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Korkma, sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak;  
Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak.  
O benim milletimin yıldızıdır, parlayacak;  
O benimdir, o benim milletimindir ancak.  
 

Çatma, kurban olayım, çehreni ey nazlı hilâl! 
Kahraman ırkıma bir gül! Ne bu şiddet, bu celâl? 
Sana olmaz dökülen kanlarımız sonra helâl. 
Hakkıdır Hakk’a tapan milletimin istiklâl. 
 

Ben ezelden beridir hür yaşadım, hür yaşarım. 
Hangi çılgın bana zincir vuracakmış? Şaşarım! 
Kükremiş sel gibiyim, bendimi çiğner, aşarım. 
Yırtarım dağları, enginlere sığmam, taşarım. 
 

Garbın âfâkını sarmışsa çelik zırhlı duvar,  
Benim iman dolu göğsüm gibi serhaddim var. 
Ulusun, korkma! Nasıl böyle bir imanı boğar, 
Medeniyyet dediğin tek dişi kalmış canavar? 
 

Arkadaş, yurduma alçakları uğratma sakın; 
Siper et gövdeni, dursun bu hayâsızca akın. 
Doğacaktır sana va’dettiği günler Hakk’ın; 
Kim bilir, belki yarın, belki yarından da yakın  

 

 

Bastığın yerleri toprak diyerek geçme, tanı:  
Düşün altındaki binlerce kefensiz yatanı. 
Sen şehit oğlusun, incitme, yazıktır, atanı: 
Verme, dünyaları alsan da bu cennet vatanı. 
 

Kim bu cennet vatanın uğruna olmaz ki feda? 
Şüheda fışkıracak toprağı sıksan, şüheda! 
Cânı, cânânı, bütün varımı alsın da Huda, 
Etmesin tek vatanımdan beni dünyada cüda. 
 

Ruhumun senden İlâhî, şudur ancak emeli: 
Değmesin mabedimin göğsüne nâmahrem eli. 
Bu ezanlar -ki şehadetleri dinin temeli-  
Ebedî yurdumun üstünde benim inlemeli. 
 

O zaman vecd ile bin secde eder -varsa- taşım, 
Her cerîhamdan İlâhî, boşanıp kanlı yaşım, 
Fışkırır ruh-ı mücerret gibi yerden na’şım; 
O zaman yükselerek arşa değer belki başım. 
 

Dalgalan sen de şafaklar gibi ey şanlı hilâl! 
Olsun artık dökülen kanlarımın hepsi helâl. 
Ebediyyen sana yok, ırkıma yok izmihlâl; 
Hakkıdır hür yaşamış bayrağımın hürriyyet;  
Hakkıdır Hakk’a tapan milletimin istiklâl! 

 
         Mehmet Âkif Ersoy 



 

GENÇLİĞE HİTABE 

 

Ey Türk gençliği! Birinci vazifen, Türk istiklâlini, Türk Cumhuriyetini, 

ilelebet muhafaza ve müdafaa etmektir. 

Mevcudiyetinin ve istikbalinin yegâne temeli budur. Bu temel, senin en 

kıymetli hazinendir. İstikbalde dahi, seni bu hazineden mahrum etmek 

isteyecek dâhilî ve hâricî bedhahların olacaktır. Bir gün, istiklâl ve cumhuriyeti 

müdafaa mecburiyetine düşersen, vazifeye atılmak için, içinde bulunacağın 

vaziyetin imkân ve şeraitini düşünmeyeceksin! Bu imkân ve şerait, çok 

namüsait bir mahiyette tezahür edebilir. İstiklâl ve cumhuriyetine kastedecek 

düşmanlar, bütün dünyada emsali görülmemiş bir galibiyetin mümessili 

olabilirler. Cebren ve hile ile aziz vatanın bütün kaleleri zapt edilmiş, bütün 

tersanelerine girilmiş, bütün orduları dağıtılmış ve memleketin her köşesi bilfiil 

işgal edilmiş olabilir. Bütün bu şeraitten daha elîm ve daha vahim olmak üzere, 

memleketin dâhilinde iktidara sahip olanlar gaflet ve dalâlet ve hattâ hıyanet 

içinde bulunabilirler. Hattâ bu iktidar sahipleri şahsî menfaatlerini, 

müstevlîlerin siyasî emelleriyle tevhit edebilirler. Millet, fakr u zaruret içinde 

harap ve bîtap düşmüş olabilir. 

Ey Türk istikbalinin evlâdı! İşte, bu ahval ve şerait içinde dahi vazifen, 

Türk istiklâl ve cumhuriyetini kurtarmaktır. Muhtaç olduğun kudret, 

damarlarındaki asil kanda mevcuttur. 

                       Mustafa Kemal Atatürk 
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İSTİKLÂL MARŞI

İstiklâl Marşı'nın Kabulü

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 “yüzyıl”lara nakşedecek bir

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

gönderilen toplam yediyüz 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 katılmış, İstiklâl Marşı, 1924-1930 yılları

arasında Ali Rıfat Çağatay'ın birinci seçilen bestesiyle çalınıp söylenmiştir 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.

Mehmet Âkif ERSOY (1873-1936)

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.

Osman Zeki ÜNGÖR (1880- 1958)

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

Mektebi ve Müzika-i 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.



VI

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

bulunduğu yerlerde nefes alınız.
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FLÜT ÇALMA TEKNİKLERİ

FLÜTÜN TARİHÇESİ

1

FLÜT ÇALMANIN TEMELLERİ

1. ÖĞRENME ALANI

FLÜT ÇALMANIN TEMELLERİ



HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Cumhuriyet Döneminde, ülkemizde müziğe katkısı olan belli başlı besteciler hakkında bilgi

toplayınız.

Cumhuriyet Döneminde, Batıdaki müziksel gelişmelerin ülkemizdeki müziğe nasıl uyarlandığını

araştırınız.

2

1
ÜNİTEÜNİTE

FLÜTÜN TARİHÇESİ

Cumhuriyet Dönemindeki çalgı müziği ve flütün solo olarak ya da orkestra içerisinde

seslendirilmiş eserleri dinleyerek Cumhuriyet Dönemi müzik anlayışı ile ilgili düşüncelerinizi

öğretmeninizle paylaşınız.

Osmanlı Dönemindeki çalgı müziğiyle Cumhuriyet Dönemi çalgı müziğini karşılaştırarak

dönemler arasındaki farkları söyleyiniz.

Cumhuriyet Döneminde Flüt1

1. ETKİNLİK1. ETKİNLİK

2. ETKİNLİK2. ETKİNLİK

1. ETKİNLİK



1
ÜNİTE

3

Cumhuriyet Döneminde Flüt ve Eğitimi

Bu dönem, 29 Ekim 1923’te Cumhuriyetin ilanı ile başlar. İstanbul'da Şef Zeki Bey'in idaresinde

konserler veren orkestra, daha sonraAnkara'da 11 Mart 1924'te ilk konserini Reisicumhur Mustafa Kemal

Atatürk'ün huzurunda vermiştir. 2 Nisan 1924'te ikinci konserini verdikten sonra, 27 1924'te

Atatürk'ün emriyle Ankara'ya nakledilmiş ve orkestranın ismi Riyaset-i Cumhur Musiki Heyeti olarak

değiştirilmiş ve Millî Savunma Bakanlığına bağlanmıştır. Bu sıralarda orkestranın kadrosu kırk beş - elli

kişi kadardır. Flüt grubunda Grup Şefi Kadri Özozan, Şef Muavini Ali Rıza Bey vardır. Bir yandan da

müzik öğretmeni yetiştirecek bir okulun açılması için girişimler sürmektedir. Zamanın Millî Eğitim Bakanı

Vasıf Çınar ve arkadaşları,Atatürk'ün desteğini alarakAnkara' da Musiki Muallim Mektebini kurmaya karar

verirler. Altı ay sonra 1 Kasım 1924'te bu karar gerçekleşmiş olur. Okul müdürlüğüne, Orkestra Şefi Zeki

Bey atanır. Birinci yıl, bu okula on iki erkek öğrenci, üçüncü yılda ise ilk defa kız öğrenciler alınmıştır.

Cebeci’deki yeni okul binasının 7 Mayıs 1927'de temelleri atılmıştır. Atatürk'ün emriyle 1929- 1930

ders yılında öğretime başlamıştır. Zeki Üngör, 1934 yılına kadar hem Riyaset-i Cumhur Armoni

Mızıkası Şefi hem de Okul Müdürü olarak görevini sürdürmüştür.

Nisan

eğitim ve

Cumhuriyet Dönemindeki çalgı müziği eserleri dinleyerek Cumhuriyet Dönemi müzik

anlayışında flütün eğitimdeki yeri ve gelişimi ile ilgili düşüncelerinizi paylaşınız.öğretmeninizle

Cumhuriyet Döneminde Flüt Eğitimi2

1. ETKİNLİK

2. ETKİNLİK

1. ETKİNLİK



Musiki Muallim Mektebi, 1929 yılında beş yıllık eğitim sonunda ilk mezunlarını vermiştir. Flüt

öğrencileri ise ilk kez 1927-1928 ders yılında alınmıştır. Flüt öğretmenliğine, Yüzbaşı Kadri Özozan

atanmıştır. 1931 yılında flüt bölümü ilk mezununu vermiştir. İlk mezun, Hüsamettin Ege'dir. 1933'te ise altı

yıllık eğitim sonunda Neşet Bey, 1935'te Hasan Toraganlı, 1936'da da Basri Himmetzede flüt bölümünden

mezun olmuştur.

Musiki Muallim Mektebinin yetiştirdiği genç öğretmenler yurt düzeyine yayılırken Başkent Ankara

verim coşkusuyla dolu gençler sayesinde çok sesli müziğin merkezi olmaya koyulmuştur. Riyaset-i

Cumhur Filarmoni Orkestrası ile okul korosunda uygun çalışma ortamı bulan besteciler, çeşitli eserler

vermeye başlamıştır. Çok sesli müzik alanındaki ilk gelişme hızının yetersiz görülmesi, bazı önlemlerin

alınmasını gerektirmiştir. Danışman olarak çağın ünlü bestecilerinden Paul Hindaemith (Pol Hindemit

[1895-1963]) Almanya'dan çağrılmıştır. Müzik eğitiminin Batı'ya uygun bir düzeye getirilmesinde P.

