sonatlar, Locatelli 

sonatlar  Barok Dönemin   önemli yapıtlarındandır.
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4. ETKİNLİK

Barok Döneme ait değişik formlardan eserler dinleyerek bu eserler hakkındaki 

düşüncelerinizi öğretmeninizle paylaşınız.

örnek 

5. ETKİNLİK

Dağarcıkta sunulan Barok Dönem müzik örneklerinden tercih ettiklerinizi, dönemin özelliklerine, 

çalgı stiline, yansıttığı karakter ve nüanslara dikkat ederek çalınız.

Aşağıdaki soruları yanıtlayınız.

1.Barok  Dönem müziklerinin biçim ve tür özelliklerini açıklayınız.

2.Dönemdeki sonat, konçerto ve suit formlarının biçimsel özelliklerini açıklayınız.

3.Barok  Dönem bestecilerinden üçünün adını noktalı yerlere  yazınız.
   
    ……………………………………

    ……………………………………

    …………………………………….

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Barok  Dönem eserlerini çalarken aşağıdaki puanlama anahtarını kullanınız.

PuanÖlçütler

 Barok  Döneme ait eserleri çalarken aşağıdaki ölçütlerden tümünü başarı ile uygular:  

•Mümkün olduğunca dilli notaları detache (detaşe) çalar.

•Sesleri temiz çıkarır.

•Nüanslara dikkat eder.

•Stil özelliği olarak vibratodan mümkün olduğunca kaçınır.

•Trili bir üst notadan yapar. 

•Dönem özelliği olarak cümle içerisinde genellikle nüanslar olmamasına dikkat eder.

Öğretmen Yorumları:

Puanlama: 4: 100 puana, 3: 75 puana, 2:  50 puana, 1:  25 puana denk düşer.

 Barok  Döneme ait eserleri çalarken aşağıdaki ölçütlerden en az dört tanesini başarı ile uygular:  

•Mümkün olduğunca dilli notaları detache (detaşe) çalar.

•Sesleri temiz çıkarır.

•Nüanslara dikkat eder.

•Stil özelliği olarak vibratodan mümkün olduğunca kaçınır.

•Trili bir üst notadan yapar. 

•Dönem özelliği olarak cümle içerisinde genellikle nüanslar olmamasına dikkat eder.

 Barok  Döneme ait eserleri çalarken aşağıdaki ölçütlerden en az üç tanesini başarı ile uygular:  

•Mümkün olduğunca dilli notaları detache (detaşe) çalar.

•Sesleri temiz çıkarır.

•Nüanslara dikkat eder.

•Stil özelliği olarak vibratodan mümkün olduğunca kaçınır.

•Trili bir üst notadan yapar. 

•Dönem özelliği olarak cümle içerisinde genellikle nüanslar olmamasına dikkat eder.

 Barok  Döneme ait eserleri çalarken aşağıdaki ölçütlerden en az iki tanesini başarı ile uygular:  

•Mümkün olduğunca dilli notaları detache (detaşe) çalar.

•Sesleri temiz çıkarır.

•Nüanslara dikkat eder.

•Stil özelliği olarak vibratodan mümkün olduğunca kaçınır.

•Trili bir üst notadan yapar. 

•Dönem özelliği olarak cümle içerisinde genellikle nüanslar olmamasına dikkat eder.

4

3

2

1

Öğrenci Yorumları:

Emanuel PAHUD
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HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Klasik Dönemde Biçim ve Tür Özellikleri

Klasik Dönemde müzik cümleleri, daha duygulu, hafif ve zariftir. Daha parlak ve açık sesler 

kullanılır. Klasik Dönemde, dönem özelliği olarak çeşitli gürlük ve hız terimleri, flüt eserlerinde sıklıkla 

kullanılmaktadır. Viyana Klasikleri, özellikle zarif çalınmasıyla öne çıkar ve dönemin özelliklerini tümüyle 

taşır.

1. ETKİNLİK

Aşağıda verilen Klasik Döneme ait eseri, biçim ve tür özelliklerine dikkat ederek çalınız.

FLÜT MÜZİĞİNDE KLASİK DÖNEM ÖZELLİKLERİ1

Daha önce dinlediğiniz Klasik Dönem eserlerinde dikkatinizi çeken dönem özelliklerini 

öğretmeninizle paylaşınız.