Hindaemint'ın verdiği raporla, düşünce ve öğütlerinden yararlanılarak çalışmalar sürdürülmüştür. Bu

düşünce ve öğütlerin ışığında, Musiki Muallim Mektebi yeni bir düzene kavuşturulmuş, Batı benzeri bir

konservatuvar örgütü doğmuştur (1936).

Öğretmen yetiştirme görevi ise 1926 yılında kurulan Gazi Terbiye Enstitüsünün Müzik Şubesine

verilmiştir. 1938-1939 öğretim yılında, üç yıl önce Almanya'dan gelen Prof. Eduard Zuckmayer(Edvard

Zukmayer)’in şefliğinde öğretmen yetiştirmek üzere iki yıllık öğretim ile Gazi Terbiye Enstitüsü hizmete

sokulmuştur.

Ankara Devlet Konservatuvarı ise 1936 yılından itibaren sanatçı yetiştirmeyi amaçlayarak

senfonik orkestralara ve balelere değerli sanatçılar vermeye başlamıştır. Cumhuriyet Dönemi Ankara

Devlet Konservatuvarını bitiren flütçüler ( orta devre ) arasında; Turan ÜÇER ( 1941 ), Ali Saki ŞARIL

(1945), Fatma Suzan YEDİCAN ( 1966 ), Orhan ORTAÇ ( 1947 ), Şahin Tayyar YÜZAK ( 1950 ), İlhan

FAGALI ( 1951 ), Cahit KOPARAL ( 1951 ), Nidai TÜZEL ( 1953 ), Halil EKSERİYET ( 1954 ), Ümran

PALALIOĞLU ( 1960 ), Nurettin GÜREL( 1961 ) sayılabilir.

a) Devlet Konservatuvarları (Ankara, İstanbul, İzmir )

b) Türk Musikisi Devlet Konservatuvarları ( İstanbul )

c) İstanbul Belediye Konservatuvarı ( İstanbul )

ç) Bando, Mızıka Okulları (Ankara )

d) Gazi Üniversitesi, Gazi Eğitim Fakültesi (Ankara )

Cumhuriyet Döneminde flüt eğitimini şu kurumlarda verilmektedir:

(Yrd.Doç. A. Aydın İLİK’in ders notlarından aynen alınmıştır.)

Atatürk'ün müziğe ve müzik eğitimine ilişkin görüşlerini ve sözlerini araştırınız.

Cumhuriyet Döneminde flüt eğitimi veren okullar hakkında bilgi toplayınız.

4

2. ETKİNLİK

3. ETKİNLİK



ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME ÇALIŞMALARI 

1.  Cumhuriyet Döneminde müzik eğitiminin önemini ve gelişimini açıklayınız.

2. Ünitede “Cumhuriyet Dönemindeki Yenilikler ve Müzik Eğitimi'' ile ilgili verilen bilgiler doğrultusunda 

Cumhuriyet Dönemi müzik eğitiminde flütün yerini ve kullanım alanlarını açıklayınız.

PROJE ÇALIŞMASI

           Proje Konusu

 Dikkat Edilmesi

 Gereken Noktalar

 Puanlama

Cumhuriyet Dönemindeki müzik eğitimi ve bu eğitimin içerisinde flütün 

kullanımına ilişkin bir araştırma  yapınız.

1. Cumhuriyet Döneminde flüt eğitiminin nasıl yapıldığına yer veriniz. 

2. Cumhuriyet Döneminde flütün hangi alanlarda kullanıldığına yer veriniz.

3. Cumhuriyet Döneminde flütün daha fazla kullanılmasına katkıda bulunan 

kişilerle ilgili bilgilere yer veriniz.

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

5. Kaynakça kullanım esaslarına uygun olan kaynaklara yer veriniz.

6. Ders kitabınızın  dışında başka kaynaklara da yer veriniz.

7. Projenizi hazırlamak için sekiz hafta süreniz vardır.

8. Projenizi hazırlayacağınız bu sekiz haftalık sürede iki hafta ara ile ders 

öğretmenizle görüşerek topladığınız bilgileri, oluşan taslakları tartışınız.

9. Projeniz, en fazla on sayfadan oluşan bir rapor halinde olmalıdır.

Hazırlayacağınız proje için aşağıdaki puanlama anahtarı kullanılacaktır.

5

•Projede Cumhuriyet Döneminde müzik eğitiminin nasıl verildiği ile ilgili doğru 
bilgilere yer verilmiştir. 

•Atatürk'ün müziğe ve müzik eğitimine ilişkin görüşlerine yer verilmiştir. 
•Cumhuriyet Döneminde müziğin hangi alanlarda kullanıldığı, Cumhuriyet 

Türkiyesi genelinde gelişmesi ve çeşitli alanlarda kullanılması konusunda hizmeti 
geçmiş kişilerle ilgili doğru bilgilere yer verilmiştir. 

•Cumhuriyet Döneminde 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 hazırlanmış bir kaynakçaya yer verilmiştir. 

•Projenin hazırlanması aşamasında toplanan bilgiler ve hazırlanan taslaklar, 

dersin öğretmenine  zamanında gösterilerek öğretmenin görüşü alınmış ve proje, verilen 

sürede getirilmiştir.

4

PROJE  PUANLAMA  ANAHTARI



6

PROJE  PUANLAMA  ANAHTARI

•Projede Cumhuriyet Döneminde müzik eğitiminin nasıl verildiği ile ilgili bilgiler yer 
almıştır.

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

zamanında, dersin öğretmenine gösterilerek öğretmenin görüşleri alınmış ve proje, 

belirtilen sürede getirilmiştir.

3

2

1

•Cumhuriyet Döneminde flüt eğitiminin nasıl verildiği, flütün hangi alanlarda 
kullanıldığı ile ilgili bilgiler yer almıştır ama bilgilerin doğruluğu ve yeterliğinde sorunlar 
bulunmaktadır.

•Projede yalnızca ders kitabına bağlı kalınmıştır. 
•Proje, raporlaştırma esaslarına uygun biçimde raporlaştırılmıştır. 
•Projede anlaşılır bir dil kullanımı ile ilgili sorunlar bulunmaktadır. 
•Projenin hazırlanması aşamasında toplanan bilgiler ve hazırlanan taslaklar 

zamanında, dersin öğretmenine gösterilerek öğretmenin görüşleri alınmış ve proje, 
süresinde getirilmiştir.

•  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.

2
ÜNİTEÜNİTE

FLÜT ÇALMA TEKNİKLERİ

HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Öğrendiğiniz dil teknikleri hakkında bildiklerinizi hatırlayınız.

Çift dil kavramının size ne ifade ettiğini arkadaşlarınızla paylaşınız.

Bu teknik, hızlı pasajların çalınması sırasında, tek dilin yetişemediği durumlarda ve çeşitli renk 

yaratmak amacıyla kullanılır. Bu teknik - daha önce öğretildiği gibi - çeşitli artikülasyonlarda kullanılabilir 

(dü-gü, da-ga, ta-ga, tü-gü, tu-ku vs.). Çift dil uygulaması esnasında havanın kesilmemesi ve 

artikülasyonlar arasında sesin şiddet ve ayar farkının  olmaması gerekir.

Aşağıda verilen değişik nota sürelerindeki çift dil egzersizlerini çalınız.

7

Flüt Öğretiminde Nefes, Dil ve İfadelendirme (Artikülasyon) 

Teknikleri
1

Flüt Öğretiminde Çift Dil Tekniğia

tu ku tu ku (dü gü dü gü)

1. ETKİNLİK
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Flüt Öğretiminde Nefes, Dil ve İfadelendirme (Artikülasyon) 

Teknikleri
1

Flüt Öğretiminde Çift Dil Tekniğia
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1. ETKİNLİK
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10 11



10 11



12 13

tu-ku  dü-gü



12 13

tu-ku  dü-gü
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Aşağıda verilen çift dil tekniği ile ilgili etüdü çalınız.

ETÜT - 1

15

ALTES
Allegretto

tu-ku  dü-gü

1. ETKİNLİK
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Aşağıda verilen çift dil tekniği ile ilgili etüdü çalınız.

ETÜT - 1

15

ALTES
Allegretto

tu-ku  dü-gü

1. ETKİNLİK



ETÜT - 2

16 17

Allegro energico

tu tu tu tuku ku ku

Giusseppe GARİBOLDİ
   (Josef GARİBALDİ)



ETÜT - 2

16 17

Allegro energico

tu tu tu tuku ku ku

Giusseppe GARİBOLDİ
   (Josef GARİBALDİ)



18

Öğrendiğiniz tüm gamların üçüncü düzeylerini ve arpejlerini çift dil tekniğini kullanarak çalınız.

19

ÖRNEK 1: Gam üçüncü düzey ÖRNEK 2: Arpej

T KT T K KT

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

tu    tu ku    (dü  dü gü) tu ku 

Flüt Öğretiminde Aralık Çalışması b

3. ETKİNLİK

4. ETKİNLİK

Marcel MOYSE
(Marsel MOYS)
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Öğrendiğiniz tüm gamların üçüncü düzeylerini ve arpejlerini çift dil tekniğini kullanarak çalınız.

19

ÖRNEK 1: Gam üçüncü düzey ÖRNEK 2: Arpej

T KT T K KT

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

tu    tu ku    (dü  dü gü) tu ku 

Flüt Öğretiminde Aralık Çalışması b

3. ETKİNLİK

4. ETKİNLİK

Marcel MOYSE
(Marsel MOYS)
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21



22 23



22 23



24 25

Ses geçişlerinde diyaframın pozisyonuna, ses kalitesine ve entonasyona dikkat ediniz.

Aşağıda verilen egzersizleri sonorite  tekniğine uygun olarak çalınız.

ÖRNEK 1: Staccato ÖRNEK 2: Detache

Flüt Öğretiminde Sonorite Çalışması c

5. ETKİNLİK



24 25

Ses geçişlerinde diyaframın pozisyonuna, ses kalitesine ve entonasyona dikkat ediniz.

Aşağıda verilen egzersizleri sonorite  tekniğine uygun olarak çalınız.

ÖRNEK 1: Staccato ÖRNEK 2: Detache

Flüt Öğretiminde Sonorite Çalışması c

5. ETKİNLİK



26 27

Ses geçişlerinde, notalar arasında kalite farkının olmamasına dikkat ediniz.

Beşinci etkinlikteki sonorite egzersizlerini, vibrato tekniğini uygulayarak çalınız. 

Aşağıdaki aralık ve sonorite egzersizlerini, öğrendiğiniz staccato, detache, legato tekniklerini 

kullanarak vibratolu çalınız.

ÖRNEK 1 ÖRNEK 2 ÖRNEK 3

Flüt Öğretiminde Vibrato Tekniği d

6. ETKİNLİK

7. ETKİNLİK



26 27

Ses geçişlerinde, notalar arasında kalite farkının olmamasına dikkat ediniz.
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kullanarak vibratolu çalınız.

ÖRNEK 1 ÖRNEK 2 ÖRNEK 3

Flüt Öğretiminde Vibrato Tekniği d

6. ETKİNLİK

7. ETKİNLİK



28 29

Dağarcıkta verilen etüt ve eserleri, vibrato tekniğini uygulayarak çalınız.

Vibrato tekniği uygulanırken havanın kesilmemesine, nota geçişlerinde vibratonun 

durmamasına ve vibratonun diyafram nefesi ile yapılmasına özen gösteriniz. Vibrato yapılırken 

gırtlağın açık olması gerektiğini unutmayınız.

8. ETKİNLİK



28 29

Dağarcıkta verilen etüt ve eserleri, vibrato tekniğini uygulayarak çalınız.
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8. ETKİNLİK
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME ÇALIŞMALARI 

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.

Sıra Gözlenecek Davranışlar Gerçekleşmedi

1

2

3

4

5

Gerçekleşti

Tüm sesleri farklı çalma süreleri ile çalar.

Çift dil tekniğini kullanarak çalar.

Tüm seslerde sonarite çalışmasını yapar. 

Değişik biçim ve sürelerde vibrato tekniğini uygular.

TÜM MAJÖR VE MİNÖR DİZİLER

BEŞ DİYEZLİ VE BEŞ BEMOLLÜ MAJÖR 
VE MİNÖR DİZİLER

MAKAMSAL DİZİLER

2. ÖĞRENME ALANI

FLÜT ÖĞRENİMİNDE DİZİLER

31

Tüm sesleri staccato nefes ve dil tekniğini kullanarak 
çalar.

Gözlenecek davranışlarda ifade edilen her bir davranışın gerçekleşmesi durumunda 20 puan, 

tamamının gerçekleşmesi durumunda ise 100 puan alınır.
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME ÇALIŞMALARI 

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.

Sıra Gözlenecek Davranışlar Gerçekleşmedi

1

2

3

4

5

Gerçekleşti

Tüm sesleri farklı çalma süreleri ile çalar.

Çift dil tekniğini kullanarak çalar.

Tüm seslerde sonarite çalışmasını yapar. 

Değişik biçim ve sürelerde vibrato tekniğini uygular.

TÜM MAJÖR VE MİNÖR DİZİLER

BEŞ DİYEZLİ VE BEŞ BEMOLLÜ MAJÖR 
VE MİNÖR DİZİLER

MAKAMSAL DİZİLER

2. ÖĞRENME ALANI

FLÜT ÖĞRENİMİNDE DİZİLER
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Tüm sesleri staccato nefes ve dil tekniğini kullanarak 
çalar.

Gözlenecek davranışlarda ifade edilen her bir davranışın gerçekleşmesi durumunda 20 puan, 

tamamının gerçekleşmesi durumunda ise 100 puan alınır.
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1
ÜNİTEÜNİTE

BEŞ DİYEZLİ BEŞ BEMOLLÜ  
MAJÖR VE MİNÖR DİZİLER

HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Öğrendiğiniz dizilerden hatırladıklarınızı değişik artikülasyonlarda çalınız.

Öğrendiğiniz dizilerin arpejlerini hatırlayınız ve farklı artikülasyonlarla çalınız.

 Beş Diyez  Alan Majör ve Minör Diziler ( Si Majör ve Sol Diyez Minör Dizi)

Si Majör Dizi

Sol Diyez Minör Dizi

Aşağıdaki dizek üzerinde si majör ve sol diyez minör dizilerinin seslerini, inici ve çıkıcı olarak 

yazınız, dizinin  aldığı değiştirici işaretleri gösteriniz.

1. etkinlikte oluşturduğunuz si majör ve sol diyez minör dizilerini, inici ve çıkıcı olarak çalınız.

32

Si majör ve sol diyez minör dizilerini birlik, ikilik, dörtlük ve sekizlik nota süreleriyle çalınız.

Aşağıda değişik çalma düzeylerinde verilen si majör ve sol diyez minör dizilerini, 

öğrendiğiniz teknikleri uygulayarak çalınız.

1. Düzey ( 2 oktav si majör dizi )

2. Düzey ( 2 oktav si majör dizi )

3. Düzey ( 2 oktav si majör dizi )

1

1. ETKİNLİK

2. ETKİNLİK

3. ETKİNLİK

4. ETKİNLİK
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1
ÜNİTEÜNİTE

BEŞ DİYEZLİ BEŞ BEMOLLÜ  
MAJÖR VE MİNÖR DİZİLER

HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Öğrendiğiniz dizilerden hatırladıklarınızı değişik artikülasyonlarda çalınız.

Öğrendiğiniz dizilerin arpejlerini hatırlayınız ve farklı artikülasyonlarla çalınız.

 Beş Diyez  Alan Majör ve Minör Diziler ( Si Majör ve Sol Diyez Minör Dizi)

Si Majör Dizi

Sol Diyez Minör Dizi

Aşağıdaki dizek üzerinde si majör ve sol diyez minör dizilerinin seslerini, inici ve çıkıcı olarak 

yazınız, dizinin  aldığı değiştirici işaretleri gösteriniz.

1. etkinlikte oluşturduğunuz si majör ve sol diyez minör dizilerini, inici ve çıkıcı olarak çalınız.

32

Si majör ve sol diyez minör dizilerini birlik, ikilik, dörtlük ve sekizlik nota süreleriyle çalınız.

Aşağıda değişik çalma düzeylerinde verilen si majör ve sol diyez minör dizilerini, 

öğrendiğiniz teknikleri uygulayarak çalınız.

1. Düzey ( 2 oktav si majör dizi )

2. Düzey ( 2 oktav si majör dizi )

3. Düzey ( 2 oktav si majör dizi )

1

1. ETKİNLİK

2. ETKİNLİK

3. ETKİNLİK

4. ETKİNLİK
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Si Majör Dizi Çalışma Şekilleri

Aşağıda verilen doğal, armonik ve melodik sol diyez minör dizilerden, düzeyinize uygun olanı 

seçip öğrendiğiniz teknikleri uygulayarak çalınız.

Sol Diyez Minör Dizi Çalışma Şekilleri

1. Düzey ( 1 oktav sol diyez minör dizi )

2. Düzey ( 2 oktav sol diyez minör dizi )

Aşağıda verilen si majör dizisindeki  ikili ve üçlü aralık egzersizlerinden, düzeyinize uygun 

olanı seçip öğrendiğiniz teknikleri uygulayarak çalınız.

İkili Aralık 1. Düzey 

İkili Aralık 2. Düzey 

İkili Aralık Farklı Çalışma Şekli 

Üçlü Aralık 1. Düzey 

3. Düzey ( 3 oktav sol diyez minör dizi )

Armonik

Melodik

İkili Aralık 3. Düzey 

1 2 3 4

5. ETKİNLİK

6. ETKİNLİK

Meklodik

Doğal

Armonik
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Si Majör Dizi Çalışma Şekilleri

Aşağıda verilen doğal, armonik ve melodik sol diyez minör dizilerden, düzeyinize uygun olanı 

seçip öğrendiğiniz teknikleri uygulayarak çalınız.
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İkili Aralık 1. Düzey 

İkili Aralık 2. Düzey 

İkili Aralık Farklı Çalışma Şekli 

Üçlü Aralık 1. Düzey 

3. Düzey ( 3 oktav sol diyez minör dizi )

Armonik

Melodik

İkili Aralık 3. Düzey 

1 2 3 4

5. ETKİNLİK

6. ETKİNLİK

Meklodik

Doğal

Armonik
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Üçlü Aralık 2. Düzey 

Aşağıda verilen sol diyez minör dizisindeki ikili ve üçlü aralık egzersizlerinden, düzeyinize 

uygun olanı seçip öğrendiğiniz teknikleri uygulayarak çalınız.

İkili Aralık 1. Düzey 

İkili Aralık 2. Düzey 

İkili Aralık 3. Düzey 

Üçlü Aralık Farklı Çalışma Şekli 

7. ETKİNLİK
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Üçlü Aralık 1. Düzey 

Üçlü Aralık Farklı Çalışma Şekli 

Dağarcık verilen si majör ve sol diyez minör etüt ve eserlerinden, düzeyinize uygun olanları 
seçerek çalınız.

Aşağıdaki dizek üzerinde re bemol  majör ve si bemol minör dizi seslerini, inici ve çıkıcı olarak 

yazınız, dizinin aldığı değiştirici  işaretleri gösteriniz.

Re Bemol Majör Dizi Si Bemol Majör Dizi

2 Beş Bemol Alan Majör ve Minör Diziler ( Re Bemol Majör ve Si Bemol   

Minör Diziler)

Üçlü Aralık 3. Düzey 

Üçlü Aralık 2. Düzey 

İkili Aralık Farklı Çalışma Şekli 

8. ETKİNLİK

1. ETKİNLİK



1. etkinlikte oluşturduğunuz re bemol majör ve si bemol minör dizilerini, inici ve çıkıcı olarak 

çalınız.

38

Re bemol majör ve si bemol minör dizilerini birlik, ikilik, dörtlük ve sekizlik nota süreleriyle 
çalınız.

1. Düzey(2 oktav re bemol majör dizi)

Aşağıda değişik çalma düzeylerinde verilen re bemol majör ve si bemol minör dizilerini, 

öğrendiğiniz teknikleri uygulayarak çalınız.