FLÜT MÜZİĞİNDE KLASİK DÖNEM             2
ÜNİTEÜNİTE

Johann Joachim QUANTZCONCERTO
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FLÜT MÜZİĞİNDE KLASİK DÖNEM BESTECİLERİ2
Klasik Dönem, operada Gluck'ün; çalgı müziğinde ise Haydn, Mozart ve Beethoven'ın yenilikleriyle 

tanınır. Orkestraların kurulduğu, senfonik eserlerin oluşmaya başladığı, piyanonun ağırlık kazandığı, 

müzik yapısının sağlamlaştığı Klasik Dönemde önemli müzik eserleri kazandıran diğer bestecilerse 

Johann Stamitz ( Yohan Şitamitz ), Luigi Boccherini ( Luiyigi Boherini ), Franz Schubert ( Franz Şubert ), 

François-Joseph Gossec ( Fırançoyis Yosep Gosek ), François Devienne    (Fırançoyis Deviyen ), Johann 

Joachim Quantz ( Yohan Yohayim Kuantz ), Friedrich Reichardt ( Frederik Rayhart ), Peter Schulz ( Pitır 

Şulz)’ dur. 

2. ETKİNLİK

Klasik Döneme ait dinlediğiniz eserlerin isimlerini öğretmeninizle paylaşınız. 

3. ETKİNLİK

Klasik Dönem bestecilerinin flüt için yazdıkları eserleri araştırınız.

FLÜT MÜZİĞİNDE DÖNEMDEKİ TÜM  FORM BİÇİMLERİ3
Klasik Dönemde sonatin, sonat, ve konçerto formlarında flüt müziği için önemli yer tutan eserler 

yazılmıştır. Bu döneme ait önemli örnekler arasında Johann Joachim Quantz'ın flüt konçertosu ünite 

içinde yer almaktadır.

FLÜT MÜZİĞİNDE KLASİK DÖNEME AİT ÖRNEKLER4
Klasik Dönem müziğine ait en önemli eserler sonatin, sonat, konçerto formunda yazılmıştır.  

Mozart'ın Sol majör ve Re majör konçertoları, Quantz’in 

konçertosu, Devienne’in konçertosu Klasik Dönemin  önemli eserlerindendir.

Sol majör ve Re majör konçertoları, Stamitz’in 
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4. ETKİNLİK

Klasik Döneme ait değişik formlardan eserleri dinleyerek bu eserler hakkındaki 

düşüncelerinizi öğretmeninizle paylaşınız.

örnek 

5. ETKİNLİK

Dağarcıkta sunulan Klasik Dönem müzik örneklerinden tercih ettiklerinizi, dönemin özelliklerine, 

çalgı stiline, yansıttığı karakter ve nüanslara dikkat ederek çalınız.

Aşağıdaki soruları yanıtlayınız.

1. Klasik Dönem müziklerinin biçim ve tür özelliklerini açıklayınız.
2. Klasik Dönem sonat, suit ve konçertonun biçimsel özelliklerini açıklayınız.
3. Klasik Dönem bestecilerinden üçünün adını noktalı yerlere  yazınız.
   ……………………………………

    ……………………………………

    …………………………………….

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Klasik Dönem eserlerini çalarken aşağıdaki puanlama anahtarını kullanınız.  

PuanÖlçütler

Klasik Döneme ait eserleri çalarken aşağıdaki ölçütlerden tümünü başarı ile uygular:  

•Hız terimlerine dikkat eder.

•Sesleri temiz çıkarır.

•Gürlük terimlerine dikkat eder.

•Dönem çalgı stilini yansıtır.

•Leggiero tekniğini uygular.

•Nüanslara dikkat eder.

Öğretmen Yorumları:

Puanlama: 4: 100 puana, 3: 75 puana, 2:  50 puana, 1:  25 puana denk düşer.

Klasik Döneme ait eserleri çalarken aşağıdaki ölçütlerden en az dört tanesini başarı ile uygular:  

•Hız terimlerine dikkat eder.

•Sesleri temiz çıkarır.

•Gürlük terimlerine dikkat eder.

•Dönem çalgı stilini yansıtır.

•Leggiero tekniğini uygular.

•Nüanslara dikkat eder.

Klasik Döneme ait eserleri çalarken aşağıdaki ölçütlerden en az üç tanesini başarı ile uygular:  

•Hız terimlerine dikkat eder.

•Sesleri temiz çıkarır.

•Gürlük terimlerine dikkat eder.

•Dönem çalgı stilini yansıtır.

•Leggiero tekniğini uygular.

•Nüanslara dikkat eder.

Klasik Ddöneme ait eserleri çalarken aşağıdaki ölçütlerden en az iki tanesini başarı ile uygular:  

•Hız terimlerine dikkat eder.

•Sesleri temiz çıkarır.

•Gürlük terimlerine dikkat eder.

•Dönem çalgı stilini yansıtır.

•Leggiero tekniğini uygular.

•Nüanslara dikkat eder.

4

3

2

1

Öğrenci Yorumları:
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HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Romantik Dönemde Biçim ve Tür Özellikleri

Romantik Dönemde gürlük özellikleri en yüksek sınırda kullanılmıştır. Bireysel ifade ön plandadır. 