2. Düzey(2 oktav re bemol majör dizi)

3. Düzey(2 oktav re bemol majör dizi)

39

Re Bemol Majör Dizisinin Farklı Çalışma Şekli 

Aşağıda verilen doğal, armonik, melodik si bemol minör dizilerden, düzeyinize uygun olanı 

seçip öğrendiğiniz teknikleri uygulayarak çalınız.

1. Düzey(1 oktav si bemol minör dizi)

2. Düzey(2 oktav si bemol minör dizi)

Armonik

Doğal

Doğal

Armonik

Melodik

2. ETKİNLİK

3. ETKİNLİK

4. ETKİNLİK

5. ETKİNLİK



1. etkinlikte oluşturduğunuz re bemol majör ve si bemol minör dizilerini, inici ve çıkıcı olarak 

çalınız.
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Re bemol majör ve si bemol minör dizilerini birlik, ikilik, dörtlük ve sekizlik nota süreleriyle 
çalınız.

1. Düzey(2 oktav re bemol majör dizi)

Aşağıda değişik çalma düzeylerinde verilen re bemol majör ve si bemol minör dizilerini, 

öğrendiğiniz teknikleri uygulayarak çalınız.

2. Düzey(2 oktav re bemol majör dizi)

3. Düzey(2 oktav re bemol majör dizi)

39

Re Bemol Majör Dizisinin Farklı Çalışma Şekli 

Aşağıda verilen doğal, armonik, melodik si bemol minör dizilerden, düzeyinize uygun olanı 

seçip öğrendiğiniz teknikleri uygulayarak çalınız.

1. Düzey(1 oktav si bemol minör dizi)

2. Düzey(2 oktav si bemol minör dizi)

Armonik

Doğal

Doğal

Armonik

Melodik

2. ETKİNLİK

3. ETKİNLİK

4. ETKİNLİK

5. ETKİNLİK
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3. Düzey(3 oktav si bemol minör dizi)

Si Bemol Minör Dizisinin Farklı Çalışma Şekli

Aşağıda verilen re bemol majör ikili ve üçlü aralık egzersizlerinden, düzeyinize uygun olanı 

seçip öğrendiğiniz tekniklerle çalınız.

41

Re Bemol Majör İkili Aralık Çalışma Şekilleri

Üçlü Aralık 1. Düzey

Üçlü Aralık 2. Düzey

Re Bemol Majör Üçlü Aralık Çalışma Şekilleri

Aşağıda verilen si bemol minör dizilerini ikili / üçlü aralık egzersizlerinden, düzeyinize uygun 

olanı seçip öğrendiğiniz teknikleri uygulayarak çalınız.

İkili Aralık 1. Düzey

1 2 3 4

İkili Aralık 1. Düzey

Armonik

Melodik

Melodik

İkili Aralık 3. Düzey

İkili Aralık 2. Düzey

1 2 3 4

6. ETKİNLİK

7. ETKİNLİK
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3. Düzey(3 oktav si bemol minör dizi)

Si Bemol Minör Dizisinin Farklı Çalışma Şekli

Aşağıda verilen re bemol majör ikili ve üçlü aralık egzersizlerinden, düzeyinize uygun olanı 

seçip öğrendiğiniz tekniklerle çalınız.
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Re Bemol Majör İkili Aralık Çalışma Şekilleri

Üçlü Aralık 1. Düzey

Üçlü Aralık 2. Düzey

Re Bemol Majör Üçlü Aralık Çalışma Şekilleri

Aşağıda verilen si bemol minör dizilerini ikili / üçlü aralık egzersizlerinden, düzeyinize uygun 

olanı seçip öğrendiğiniz teknikleri uygulayarak çalınız.

İkili Aralık 1. Düzey

1 2 3 4

İkili Aralık 1. Düzey

Armonik

Melodik

Melodik

İkili Aralık 3. Düzey

İkili Aralık 2. Düzey

1 2 3 4

6. ETKİNLİK

7. ETKİNLİK
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İkili Aralık 2. Düzey

Armonik

Üçlü Aralık 1. Düzey

Üçlü Aralık 2. Düzey

43

Dağarcıkta verilen re bemol majör ve si bemol minör etüt ve eserlerinden, düzeyinize uygun 
olanları seçerek çalınız.

Aşağıda verilen si majör kırık akor egzersizini, değişik düzeylerdeki çalışma şekillerine göre 
çalınız.

3  Beş Diyez ve Beş Bemol Alan Majör ve Minör Dizilerde Arpej

Melodik

İkili Aralık 3. Düzey(Melodik)

Si Bemol Minör  Çalışma Şekilleriİkili Aralık

Si Bemol Minör Üçlü Aralık Farklı Çalışma Şekilleri

Üçlü Aralık 3. Düzey

8. ETKİNLİK

1. ETKİNLİK
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İkili Aralık 2. Düzey

Armonik

Üçlü Aralık 1. Düzey

Üçlü Aralık 2. Düzey

43

Dağarcıkta verilen re bemol majör ve si bemol minör etüt ve eserlerinden, düzeyinize uygun 
olanları seçerek çalınız.

Aşağıda verilen si majör kırık akor egzersizini, değişik düzeylerdeki çalışma şekillerine göre 
çalınız.

3  Beş Diyez ve Beş Bemol Alan Majör ve Minör Dizilerde Arpej

Melodik

İkili Aralık 3. Düzey(Melodik)

Si Bemol Minör  Çalışma Şekilleriİkili Aralık

Si Bemol Minör Üçlü Aralık Farklı Çalışma Şekilleri

Üçlü Aralık 3. Düzey

8. ETKİNLİK

1. ETKİNLİK



44

Aşağıda verilen sol diyez minör kırık akor egzersizini, değişik düzeydeki çalışma şekillerine 
göre çalınız.

Aşağıda verilen sol diyez minör arpeji çalınız.

Dağarcıkta verilen si majör ve sol diyez minör eserlerden, düzeyinize uygun olanları seçerek 

çalınız.

Aşağıda verilen re bemol majör kırık akor egzersizini, değişik düzeydeki çalışma şekillerine 
göre çalınız.

45

Aşağıda verilen re bemol majör arpeji çalınız.

Aşağıda verilen si bemol minör kırık akor egzersizini, değişik düzeydeki çalışma şekillerine 

göre çalınız.

Aşağıda verilen si bemol minör arpeji çalınız.

Dağarcıkta verilen re bemol majör ve si bemol minör etütlerden, düzeyinize uygun olanları 
seçerek çalınız.

Aşağıdaki si majör arpeji çalınız.

2. ETKİNLİK

3. ETKİNLİK

4. ETKİNLİK

5. ETKİNLİK

6. ETKİNLİK

7. ETKİNLİK

8. ETKİNLİK

9. ETKİNLİK

10. ETKİNLİK
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Aşağıda verilen sol diyez minör kırık akor egzersizini, değişik düzeydeki çalışma şekillerine 
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Aşağıda verilen sol diyez minör arpeji çalınız.

Dağarcıkta verilen si majör ve sol diyez minör eserlerden, düzeyinize uygun olanları seçerek 

çalınız.

Aşağıda verilen re bemol majör kırık akor egzersizini, değişik düzeydeki çalışma şekillerine 
göre çalınız.

45

Aşağıda verilen re bemol majör arpeji çalınız.

Aşağıda verilen si bemol minör kırık akor egzersizini, değişik düzeydeki çalışma şekillerine 

göre çalınız.

Aşağıda verilen si bemol minör arpeji çalınız.

Dağarcıkta verilen re bemol majör ve si bemol minör etütlerden, düzeyinize uygun olanları 
seçerek çalınız.

Aşağıdaki si majör arpeji çalınız.

2. ETKİNLİK

3. ETKİNLİK

4. ETKİNLİK

5. ETKİNLİK

6. ETKİNLİK

7. ETKİNLİK

8. ETKİNLİK

9. ETKİNLİK

10. ETKİNLİK



ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME ÇALIŞMALARI 
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1.  Aşağıdakilerden hangisi “si majör” dizisininin aldığı arızaların doğru sıralamasıdır?

A) Fa-do-sol-la-re B)Fa-sol –do-re-la    C) Do-fa-sol-re-la

             D)Fa-do-sol-re-la              E) Fa-do-la-re-sol

2. Aşağıda verilen boş dizeklere “si majör” ve “sol diyez minör” dizilerini yazarak aldığı arızaları 

yerleştiriniz.

3.  Aşağıdakilerden hangisi “re bemol majör” dizisinin aldığı arızaların doğru sıralamasıdır?

A) Si- mi- la-sol-re B) Si-mi-la-re-sol C) Si-mi re-la-sol

             D) Si-la-mi-re-sol            E) Si-re-sol-la-mi    

4.  Aşağıda verilen boş dizeklere “re bemol majör” ve “si bemol minör” dizilerini yazarak aldığı 

arızaları yerleştiriniz.

47

PuanÖlçütler

Öğretmen Yorumları:

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

3

2

1

Öğrenci Yorumları:

“Si majör” ve “sol diyez minör” dizilerini çalarken aşağıdaki puanlama anahtarını kullanınız.

PuanÖlçütler

“Si majör” ve “sol diyez” dizilerini çalarken aşağıdaki ölçütlerden tümünü başarı ile 

uygular:
•Sesleri ve aralıkları doğru ve temiz çıkarır.
•     Hız terimlerine dikkat eder.
•Nefesini doğru alır ve kullanır.
•Dil-parmak koordinasyonunu sağlar.
•Nota değerlerine dikkat eder. 
•Gürlük terimlerine dikkat eder.
•Dizileri  çıkıcı ve inici olarak birlik, ikilik, dörtlük ve sekizlik nota süreleri ile çalar.
•Sesleri ve aralıkları flüt üzerinde göstererek çalar.
•Dizileri, içinde geçen değiştirici işaretleriyle doğru çalar.
•Çıkıcı ve inici arpejleriyle doğru çalar.

4

“Si majör” ve “sol diyez” dizilerini çalarken aşağıdaki ölçütlerden 7 tanesini  başarı ile 

uygular:
•Sesleri ve aralıkları doğru ve temiz çıkarır.
•     Hız terimlerine dikkat eder.
•Nefesini doğru alır ve kullanır.
•Dil-parmak koordinasyonunu sağlar.
•Nota değerlerine dikkat eder. 
•Gürlük terimlerine dikkat eder.
•Dizileri  çıkıcı ve inici olarak birlik, ikilik, dörtlük ve sekizlik nota süreleri ile çalar.
•Sesleri ve aralıkları flüt üzerinde göstererek çalar.
•Dizileri, içinde geçen değiştirici işaretleriyle doğru çalar.
•Çıkıcı ve inici arpejleriyle doğru çalar.

“Si majör” ve “sol diyez” dizilerini çalarken aşağıdaki ölçütlerden 5 tanesini başarı ile 

uygular:
•Sesleri ve aralıkları doğru ve temiz çıkarır.
•     Hız terimlerine dikkat eder.
•Nefesini doğru alır ve kullanır.
•Dil-parmak koordinasyonunu sağlar.
•Nota değerlerine dikkat eder. 
•Gürlük terimlerine dikkat eder.
•Dizileri  çıkıcı ve inici olarak birlik, ikilik, dörtlük ve sekizlik nota süreleri ile çalar.
•Sesleri ve aralıkları flüt üzerinde göstererek çalar.
•Dizileri, içinde geçen değiştirici işaretleriyle doğru çalar.
•Çıkıcı ve inici arpejleriyle doğru çalar.

“Si majör” ve “sol diyez” dizilerini çalarken aşağıdaki ölçütlerden 3 tanesini başarı ile 

uygular:
•Sesleri ve aralıkları doğru ve temiz çıkarır.
•     Hız terimlerine dikkat eder.
•Nefesini doğru alır ve kullanır.
•Dil-parmak koordinasyonunu sağlar.
•Nota değerlerine dikkat eder. 
•Gürlük terimlerine dikkat eder.
•Dizileri  çıkıcı ve inici olarak birlik, ikilik, dörtlük ve sekizlik nota süreleri ile çalar.
•Sesleri ve aralıkları flüt üzerinde göstererek çalar.
•Dizileri, içinde geçen değiştirici işaretleriyle doğru çalar.
•Çıkıcı ve inici arpejleriyle doğru çalar.



ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME ÇALIŞMALARI 
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1.  Aşağıdakilerden hangisi “si majör” dizisininin aldığı arızaların doğru sıralamasıdır?

A) Fa-do-sol-la-re B)Fa-sol –do-re-la    C) Do-fa-sol-re-la

             D)Fa-do-sol-re-la              E) Fa-do-la-re-sol

2. Aşağıda verilen boş dizeklere “si majör” ve “sol diyez minör” dizilerini yazarak aldığı arızaları 

yerleştiriniz.

3.  Aşağıdakilerden hangisi “re bemol majör” dizisinin aldığı arızaların doğru sıralamasıdır?

A) Si- mi- la-sol-re B) Si-mi-la-re-sol C) Si-mi re-la-sol

             D) Si-la-mi-re-sol            E) Si-re-sol-la-mi    

4.  Aşağıda verilen boş dizeklere “re bemol majör” ve “si bemol minör” dizilerini yazarak aldığı 

arızaları yerleştiriniz.
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•Sesleri ve aralıkları flüt üzerinde göstererek çalar.
•Dizileri, içinde geçen değiştirici işaretleriyle doğru çalar.
•Çıkıcı ve inici arpejleriyle doğru çalar.

4

“Si majör” ve “sol diyez” dizilerini çalarken aşağıdaki ölçütlerden 7 tanesini  başarı ile 

uygular:
•Sesleri ve aralıkları doğru ve temiz çıkarır.
•     Hız terimlerine dikkat eder.
•Nefesini doğru alır ve kullanır.
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•Dizileri, içinde geçen değiştirici işaretleriyle doğru çalar.
•Çıkıcı ve inici arpejleriyle doğru çalar.

“Si majör” ve “sol diyez” dizilerini çalarken aşağıdaki ölçütlerden 5 tanesini başarı ile 

uygular:
•Sesleri ve aralıkları doğru ve temiz çıkarır.
•     Hız terimlerine dikkat eder.
•Nefesini doğru alır ve kullanır.
•Dil-parmak koordinasyonunu sağlar.
•Nota değerlerine dikkat eder. 
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•Dizileri  çıkıcı ve inici olarak birlik, ikilik, dörtlük ve sekizlik nota süreleri ile çalar.
•Sesleri ve aralıkları flüt üzerinde göstererek çalar.
•Dizileri, içinde geçen değiştirici işaretleriyle doğru çalar.
•Çıkıcı ve inici arpejleriyle doğru çalar.

“Si majör” ve “sol diyez” dizilerini çalarken aşağıdaki ölçütlerden 3 tanesini başarı ile 

uygular:
•Sesleri ve aralıkları doğru ve temiz çıkarır.
•     Hız terimlerine dikkat eder.
•Nefesini doğru alır ve kullanır.
•Dil-parmak koordinasyonunu sağlar.
•Nota değerlerine dikkat eder. 
•Gürlük terimlerine dikkat eder.
•Dizileri  çıkıcı ve inici olarak birlik, ikilik, dörtlük ve sekizlik nota süreleri ile çalar.
•Sesleri ve aralıkları flüt üzerinde göstererek çalar.
•Dizileri, içinde geçen değiştirici işaretleriyle doğru çalar.
•Çıkıcı ve inici arpejleriyle doğru çalar.
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“Re bemol majör” ve “si bemol minör” dizilerini çalarken aşağıdaki puanlama anahtarını kullanınız.

PuanÖlçütler

 “Re bemol majör” ve “si bemol minör” dizilerini çalarken aşağıdaki ölçütlerden tümünü 

başarı ile uygular:
•Sesleri ve aralıkları doğru ve temiz çıkarır.
•     Hız terimlerine dikkat eder.
•Nefesini doğru alır ve kullanır.
•Dil-parmak koordinasyonunu sağlar.
•Nota değerlerine dikkat eder. 
•Gürlük terimlerine dikkat eder.
•Dizileri  çıkıcı ve inici olarak birlik, ikilik, dörtlük ve sekizlik nota süreleri ile çalar.
•Sesleri ve aralıkları flüt üzerinde göstererek çalar.
•Dizileri, içinde geçen değiştirici işaretleriyle doğru çalar.
•Çıkıcı ve inici arpejleriyle doğru çalar.

Öğretmen Yorumları:

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

 “Re bemol majör” ve “si bemol minör” dizilerini çalarken aşağıdaki ölçütlerden 7 tanesi 

başarı ile uygular:
•Sesleri ve aralıkları doğru ve temiz çıkarır.
•     Hız terimlerine dikkat eder.
•Nefesini doğru alır ve kullanır.
•Dil-parmak koordinasyonunu sağlar.
•Nota değerlerine dikkat eder. 
•Gürlük terimlerine dikkat eder.
•Dizileri  çıkıcı ve inici olarak birlik, ikilik, dörtlük ve sekizlik nota süreleri ile çalar.
•Sesleri ve aralıkları flüt üzerinde göstererek çalar.
•Dizileri, içinde geçen değiştirici işaretleriyle doğru çalar.
•Çıkıcı ve inici arpejleriyle doğru çalar.

 “Re bemol majör” ve “si bemol minör” dizilerini çalarken aşağıdaki ölçütlerden 5 tanesi 

başarı ile uygular:
•Sesleri ve aralıkları doğru ve temiz çıkarır.
•     Hız terimlerine dikkat eder.
•Nefesini doğru alır ve kullanır.
•Dil-parmak koordinasyonunu sağlar.
•Nota değerlerine dikkat eder. 
•Gürlük terimlerine dikkat eder.
•Dizileri  çıkıcı ve inici olarak birlik, ikilik, dörtlük ve sekizlik nota süreleri ile çalar.
•Sesleri ve aralıkları flüt üzerinde göstererek çalar.
•Dizileri, içinde geçen değiştirici işaretleriyle doğru çalar.
•Çıkıcı ve inici arpejleriyle doğru çalar.

 “Re bemol majör” ve “si bemol minör” dizilerini çalarken aşağıdaki ölçütlerden 3 tanesi 

başarı ile uygular:
•Sesleri ve aralıkları doğru ve temiz çıkarır.
•     Hız terimlerine dikkat eder.
•Nefesini doğru alır ve kullanır.
•Dil-parmak koordinasyonunu sağlar.
•Nota değerlerine dikkat eder. 
•Gürlük terimlerine dikkat eder.
•Dizileri  çıkıcı ve inici olarak birlik, ikilik, dörtlük ve sekizlik nota süreleri ile çalar.
•Sesleri ve aralıkları flüt üzerinde göstererek çalar.
•Dizileri, içinde geçen değiştirici işaretleriyle doğru çalar.
•Çıkıcı ve inici arpejleriyle doğru çalar.

4

3

2

1

Öğrenci Yorumları:

2
ÜNİTEÜNİTE

HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Öğrendiğiniz dizilerden hatırladıklarınızı değişik artikülasyonlarda çalınız.

Öğrendiğiniz dizilerin arpejlerini hatırlayınız ve farklı artikülasyonlarda çalınız.

Fa diyez majör ve re diyez minör dizileri  birlik, ikilik, dörtlük ve sekizlik nota süreleriyle çalınız.

Aşağıda verilen fa diyez majör ve re diyez minör dizileri çalınız.

Re Diyez Minör Dizi

Fa Diyez Majör Dizi

Fa Diyez Majör Dizi

TÜM MAJÖR VE MİNÖR DİZİLERİ
    (ALTI/YEDİ DİYEZ VE ALTI/YEDİ BEMOL ALAN MAJÖR VE MİNÖR DİZİLER)

Fa Diyez Majör ve Re Diyez Minör Dizi, Sol Bemol Majör ve Mi Bemol Minör Dizi

1  Tüm Majör ve  Minör Dizilerde Arpej

1. ETKİNLİK

2. ETKİNLİK
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4

3

2

1

Öğrenci Yorumları:
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ÜNİTEÜNİTE

HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Öğrendiğiniz dizilerden hatırladıklarınızı değişik artikülasyonlarda çalınız.

Öğrendiğiniz dizilerin arpejlerini hatırlayınız ve farklı artikülasyonlarda çalınız.