Özellikle tempolarda esneklik görülmektedir. Bu dönemde, tempo değişikliğini ve nüansları barındıran 

uzun soluklu müzik cümleleri görülür. Flüt ailesinden piccolo, orkestral eserlerde sıkça kullanılmıştır.

1. ETKİNLİK

Aşağıda verilen eseri, Romantik Dönem biçim ve tür özelliklerine dikkat ederek çalınız.

FLÜT MÜZİĞİNDE ROMANTİK DÖNEM ÖZELLİKLERİ1

Daha önce dinlediğiniz Romantik Döneme ait müzik eserlerinde dikkatinizi çeken dönem 

özelliklerini öğretmeninizle  paylaşınız.

Cecile CHAMINADE 

CONCERTINO

99

FLÜT MÜZİĞİNDE ROMANTİK DÖNEM            3
ÜNİTEÜNİTE

Moderato

*(                  ) Concertino adlı eserin devamı vardır. 

Romantik Dönem, ‘sanat için sanat’ felsefesinin ağır bastığı bir dönem olup Schubert( Şubert ), 

Chopin ( Şopen ), Schumann ( Şuman ), Liszt ( List ), Berlioz ( Berliyöz ), Verdi ve Wagner ( Vagner ) bu 

döneme damgasını vuran önemli besteciler arasında yer almaktadır. Donizetti, Bellini, Paganini ve 

Mendelssohn ( Mendelson ), Cecile Chaminade ( Sesil Şaminad), Carl Maria Von Weber ( Karl Maria Von 

Veber ) Romantik Dönemin önemli bestecileri arasında yer almış, bu döneme ait önemli eserler 

yazmışlardır.

2. ETKİNLİK

Romantik Döneme ait dinlediğiniz eserlerin isimlerini öğretmeninizle paylaşınız.

3. ETKİNLİK

Romantik Dönem bestecilerinin flüt için yazdıkları eserleri araştırınız.

FLÜT MÜZİĞİNDE ROMANTİK DÖNEM BESTECİLERİ2

Op. 107
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FLÜT MÜZİĞİNDE ROMANTİK DÖNEME AİT ÖRNEKLER4
Romantik Dönem sanatçıları , kendilerinden önceki klasik formları devralarak bu döneme ait 

önemli yapıtlar meydana getirmişlerdir. Romantik Dönemde; lied, sonat, konçerto, suit, varyasyon ve 

senfoni gibi formlara ait örnekler bulunmaktadır. Carl Reicneke’nin konçertosu ve  Cecil 

Chaminade’ın konçertosu, Giuseppe Saverio Mercadante’nin (Juseppe Saveryo Markadante) 

konçertoları, Romantik Dönemin  önemli yapıtları arasındadır.

Undine sonatı,

4. ETKİNLİK

Romantik Döneme ait değişik formlardan eserler dinleyerek dinlediğiniz eserler hakkındaki 

düşüncelerinizi  öğretmeninizle paylaşınız.

örnek 

5. ETKİNLİK

Dağarcıkta sunulan Romantik Dönem müzik örneklerinden tercih ettiklerinizi dönemin 

özelliklerine, çalgı stili, yansıttığı karakter ve nüanslara dikkat ederek yorumlayınız.düşüncelerinizi 

öğretmeninizle paylaşınız.

FLÜT MÜZİĞİNDE ROMANTİK DÖNEMDEKİ TÜM FORM BİÇİMLERİ3
Romantik  Dönemde sonatin, sonat, konçerto ve suit formlarında flüt müziği için önemli yer tutan 

eserler yazılmıştır. Bu döneme ait önemli örnekler arasında Chopin'in nocturnü ve varyasyonları 

bulunmaktadır. Önemli eserlerden olan Cecile Chaminade'nin Concertino adlı eseri  ünite içinde yer 

almaktadır.



Aşağıdaki soruları yanıtlayınız.

1. Romantik Dönemin özellikleri hakkında bildiklerinizi söyleyiniz.

2. Döneme ait müzik biçimlerinden varyasyon ve sonat formlarının biçimsel özelliklerini açıklayınız.

3. Romantik Dönem bestecilerinden üçünün  adını noktalı yerlere yazınız.
   
    ……………………………………

    ……………………………………

    …………………………………….

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Romantik Dönem eserlerini çalarken aşağıdaki puanlama anahtarını kullanınız.

PuanÖlçütler

Romantik Dönem eserlerini çalarken aşağıdaki ölçütlerden tümünü başarı ile uygular:

•Sesler temiz ve parlaktır.

•Uzun soluklu müzik cümlelerini çalarken tempodaki ve nüanstaki farklılıkları uygulamıştır.