Fa diyez majör ve re diyez minör dizileri  birlik, ikilik, dörtlük ve sekizlik nota süreleriyle çalınız.
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Re Diyez Minör Dizi

Fa Diyez Majör Dizi

Fa Diyez Majör Dizi

TÜM MAJÖR VE MİNÖR DİZİLERİ
    (ALTI/YEDİ DİYEZ VE ALTI/YEDİ BEMOL ALAN MAJÖR VE MİNÖR DİZİLER)

Fa Diyez Majör ve Re Diyez Minör Dizi, Sol Bemol Majör ve Mi Bemol Minör Dizi

1  Tüm Majör ve  Minör Dizilerde Arpej

1. ETKİNLİK

2. ETKİNLİK
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Re Diyez Minör Dizi

Aşağıdaki fa diyez majör arpeji çalınız.

51

Aşağıda verilen re diyez minör arpeji çalınız.

Sol Bemol Majör Dizisi

Sol bemol majör ve mi bemol minör dizilerini birlik, ikilik, dörtlük ve sekizlik nota 

süreleriyle çalınız.

Mi Bemol Minör Dizisi

Aşağıda verilen sol bemol majör ve mi bemol minör dizilerini çalınız.

Sol Bemol Majör Dizisi

Mi Bemol Minör Dizisi

Aşağıda verilen re diyez minör kırık akor egzersizini, değişik düzeylerde verilen çalışma 

şekillerine göre çalınız 

Aşağıda verilen fa diyez majör kırık akor egzersizini, değişik düzeylerde verilen çalışma 

şekillerine göre çalınız 

3. ETKİNLİK

4. ETKİNLİK

5. ETKİNLİK

6. ETKİNLİK

7. ETKİNLİK

8. ETKİNLİK
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Re Diyez Minör Dizi

Aşağıdaki fa diyez majör arpeji çalınız.

51

Aşağıda verilen re diyez minör arpeji çalınız.

Sol Bemol Majör Dizisi

Sol bemol majör ve mi bemol minör dizilerini birlik, ikilik, dörtlük ve sekizlik nota 

süreleriyle çalınız.

Mi Bemol Minör Dizisi

Aşağıda verilen sol bemol majör ve mi bemol minör dizilerini çalınız.

Sol Bemol Majör Dizisi

Mi Bemol Minör Dizisi

Aşağıda verilen re diyez minör kırık akor egzersizini, değişik düzeylerde verilen çalışma 

şekillerine göre çalınız 

Aşağıda verilen fa diyez majör kırık akor egzersizini, değişik düzeylerde verilen çalışma 

şekillerine göre çalınız 

3. ETKİNLİK

4. ETKİNLİK

5. ETKİNLİK

6. ETKİNLİK

7. ETKİNLİK

8. ETKİNLİK
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Aşağıda verilen sol bemol majör kırık akor egzersizini, değişik düzeylerde verilen çalışma 

şekillerine göre çalınız.

Aşağıda verilen sol bemol majör arpeji çalınız.

Aşağıda verilen mi bemol minör kırık akor egzersizini, değişik düzeylerde verilen çalışma 

şekillerine göre çalınız.

Aşağıda verilen mi bemol minör arpeji çalınız.

10. ETKİNLİK

9. ETKİNLİK

11. ETKİNLİK

12. ETKİNLİK



Do diyez majör ve la diyez minör dizilerini birlik, ikilik, dörtlük ve sekizlik nota süreleriyle çalınız.

La Diyez Minör Dizisi

Aşağıda verilen do diyez majör ve la diyez minör dizilerini çalınız.

Do Diyez Majör Dizisi

Do Diyez Majör Dizisi

La Diyez Minör Dizisi

Do Diyez Majör ve La Diyez Minör Dizi, Do Bemol Majör ve La Bemol Minör Dizi

53

13. ETKİNLİK

14. ETKİNLİK



Aşağıda verilen do diyez majör kırık akor egzersizini, değişik düzeylerde verilen çalışma 

şekillerine göre çalınız.

Aşağıda verilen do diyez majör arpeji çalınız.

Aşağıda verilen la diyez minör kırık akor egzersizini, değişik düzeylerde verilen çalışma 

şekillerine göre çalınız.

Aşağıda verilen la diyez minör arpeji çalınız.

Aşağıda verilen do bemol majör ve la bemol minör dizilerini çalınız.

Do bemol majör ve la bemol minör dizilerini birlik, ikilik, dörtlük ve sekizlik nota süreleriyle 

çalınız.

20. ETKİNLİK
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Do Bemol Majör Dizi

Aşağıda verilen do bemol majör kırık akor egzersizini, değişik düzeylerde verilen çalışma 

şekillerine göre çalınız.

La Bemol Minör Dizi

15. ETKİNLİK

16. ETKİNLİK

17. ETKİNLİK

18. ETKİNLİK

19. ETKİNLİK

21. ETKİNLİK



Aşağıda verilen do diyez majör kırık akor egzersizini, değişik düzeylerde verilen çalışma 

şekillerine göre çalınız.

Aşağıda verilen do diyez majör arpeji çalınız.

Aşağıda verilen la diyez minör kırık akor egzersizini, değişik düzeylerde verilen çalışma 

şekillerine göre çalınız.

Aşağıda verilen la diyez minör arpeji çalınız.

Aşağıda verilen do bemol majör ve la bemol minör dizilerini çalınız.

Do bemol majör ve la bemol minör dizilerini birlik, ikilik, dörtlük ve sekizlik nota süreleriyle 

çalınız.

20. ETKİNLİK

54 55

Do Bemol Majör Dizi

Aşağıda verilen do bemol majör kırık akor egzersizini, değişik düzeylerde verilen çalışma 

şekillerine göre çalınız.

La Bemol Minör Dizi

15. ETKİNLİK

16. ETKİNLİK

17. ETKİNLİK

18. ETKİNLİK

19. ETKİNLİK

21. ETKİNLİK



Aşağıda verilen  la bemol minör kırık akor egzersizini, değişik düzeylerde verilen çalışma 

şekillerine göre çalınız.

Aşağıda verilen la bemol minör arpeji çalınız.

Dağarcıkta verilen tüm tonlardaki etüt ve eserleri, hız ve gürlük terimlerine dikkat ederek çalınız.

Tüm majör ve minör dizileri, aşağıda  örnek çalışma şekillerine göre çalınız.verilen

2 Tüm Majör ve Minör Dizilerde Artikülasyon Çalışmaları

56 57

Aşağıda verilen do bemol majör arpeji çalınız.

JEAN PIERRE LOUIS RAMPAL(Jan Piyer Luiz Rampal) 

7 Ocak 1922'de Marsilya’da doğan Fransız flüt sanatçısı, flüte konser çalgısı olarak 

yeni bir boyut kazandırmıştır. Marsilya Konservatuvarında bir süre öğrenim gördükten 

sonra tıp eğitimi alan Rampal, daha sonra Paris Konservatuvarına girmiştir. Flütçülüğe ise 

Vichy Operasında solo flütçü olarak başlamıştır (1947-1951). 1968’den sonra ise Paris 

Konservatuvarında profesör olarak derslere giren Rampal solist flütçü olarak kariyerine 

devam etmiştir.

Vivaldi, Haydn gibi bestecilerin eserlerini flüt için yeniden yazmıştır. Turne 

repartuvarlarında genellikle 18. yüzyıl eserlerini işlemiştir. 1945 yılında Fransız Nefesli 

Çalgılar Beşlisi'ni, 1953'te Paris Barok Müzik Topluluğu’nu kurmuştur. Teknik olarak 

yumuşak, çok temiz üflenen seslerle; kaynaştırması ve parlak ton nüanslarıyla ün 

kazanmıştır.

Sandre Jolivet (Sandire Yolvet) ve Francis Poulenc (Fıransis Pulenk) onun için beste 

yapmıştır. Türkiye’ de de konserler veren sanatçı,  20 Mayıs 2000’de  Paris 'te yaşamını 

yitirmiştir. 

22. ETKİNLİK

23. ETKİNLİK

24. ETKİNLİK

25. ETKİNLİK

1. ETKİNLİK
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2 Tüm Majör ve Minör Dizilerde Artikülasyon Çalışmaları

56 57
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yeni bir boyut kazandırmıştır. Marsilya Konservatuvarında bir süre öğrenim gördükten 
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Vivaldi, Haydn gibi bestecilerin eserlerini flüt için yeniden yazmıştır. Turne 

repartuvarlarında genellikle 18. yüzyıl eserlerini işlemiştir. 1945 yılında Fransız Nefesli 

Çalgılar Beşlisi'ni, 1953'te Paris Barok Müzik Topluluğu’nu kurmuştur. Teknik olarak 

yumuşak, çok temiz üflenen seslerle; kaynaştırması ve parlak ton nüanslarıyla ün 

kazanmıştır.

Sandre Jolivet (Sandire Yolvet) ve Francis Poulenc (Fıransis Pulenk) onun için beste 

yapmıştır. Türkiye’ de de konserler veren sanatçı,  20 Mayıs 2000’de  Paris 'te yaşamını 

yitirmiştir. 

22. ETKİNLİK

23. ETKİNLİK

24. ETKİNLİK

25. ETKİNLİK

1. ETKİNLİK



ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME ÇALIŞMALARI 

     Majör - minör dizi, etüt ve eserleri çalarken aşağıdaki puanlama anahtarını kullanınız.

PuanÖlçütler

Düzeyine uygun majör - minör dizi, etüt ve eserlerde aşağıdaki ölçütlerden tümünü başarı 
ile uygular: 

•     Sesleri ve aralıkları doğru, temiz çalar.
•     Hız terimlerine dikkat ederek çalar.
•     Gürlük terimlerine dikkat ederek çalar. 
•     Majör ve minör dizilerde  arpejleri, çıkıcı ve inici olarak çalar.
•     Dizileri, çıkıcı ve inici olarak birlik, ikilik, dörtlük, sekizlik nota süreleriyle çalar.

Öğretmen Yorumları:

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

4

3

2

1

Öğrenci Yorumları:

3
ÜNİTEÜNİTE

MAKAMSAL DİZİLER

HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hicaz makamından şarkılar dinleyiniz.

Nikriz makamından şarkılar dinleyiniz.

Karcığar makamından şarkılar dinleyiniz.

Aşağıda başlangıç sesi verilen hicaz makamı dizisini, aldığı ses değiştirici işaretlere dikkat 
ederek tamamlayınız.

Tampere ses sistemine uyarlanmış olarak verilen hicaz makamı dizisini birlik, ikilik, dörtlük ve 

sekizlik nota süreleri ile çalınız.

24 Perdeli Sistemde Hicaz Makamı Dizisi

Tampere Sistemde Hicaz Makamı Dizisi

Bileşik makamlar grubundan olup yerinde nikriz beşlisine, neva perdesi üzerinde rast 
dörtlüsünün eklenmesiyle oluşur.  Makamın karar sesi, seyri, donanımı, yedeni, güçlüsü aşağıdaki 
tabloda verilmiştir:

1 Hicaz Makamı ve Dizisi

KARAR SESİ
 (DURAĞI)

SEYRİ DONANIMI YEDENİ GÜÇLÜSÜ

dügâh ( la ) inici - çıkıcı
si bakiye bemolü
fa ve do bakiye 
diyezi

rast ( sol ) neva ( re )

58 59

Düzeyine uygun majör - minör dizi, etüt ve eserlerde aşağıdaki ölçütlerden 4 tanesi  
başarı ile uygular: 

•     Sesleri ve aralıkları doğru, temiz çalar.
•     Hız terimlerine dikkat ederek çalar.
•     Gürlük terimlerine dikkat ederek çalar. 
•     Majör ve minör dizilerde  arpejleri, çıkıcı ve inici olarak çalar.
•     Dizileri, çıkıcı ve inici olarak birlik, ikilik, dörtlük, sekizlik nota süreleriyle çalar.

Düzeyine uygun majör - minör dizi, etüt ve eserlerde aşağıdaki ölçütlerden 3 tanesi  
başarı ile uygular: 

•     Sesleri ve aralıkları doğru, temiz çalar.
•     Hız terimlerine dikkat ederek çalar.
•     Gürlük terimlerine dikkat ederek çalar. 
•     Majör ve minör dizilerde  arpejleri, çıkıcı ve inici olarak çalar.
•     Dizileri, çıkıcı ve inici olarak birlik, ikilik, dörtlük, sekizlik nota süreleriyle çalar.

Düzeyine uygun majör - minör dizi, etüt ve eserlerde aşağıdaki ölçütlerden 2 tanesi  
başarı ile uygular: 

•     Sesleri ve aralıkları doğru, temiz çalar.
•     Hız terimlerine dikkat ederek çalar.
•     Gürlük terimlerine dikkat ederek çalar. 
•     Majör ve minör dizilerde  arpejleri, çıkıcı ve inici olarak çalar.
•     Dizileri, çıkıcı ve inici olarak birlik, ikilik, dörtlük, sekizlik nota süreleriyle çalar.

1. ETKİNLİK

2. ETKİNLİK



ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME ÇALIŞMALARI 

     Majör - minör dizi, etüt ve eserleri çalarken aşağıdaki puanlama anahtarını kullanınız.

PuanÖlçütler

Düzeyine uygun majör - minör dizi, etüt ve eserlerde aşağıdaki ölçütlerden tümünü başarı 
ile uygular: 

•     Sesleri ve aralıkları doğru, temiz çalar.
•     Hız terimlerine dikkat ederek çalar.
•     Gürlük terimlerine dikkat ederek çalar. 
•     Majör ve minör dizilerde  arpejleri, çıkıcı ve inici olarak çalar.
•     Dizileri, çıkıcı ve inici olarak birlik, ikilik, dörtlük, sekizlik nota süreleriyle çalar.

Öğretmen Yorumları:

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

4

3

2

1

Öğrenci Yorumları:

3
ÜNİTEÜNİTE

MAKAMSAL DİZİLER

HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hicaz makamından şarkılar dinleyiniz.

Nikriz makamından şarkılar dinleyiniz.

Karcığar makamından şarkılar dinleyiniz.

Aşağıda başlangıç sesi verilen hicaz makamı dizisini, aldığı ses değiştirici işaretlere dikkat 
ederek tamamlayınız.

Tampere ses sistemine uyarlanmış olarak verilen hicaz makamı dizisini birlik, ikilik, dörtlük ve 

sekizlik nota süreleri ile çalınız.

24 Perdeli Sistemde Hicaz Makamı Dizisi

Tampere Sistemde Hicaz Makamı Dizisi

Bileşik makamlar grubundan olup yerinde nikriz beşlisine, neva perdesi üzerinde rast 
dörtlüsünün eklenmesiyle oluşur.  Makamın karar sesi, seyri, donanımı, yedeni, güçlüsü aşağıdaki 
tabloda verilmiştir:

1 Hicaz Makamı ve Dizisi

KARAR SESİ
 (DURAĞI)

SEYRİ DONANIMI YEDENİ GÜÇLÜSÜ

dügâh ( la ) inici - çıkıcı
si bakiye bemolü
fa ve do bakiye 
diyezi

rast ( sol ) neva ( re )
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başarı ile uygular: 

•     Sesleri ve aralıkları doğru, temiz çalar.
•     Hız terimlerine dikkat ederek çalar.
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1. ETKİNLİK

2. ETKİNLİK



Aşağıda verilen hicaz makamı etütlerinden, düzeyinize uygun olanları seçerek çalınız.

HİCAZ ETÜT (1)

HİCAZ ETÜT (2)

Nilgün ERGÜDER

Nilgün ERGÜDER

HİCAZ ETÜT (3)

Mi Perdesine Aktarılmış Hicaz Dizi 

Murat Arman YILMAZ

Aşağıda mi perdesine aktarılarak verilmiş olan hicaz etüdü çalınız.

HİCAZ ETÜT (5)

Dağarcık bölümünde verilen hicaz makamındaki eserlerden, düzeyinize uygun olanı seçip hız 

ve gürlük terimlerine dikkat ederek çalınız.

Emrah HATİPOĞLU

Bileşik makamlar grubundan olup yerinde nikriz beşlisine, neva perdesi üzerinde rast 

dörtlüsünün eklenmesiyle oluşur. Makamın karar sesi, seyri, donanımı, yedeni, güçlüsü aşağıdaki 

tabloda verilmiştir:

2 Nikriz Makamı ve Dizisi

SEYRİ DONANIMI YEDENİ GÜÇLÜSÜ

rast ( sol ) inici - çıkıcı
si bakiye bemolü
fa ve do bakiye 
diyezi

ırak ( fa diyez) neva ( re )

Aşağıda başlangıç sesi verilen nikriz makamı dizisini

ederek tamamlayınız.

, aldığı ses değiştirici işaretlere dikkat 

60 61

3. ETKİNLİK 4. ETKİNLİK

5. ETKİNLİK

1. ETKİNLİK

KARAR SESİ
 (DURAĞI)

Tampere ses sistemine uyarlanmış olarak 62. sayfada verilen nikriz makamı dizisi birlik, ikilik, 

dörtlük ve sekizlik nota süreleri ile çalınız.

2. ETKİNLİK
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tabloda verilmiştir:

2 Nikriz Makamı ve Dizisi

SEYRİ DONANIMI YEDENİ GÜÇLÜSÜ

rast ( sol ) inici - çıkıcı
si bakiye bemolü
fa ve do bakiye 
diyezi

ırak ( fa diyez) neva ( re )
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60 61

3. ETKİNLİK 4. ETKİNLİK

5. ETKİNLİK

1. ETKİNLİK

KARAR SESİ
 (DURAĞI)

Tampere ses sistemine uyarlanmış olarak 62. sayfada verilen nikriz makamı dizisi birlik, ikilik, 

dörtlük ve sekizlik nota süreleri ile çalınız.

2. ETKİNLİK



62 63

24 Perdeli Sistemde Nikriz Makamı Dizisi

Tampere Sistemde Nikriz Makamı Dizisi

Aşağıda verilen nikriz makamı etütlerinden, düzeyinize uygun olanları seçerek çalınız.

NİKRİZ ETÜT (1)

Emrah  HATİPOĞLU

NİKRİZ ETÜT (2)

Emrah  HATİPOĞLU

NİKRİZ ETÜT (3)

Nilgün ERGÜDER

Re Perdesine Aktarılmış Nikriz Makamı Dizisi

NİKRİZ ETÜT (4)
Murat Arman YILMAZ

3. ETKİNLİK
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24 Perdeli Sistemde Nikriz Makamı Dizisi

Tampere Sistemde Nikriz Makamı Dizisi

Aşağıda verilen nikriz makamı etütlerinden, düzeyinize uygun olanları seçerek çalınız.
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3. ETKİNLİK



64 65

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

gürlük terimlerine dikkat ederek çalınız.

Aşağıda re perdesine aktarılarak verilmiş olan nikriz etüdü çalınız.

Emrah  HATİPOĞLU

 NİKRİZ ETÜT (5) 

SEYRİ DONANIMI YEDENİ GÜÇLÜSÜ

dügâh ( la ) inici - çıkıcı
si koma bemolü
mi bakiye bemolü 
fa bakiye diyezi

rast ( sol ) neva ( re )

Basit makamlar grubundan olup yerinde bir uşşak dörtlüsüne, neva perdesinde hicaz beşlisinin 

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

verilmiştir:

Aşağıda başlangıç sesi verilen karcığar makamı dizisini
ederek tamamlayınız

, aldığı ses değiştirici işaretlere dikkat 

Tampere ses sistemine uyarlanmış  olarak  verilen karcığar makamı dizisini birlik, ikilik, dörtlük 

ve sekizlik nota süreleri ile çalınız.

24 Perdeli Sistemde Karcığar Makamı Dizisi

Tampere Sistemde Karcığar Makamı Dizisi

Aşağıda verilen karcığar makamı etütlerinden, düzeyinize uygun olanları seçerek çalınız.