•Tempolardaki esnekliği yapmıştır.

•Bireysel anlatım ön planda tutulmuştur.

•Gürlük terimleri en üst sınırda tutulmuştur.

Öğretmen Yorumları:

Puanlama: 4: 100 puana, 3: 75 puana, 2:  50 puana, 1:  25 puana denk düşer.

Romantik Dönem eserlerini çalarken aşağıdaki ölçütlerden en az dört tanesini başarı ile uygular:

•Sesler temiz ve parlaktır.

•Uzun soluklu müzik cümlelerini çalarken tempodaki ve nüanstaki farklılıkları uygulamıştır.

•Tempolardaki esnekliği yapmıştır.

•Bireysel anlatım ön planda tutulmuştur.

•Gürlük terimleri en üst sınırda tutulmuştur.

Romantik Dönem eserlerini çalarken aşağıdaki ölçütlerden en az üç tanesini başarı ile uygular:

•Sesler temiz ve parlaktır.

•Uzun soluklu müzik cümlelerini çalarken tempodaki ve nüanstaki farklılıkları uygulamıştır.

•Tempolardaki esnekliği yapmıştır.

•Bireysel anlatım ön planda tutulmuştur.

•Gürlük terimleri en üst sınırda tutulmuştur.

Romantik Dönem eserlerini çalarken aşağıdaki ölçütlerden en az iki tanesini başarı ile uygular:

•Sesler temiz ve parlaktır.

•Uzun soluklu müzik cümlelerini çalarken tempodaki ve nüanstaki farklılıkları uygulamıştır.

•Tempolardaki esnekliği yapmıştır.

•Bireysel anlatım ön planda tutulmuştur.

•Gürlük terimleri en üst sınırda tutulmuştur.

4

3

2

1

Öğrenci Yorumları:
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FLÜT MÜZİĞİNDE ÇAĞDAŞ DÖNEM          

HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Çağdaş Dönem Biçim ve Tür Özellikleri

Çağdaş Dönemde flüt, teknik ve müzikal anlamda en üst düzeyde kullanılmıştır. Flütte ses renkleri 

ön plandadır. Seslerdeki renk değişikliklerine tonal olduğu kadar atonal ve modal eserlere de sıkça 

rastlanmaktadır. Bu dönemdeki eserlerde, flüt ailesinin diğer üyelerine de yer verilmiştir. Çağdaş 

müzikte flüt dağarcığı, diğer dönemlere göre daha fazladır.

1. ETKİNLİK

Aşağıda verilen eseri Çağdaş Dönem biçim ve tür özelliklerine dikkat ederek çalınız.

FLÜT MÜZİĞİNDE ÇAĞDAŞ DÖNEM BESTECİLERİ2Dinlediğiniz Çağdaş Dönem eserlerinde dikkatinizi çeken dönem özelliklerini paylaşınız.

FLÜT MÜZİĞİNDE ÇAĞDAŞ DÖNEM ÖZELLİKLERİ1
Çağdaş Dönem müziğinde her türlü kural, bilinçli olarak aşılmış; teknikte, ifadede, stilde ve 

biçimde sınırlar zorlanmıştır. Bu dönem, sadece müzikte değil diğer alanlarda da yeniliklerin yapıldığı, 

özgür ruhlu sanatçı ve düşünürlerin şekillendirdiği bir dönemdir. Iber, Jolivet , Toru Takamitsu, Isan 

Jung,  Luciano Bario, Fuhistima, Eugene Bozza(Öjen Botza) Dönemin  önemli bestecileri 

arasındadır. 

2. ETKİNLİK

Çağdaş Döneme ait dinlediğiniz eserlerin isimlerini öğretmeninizle paylaşınız.      

3. ETKİNLİK

Çağdaş Dönem bestecilerinin flüt için yazdıkları eserleri araştırınız.

FLÜT MÜZİĞİNDE ÇAĞDAŞ DÖNEMDEKİ TÜM FORM BİÇİMLERİ3
Flütte 19. yüzyılda gerçekleşen büyük yapısal değişim, flüt için yazılan eserleri doğrudan 

etkilemiştir. Boehm sisteminin kanıtlanmış üstünlüğü sayesinde flüt eserleri artık daha görkemlidir. 20. 

yüzyılda flüt, bağımsızlığını ilan etmiş, değişik formlarda solo flüt eserleri bestelenmiştir. Maurice 

Ravel’in Daphnis & Chole adlı 2 numaralı Bale Suit’inde piccolo , 1. flüt, 2. flüt ve alto flüt partileri esere 

zenginlik katmış , bu eser Çağdaş Dönemin önemli eserleri arasında yer almıştır. Sonat, konçerto ve  

varyasyonlar, Çağdaş Dönemde yer alan diğer önemli  formlardır. Debussy’nin SYRINX (Sirenks)  adlı flüt 

için yazılmış eseri ünite içinde yer almaktadır.

4
ÜNİTEÜNİTE

SYRINX

Claude DEBUSSY
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4
ÜNİTEÜNİTE

SYRINX
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Çağdaş Döneminin en çok kullanılan formları senfoni, konçerto, oda müziği, bale ve opera 

eserleridir.  Iber  ve  Jolivet’in konçertoları bu dönemde  flüt için yazılan en önemli eserlerdir. 

4. ETKİNLİK

Çağdaş Döneme ait değişik formlardan eser örnekleri dinleyerek,  bu eserler hakkındaki 

düşüncelerinizi öğretmeninizle paylaşınız.

FLÜT MÜZİĞİNDE ÇAĞDAŞ DÖNEME AİT ÖRNEKLER4

5. ETKİNLİK

Dağarcıkta sunulan Çağdaş Dönem müzik örneklerinden  tercih ettiklerinizi  dönemin 

özelliklerine, çalgı stiline, yansıttığı karakter ve nüanslara dikkat ederek yorumlayınız.

Aşağıdaki cümledeki  noktalı yerleri  doğru  sözcüklerle tamamlayınız.

1. Çağdaş Dönemde seslerdeki renk değişikliklerine tonal olduğu kadar ……….. ve ………..  eserlerde sıkça 

rastlanmaktadır.

Aşağıdaki soruları yanıtlayınız.

2. Çağdaş Dönemin özelliklerini söyleyiniz.

3. Çağdaş Dönem bestecilerinden üçünün adını noktalı yerlere yazınız.
   
   ……………………………………

   …………………………………….
   
   …………………………………….

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Çağdaş  Dönem eserlerini  çalarken aşağıdaki puanlama anahtarını kullanınız.

PuanÖlçütler

Çağdaş Dönem eserlerini çalarken aşağıdaki ölçütlerden tümünü başarı ile uygular:

•Stil özelliği olarak çalgıyı en üst sınırlarda kullanmıştır.

•Sesleri temiz ve parlak çalmıştır.

•Seslerdeki renk değişikliklerine dikkat ederek çalmıştır.

•Nüanslara dikkat ederek çalmıştır.
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Çağdaş Dönem eserlerini çalarken aşağıdaki ölçütlerden en az üç tanesini başarı ile uygular:

•Stil özelliği olarak çalgıyı en üst sınırlarda kullanmıştır.

•Sesleri temiz ve parlak çalmıştır.

•Seslerdeki renk değişikliklerine dikkat ederek çalmıştır.
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4

3

2

1

Öğrenci Yorumları:
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EŞLİKLİ UYGULAMA, GELİŞTİRME VE 
SERGİLEME DAĞARCIĞI

SOLO UYGULAMA, GELİŞTİRME VE 
SERGİLEME DAĞARCIĞI

ÖĞRENME ALANI
FLÜTTE UYGULAMA, GELİŞTİRME
VE SERGİLEME DAĞARCIĞI

5

“Güzel sanatların hepsinde, ulus gençliğinin ne türlü ilerletilmesini istediğinizi bilirim. Bu 
yapılmaktadır. Ancak bunda en çabuk, en önde götürülmesi gerekli olan Türk musikisidir. Bir 
ulusun yeni değişikliğinde ölçü, musikide değişikliği alabilmesi, kavrayabilmesidir.”
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HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Eser ve etüdün sergilenmesi verilen emeği, kazanılan başarıyı gösterdiği gibi kişinin kendine 

güvenini artıran ve bir topluluk karşısında heyecanlanmadan kendini ifade etmesini sağlayan bir   

etkinliktir. Eserleri yorumlama becerisi, kişide müzik yapma duygusunu uyandırır. Teknik ve müzikal 

anlamda olgunlaşan bir eser, yorumlama gücü ve performansla birleştirilip sergilendiğinde başarıyı  

getirir. Yıl boyunca öğrenilen tüm teknik ve teorik bilgileri içeren eser ve etüt örnekleri, solo ve eşlikli 

olarak seslendirilir.

1. ETKİNLİK

Bugüne kadar oluşturduğunuz repertuvarınızdan, sevdiğiniz etüt ve eserleri, öğrendiğiniz tüm 

tekniklere, süsleme ve nüanslara dikkat ederek çalınız.

ÖĞRENİLEN TÜM TEKNİK VE TEORİK BİLGİLERE UYGUN ETÜT - ESER ÇALIŞMASI1

Eser ve etütlerin sergilemesinin önemini düşünüp bu konuyla ilgili düşüncelerinizi 

öğretmeninizle paylaşınız.

109108

2. ETKİNLİK

Yıl içerisinde çalmış olduğunuz etüt ve eserlerden yıl sonunda sergilemek üzere bir dağarcık 

oluşturunuz.

Kontrol Listesi

(Solo Uygulama, Sergileme Dağarcığı)

Çaldığınız etüt ya da eserdeki uygulama durumuzu belirlemek amacıyla öğretmeninizle 

aşağıdaki kontrol listesini doldurunuz. Uygulayabildikleriniz için “gerçekleşti”  uygulayamadıklarınız için 

“gerçekleşmedi” sütununa (X) işareti koyunuz.

Gözlenecek Davranışlar

2

1

GerçekleşmediGerçekleşti

Eser ya da etüdü belirtilen tempoda çalar.

2

2

2

12

12

12

Sıra

Eser ya da etüdü çalarken sesleri temiz çalar.

Eser ya da etüdü çalarken güçlü çalar.

Eser ya da etüdü vibrato tekniğini uygular.

Eser ya da etüdü çalarken gürlük terim ve işaretlerine uyar.

Eser ya da etüdü ifade terimlerine uygun olarak çalar.

Eser ya da etüdü süsleme terim ve işaretlerine dikkat ederek 
çalar.

1

2

3

4

5

6

7

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

12Eser ya da etüdü duraklamadan ve akıcılığı bozmadan çalar.8

12Çaldığı eser ya da etüdün ait olduğu dönemin özelliklerine 
uygun biçimde yorumlayarak çalar.9

12Eser ya da etüdü nefes tekniklerini doğru biçimde kullanarak 
çalar.

10

12Eser ya da etüdü dil, parmak ve nefes koordinasyonunu 
sağlayarak çalar.

11

SOLO UYGULAMA, GELİŞTİRME VE SERGİLEME DAĞARCIĞI1
ÜNİTEÜNİTE

Gözlenecek davranışta ifade edilen her bir davranışın gerçekleşmesi durumunda 9 puan, tamamının 

gerçekleşmesi durumunda ise 100 puan alınır.
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EŞLİKLİ UYGULAMA, GELİŞTİRME VE SERGİLEME DAĞARCIĞI

HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Birlikte çalmak, müziğin bir parçası olduğu gibi müziksel gelişim için de son derece önemlidir. Bireysel 

müzik, daha sonra küçük gruplarla “birlikte çalmaya” dönüşür ve ortaya güzel bir paylaşım çıkar. Yapılan 

müzik paylaşılınca kazanımlar daha da çoğalır, müzik anlam kazanır.

Birlikte çalmada en yaygın olan biçim düodur. Düo, iki kişiden oluşan en küçük müzik grubudur. Çalgı 

müziğinde, düo için yapılan tüm eserlere düet ( eşlikli eser ) denir. Düolarda, farklı çalgılar birbirine eşlik 

edebildiği gibi aynı çalgılar da birbirine eşlik edebilir: iki flüt- iki keman, flüt- piyano, flüt- gitar, flüt- klarnet, 

flüt- arp vb.

Birlikte çalmada yaygın olan diğer bir eşlikli çalma biçimi de triodur. Trio, üç kişiden oluşur. Trio larda, 

farklı çalgılar birbirine eşlik edebildiği gibi aynı çalgılar da birbirine eşlik edebilir: üç flüt- üç keman, flüt- 

klarnet- obua, trompet- korno- trombon, klarnet- fagot- obua, keman- viyola- viyolonsel vb.

Birlikte çalmada yaygın bir diğer eşlikli çalma biçimi de kuartettir. Kuartetin kelime anlamı dört çalgı ya 

da dört ses için müzik, dört çalgılı topluluktur. Kuartetlerde farklı çalgılar birbirine eşlik edebildiği gibi aynı 

çalgılar da birbirine eşlik edebilir. İki keman- viyola- viyolonsel en yaygın kuartet biçimidir. Dört flüt, flüt- 

obua- klarnet- fagot, trompet- trombon- korno- flüt vb. ile de kuartet oluşturulabilir.

1. ETKİNLİK

Bugüne kadar oluşturduğunuz repertuvarınızdan, sevdiğiniz eşlikli eserlerden birini, öğrendiğiniz 

tüm tekniklere, süsleme ve nüanslara dikkat ederek çalınız.

ÖĞRENİLEN TÜM TEKNİK VE TEORİK BİLGİLERE UYGUN FARKLI GRUP ÇALIŞMALARI 1

İzlediğiniz eşlikli konserlerle ilgili izlenimlerinizi öğretmeninizle paylaşınız.

2. ETKİNLİK

Yıl içerisinde çalmış olduğunuz etüt ve eserlerden yıl sonunda sergilemek üzere bir dağarcık 
oluşturunuz.

Kontrol Listesi

(Eşlikli Uygulama, Sergileme Dağarcığı)

Çaldığınız etüt ya da eserdeki uygulama durumuzu belirlemek amacıyla öğretmeninizle 

aşağıdaki kontrol listesini doldurunuz. Uygulayabildikleriniz için “gerçekleşti” uygulayamadıklarınız için 

“gerçekleşmedi” sütununa (X) işareti koyunuz.
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
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11

3. ETKİNLİK

Dağarcıktan seçtiğiniz düo, trio ve kuartet eserlerden dilediğinizi çalınız.

2
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çalar.

1

2

3

4

5

6

7

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

12Eser ya da etüdü duraklamadan ve akıcılığı bozmadan çalar.8

12Çaldığı eser ya da etüdü ait olduğu dönemin özelliklerine 
uygun biçimde yorumlayarak çalar.9

12Eser ya da etüdü nefes tekniklerini doğru biçimde kullanarak 
çalar.

10

12Eser ya da etüdü dil, parmak ve nefes koordinasyonunu 
sağlayarak çalar.

11

3. ETKİNLİK

Dağarcıktan seçtiğiniz düo, trio ve kuartet eserlerden dilediğinizi çalınız.

2
ÜNİTEÜNİTE

Gözlenecek davranışta ifade edilen her bir davranışın gerçekleşmesi durumunda 9 puan, tamamının 

gerçekleşmesi durumunda ise 100 puan alınır.
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SONAT

Carl REINECKE

Allegro

Op. 167
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SONAT

Carl REINECKE

Allegro

Op. 167
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RONDO

Wolfgang Amedeus MOZART

 EŞLİKLİ FLÜT DAĞARCIĞINDAN ÖRNEKLER
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VOCALISE

Sergei RACHMANINOFF
Lentamente molto cantabile

Op. 34, No. 14
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VOCALISE

Sergei RACHMANINOFF
Lentamente molto cantabile

Op. 34, No. 14
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THE YOUNG PRINCE AND PRINCESS

RIMSKY - KORSAKOFF

from “Scherezade”, 3rd Movement
Op. 35
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THE YOUNG PRINCE AND PRINCESS

RIMSKY - KORSAKOFF

from “Scherezade”, 3rd Movement
Op. 35
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Wolfgang Amadeus MOZART

SONATA  KV 292

Allegro
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Jean Pierre RAMPAL
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SOLO FLÜT İÇİN UYARLANMIŞ TÜRK MÜZİĞİ ESERLERİ

GÜLE SORMA O BİLMEZ AŞKI SEVDAYI

Saba şarkı
Usulü: Düyek Erol SAYAN
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İNCECİKTEN BİR KAR YAĞAR

Segâh şarkı
Usulü: Curcuna

Söz: Karacaoğlan
Müzik: Saadettin KAYNAK
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İZMİR’İN KAVAKLARI DÖKÜLÜR YAPRAKLARI

Segâh türkü
Usulü: Aksak
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TERİMLER SÖZLÜĞÜ

A
akor:
artikülasyon:
arpej:
atonal:
B
bakiye:
barok:
büyük mücennep:
C
crescendo:
D
decrescendo:
diatonik:
dizi:
donanım:
durak:
E
entonasyon:
F
form:
K
koma:
kuartet:
küçük mücennep:
M
modal:
O
opera:
operet:
oratoryo:
Ö
ölçü:
ölçü çizgisi:
ölçü sayısı:
P
partisyon:
passion:
perde:
piccolo:
Prelüd:
R
ritim:
S
senfoni:
seyir:

Ş
şarkı:
T
tampere:
tampere ses sistemi:
tanini:
tocatta:
ton:
tremolo:
trio:
U
uvertür:
V
varyasyon:
virtüöz:
vivace:
Y
yeden:

En az üç sesin  dikey olarak tınlama özelliği.
Anlatım, ifadelendirme.

Bir dizinin akorlarını oluşturan notaların  birbiri ardına  çalınması veya söylenmesi.
Belli bir tona bağlı olmayan.

Türk müziğinde, dört komaya bölünen en küçük ikili aralık. Bakiye: dört  komalık diyez veya bemol.
17. yy. da gösteriş ve süsleme öğelerinin ön plana çıktığı dönem.

Türk  müziğinde sekiz koma değerindeki aralık.

Sesin şiddetinin kademe kademe artırılması.

Gitgide hafifleterek ve ses yoğunluğunu düşürerek çalmak.
İsimleri ve sesleri ayrı, birbirini takip eden yarım sesler dizisi.

Temel sesten başlayıp ses atlamadan tekrar tiz temel sese ulaşan dizilime verilen ad.
Dizek üzerindeki tonalite veya makama ait değiştirici işaretler.

Karar sesi.

Tona ve akora göre ses temizliği, rengi ve uyumu.

Biçim, şekil.

Makamsal müzikte bir tam sesin dokuzda biri. En küçük ses birimi.
Dörtlü.

Türk müziğindeki beş koma değerindeki aralık.

Modların melodik kaynak olarak alındığı müzik.

Orkestra eşliğinde oynanan müzikli sahne oyunu.
İçinde konuşmalı bölümlerin de yer aldığı eğlenceli ve komik müzikli sahne yapıtı.

Solo sesler, koro ve orkestra için yazılmış içinde oyun ögesi olmayan, bir kişi veya önemli olay için yazılan yapıt.

Birbirine  eşit bölmelerden her biri.
Ölçüleri birbirinden ayıran dikey çizgiler.
Dizekte anahtardan sonra yazılan ve bir ölçüde kaç vuruş olacağını gösteren rakam ve nota değeri.

Orkestra  veya koro eserlerinin tüm partilerini içeren nota bütünlüğü, kitapçık.
Dinsel temalı metinler üzerine bestelenen oratoryo türü.

Ses derecesi. Dizilerdeki ses aralıkları. Nefesli çalgılardaki hareketli kapakçıklar.
İnce sesli küçük flüt.

Giriş başlangıç müziği.

Tartım.

Sonat formundaki büyük orkestra yapıtı.
Makam dizisinin seslerinde dolaşmaya denir. Türk müziği makamlarında inici, çıkıcı ve inici çıkıcı olmak üzere üç

çeşit seyir vardır.

İnsan duygularını anlatan, melodik sözlü yapıtlar.

Eşit aralıklı.
Batı müziği ses sisteminde bir dizinin on iki eşit aralığa bölünmesi.

Türk müziğinde dokuz komadan oluşan tam ses.
Çalgı müziğinde parlak bir besteleme tarzı. Özellikle tuşlu çalgılarda doğaçlama çalınan öğretici eser.

İnsan sesi veya çalgılarda sesin yükseklik veya alçaklık derecesi.
Çalgılarda yay veya mızrapla tel üzerine yapılan hızlı hareket biçimi.

Üçlü.

Açılış, giriş müziği.

Çeşitleme.
Alanında sanatının doruğuna ulaşmış müzik sanatçısı.
Canlı, çabuk, kıvrak.

Karar sesinden önceki nota, yedinci derece sesi.
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AKTÜZE İrkin, , Pan Yayıncılık, İstanbul.
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SAY Ahmet, MüzikAnsiklopedisi Yayınları, Ankara,1995.

Ansiklopedik Müzik Sözlüğü

Eğitim Müziği Besteleme Teknikleri,

Türk Musikisi Nazariyatı Dersleri

Dinleyicinin Kitabı,

Flüt Metodu

Flütün Tarihteki Gelişimi ve Ülkemizde Flüt

Evrensel Müzik Sözlüğü,

Geleneksel Türk Sanat Müziğinde Sirtolar,

Tarihsel Süreç İçinde Klasik Türk Müziği,

30 Easy and Progressive Studies for Flute,

Büyülü FlütAlbümü

Müzik Türleri ve Biçimleri

Türk Musikisi Solfeji,

Zaman İçinde Müzik

Levnî,

Ankara Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi Müzik Bölümü Çalgı (Yan Flüt) Dersi

Öğretim Programı

Öğretim Programı Geliştirme Hizmet içi Eğitim Semineri Notları

De la Sonorite,

Zwei Sonatınen Albüm,

Müzik Eğitimi ve Öğretimi

Müziksel İşitme ve Okuma
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The Flute

Method for the Boehm Flute,

Müzik Tarihi,

Okan Murat

Guiseppe
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GARİBOLDİ Guiseppe, Frankfurt.

İLİK Aydın, Flüt Eğitimi Ankara,1990.

İstanbul,1999.

KÖNEMANN , 2000.

KÖHLER  Ernesto, New York.

AYDOĞAN
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Etudes Mignonnes pour Flute op 131,

Etude Complete Des Gammes Pour Flute,

Dıe Ersten Übungen Für Flöte,

, Blok Flüt Metodu,
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15 Easy Pieces as Studies for the Flute Op.33-1,

KAYNAKÇA
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Müziğin Kitabı

Müzik Sözlüğü

Atatürk ve Musiki,

Yan Flütün Müzik Okullarında Kullanılması

Müzik ve MüzisyenlerAnsiklopedisi,

Flüt Eğitiminde Majör ve Minör Gamların Çalıştırılmasındaki Teknik Sorunların Çözümü ve

Geliştirilmesi

Osmanlı Dönemi Türk Musikisi,

Flüt Metodu

The Flute Book,
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