KARCIĞAR ETÜT (1)
Ahmet HATİPOĞLU

3 Karcığar Makamı ve Dizisi
KARCIĞAR ETÜT (2)

Nilgün ERGÜDER

4. ETKİNLİK

5. ETKİNLİK

1. ETKİNLİK

2. ETKİNLİK

3. ETKİNLİK

KARAR SESİ
 (DURAĞI)
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Dağarcık bölümünde verilen nikriz makamındaki eserlerden düzeyinize uygun olanı seçip hız ve 
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rast ( sol ) neva ( re )

Basit makamlar grubundan olup yerinde bir uşşak dörtlüsüne, neva perdesinde hicaz beşlisinin 

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

verilmiştir:

Aşağıda başlangıç sesi verilen karcığar makamı dizisini
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, aldığı ses değiştirici işaretlere dikkat 

Tampere ses sistemine uyarlanmış  olarak  verilen karcığar makamı dizisini birlik, ikilik, dörtlük 

ve sekizlik nota süreleri ile çalınız.

24 Perdeli Sistemde Karcığar Makamı Dizisi

Tampere Sistemde Karcığar Makamı Dizisi
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1. ETKİNLİK

2. ETKİNLİK

3. ETKİNLİK

KARAR SESİ
 (DURAĞI)



66 67

KARCIĞAR ETÜT (4)

Leyla DEMİR

KARCIĞAR ETÜT (3)

Nilgün ERGÜDER

 KARCIĞAR ETÜT (5) 

Dağarcık bölümünde değişik çalma düzeylerinde verilen karcığar makamındaki eserlerden, 

düzeyinize uygun olanı seçip hız ve gürlük terimlerine dikkat ederek çalınız.

Aşağıda mi perdesine aktarılarak  verilmiş olan karcığar etüdü çalınız.

Mi Perdesine Aktarılmış Karcığar Makamı Dizisi

Emrah  HATİPOĞLU

 “Hayatta musiki lâzım 
mıdır? Hayatta musiki 
lâzım değildir. Çünkü 
hayat musikidir. Musiki ile 
alâkası olmayan yaratıklar 
insan değildirler. Eğer söz 
konusu olan hayat insan 
hayatı ise musiki mutlaka 
vardır. Musikisiz hayat 
zaten mevcut olamaz. 
Musiki hayatın neşesi, 
ruhu, sevinci ve her şeyidir. 
Yalnız musikinin nev'i, 
üzer inde düşünmeye 
değer ( 1925 ).”

Nutuk I-II

4. ETKİNLİK

5. ETKİNLİK



66 67
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4. ETKİNLİK

5. ETKİNLİK



68

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME ÇALIŞMALARI 

Aşağıda boş bırakılan yerleri doğru sözcüklerle tamamlayınız.

1. Hicaz makamı, yerinde …………. dörtlüsüne neva perdesinde…………….beşlisinin 

eklenmesiyle oluşur.

2.  Hicaz makamı, ………….makamlar grubundadır.

3.  Aşağıda verilen hicaz makamına ait bilgileri tamamlayınız.

Durak sesi:  ………………

Güçlü sesi:   ………………

Yeden sesi:  ……………..

4. Karcığar makamı, yerinde…………. dörtlüsüne neva perdesinde……………beşlisinin 

eklenmesiyle oluşur.

5.  Karcığar makamı, ………..makamlar grubundadır.

6.  Aşağıda verilen karcığar makamına ait bilgileri tamamlayınız. 

Durak sesi: ………………

Güçlü sesi: ………………

Yeden sesi: ……………...

7.  Nikriz makamı, yerinde bir nikriz beşlisine neva perdesinde ………… …………. eklenmesiyle 

oluşur.

8.  Nikriz makamı,  ……………..makamlar grubundadır.

9.  Aşağıda verilen nikriz makamına ait bilgileri tamamlayınız.

Durak sesi…………..

Güçlü sesi…………..

Yeden sesi………….

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

aşağıda verilen dizek üzerine yazınız.

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

aşağıda verilen dizek üzerine yazınız.

12. Nikriz makamı dizisinin Türk müziği ses sistemine göre almış olduğu değiştirici işaretleri, 
aşağıda verilen dizek üzerine yazınız.
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Hicaz, nikriz ve karcığar makamı dizilerini çalarken aşağıdaki puanlama anahtarını kullanınız.

PuanÖlçütler

Düzeyine uygun hicaz, nikriz, karcığar makamındaki dizi, etüt ve eserlerde aşağıdaki 
ölçütlerden tümünü başarı ile uygular:

•Gürlük ve hız terimlerine dikkat eder.
•Sesleri temiz ve doğru çalar.
•Verilen aralıkları  doğru çalar.
•Notaları değerlerine uygun biçimde çalar.
•Notaları, sürelerine dikkat ederek çalar.

Öğretmen Yorumları:

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

Düzeyine uygun hicaz, nikriz, karcığar makamındaki dizi, etüt ve eserlerde aşağıdaki 
ölçütlerden 4 tanesini başarı ile uygular:

•Gürlük ve hız terimlerine dikkat eder.
•Sesleri temiz ve doğru çalar.
•Verilen aralıkları doğru çalar.
•Notaları değerlerine uygun biçimde çalar.
•Notaları sürelerine dikkat ederek çalar.

Düzeyine uygun hicaz, nikriz, karcığar makamındaki dizi, etüt ve eserlerde aşağıdaki 
ölçütlerden 2 tanesini başarı ile uygular:

•Gürlük ve hız terimlerine dikkat eder.
•Sesleri temiz ve doğru çalar.
•Verilen aralıkları doğru çalar.
•Notaları değerlerine uygun biçimde çalar.
•Notaları sürelerine dikkat ederek çalar.

Düzeyine uygun hicaz, nikriz, karcığar makamındaki dizi, etüt ve eserlerde aşağıdaki 
ölçütlerden 1 tanesini başarı ile uygular:

•Gürlük ve hız terimlerine dikkat eder.
•Sesleri temiz ve doğru çalar.
•Verilen aralıkları doğru çalar.
•Notaları değerlerine uygun biçimde çalar.
•Notaları sürelerine dikkat ederek çalar.

4

3

2

1

Öğrenci Yorumları:
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FLÜT ÇALMANIN TEMELLERİ

3. ÖĞRENME ALANI

HIZ, GÜRLÜK, MÜZİKAL İFADE İLE
SÜSLEME TERİMLERİ VE İŞARETLERİ 

71

GÜRLÜK TERİM VE İŞARETLERİ

HIZ TERİMLERİ VE ÇEŞİTLERİ

MÜZİKAL İFADE TERİMLERİ

SÜSLEME TERİM VE İŞARETLERİ

OKUMA METNİ

ATATÜRK VE SANAT

      Atatürk, bilimsel zekâsının yanı sıra sanatçı ruhlu bir insandı. Sanata ve 
sanatçılara büyük önem  verirdi.
      “Cumhuriyetin ilanı ile birlikte ülkede çağdaşlaşmaya yönelik atılan büyük 
adımların içerisinde güzel sanatların da çağdaş ülkeler seviyesine çıkarılabilmesi için 
gerekli olan destek Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk tarafından her fırsatta 
verilmiştir. Güzel sanatlarda başarı, bütün inkılâpların başarılı olduğunun en kesin 
delilidir. Bunda başarılı olamayan milletlere ne yazıktır. Onlar bütün başarılara 
rağmen medeniyet alanında yüksek insanlık sıfatıyla tanınmaktan daima mahrum 
kalacaklardır(1936).” * 

 * Atatürkçülük, Genel Kurmay Basımevi, s.146,Ankara, 1983.
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FLÜT ÇALMANIN TEMELLERİ

3. ÖĞRENME ALANI
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GÜRLÜK TERİM VE İŞARETLERİ

HIZ TERİMLERİ VE ÇEŞİTLERİ

MÜZİKAL İFADE TERİMLERİ

SÜSLEME TERİM VE İŞARETLERİ

OKUMA METNİ

ATATÜRK VE SANAT
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gerekli olan destek Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk tarafından her fırsatta 
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 * Atatürkçülük, Genel Kurmay Basımevi, s.146,Ankara, 1983.
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ÜNİTEÜNİTE

HIZ TERİMLERİ VE ÇEŞİTLERİ

72

HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Daha önce öğrendiğiniz hız terimlerini hatırlayınız ve bildiklerinizi paylaşınız.

“Grave, Andantino, Allegretto ve Presto” Hız Terimleri1

Hız, müzikte dinamizmi artırmak, anlatımı güçlendirmek için kullanılır. Evrensel müzik dilinde hız 

terimleri, genellikle İtalyanca'dır. Grave, andantino, allegretto ve presto bu yıl öğreneceğiniz hız 

terimleridir.

Bir etüt veya eserin çok ağır ve gösterişli bir tempoda çalınmasına grave; andanteden biraz daha 

hareketli bir tempoda çalınmasına andantino; moderato ile allegro arası bir tempoda çalınmasına 

allegretto; hızlı ve çabuk bir tempoda çalınmasına da presto denir. 

Hangi hız teriminin kullanılacağı, dizeğin sol üst kısmına yazılır  eğer eserin/etüdün herhangi bir 

ölçüsünden ya da bölümünden itibaren parçanın hızı değiştirilecekse o ölçünün üzerine istenilen hız terimi 

yazılır. Hız terimleri, dizeğin sol üst kısmında bazen yazıyla bazen de sayıyla gösterilir.

 

Grave, andantino, allegretto ve presto hız terimlerinin sayısal hız aralıklarını metronom üzerinde 

gösteriniz.

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

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

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

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

73

Grave, andantino, allegretto ve presto hız terimlerinin yer aldığı etüt ve eserlerden örnekler 

bularak öğretmeninizle paylaşınız.

Aşağıda verilen la minör sonatın 1. bölümünü grave hızda çalınız.

Dağarcıkta sunulan “grave, andantino, allegretto ve presto”nun yer aldığı eser veya 
etütlerden düzeyinize uygun olanları seçerek çalınız.

Etüt ve eserleri çalarken hız terimlerine dikkat ediniz.

Grave

LA MİNÖR SONAT

Tommaso ALBINONI
  (Tomas ALBİNONİ)

1. ETKİNLİK

2. ETKİNLİK

3. ETKİNLİK

4. ETKİNLİK
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Açıklayıcı Hız Terimi “Sostenuto”

Hızlandırıcı Hız Değişim Terimi “Piu Mosso (Piyu Mosso)” 

2

3

Etüt ve eserlerde, müzikal ifadeyi daha da güçlendirmek için eserin bazı yerinde, hız terimlerinin        

yanı sıra açıklayıcı hız terimleri de kullanılır. Açıklayıcı hız terimlerinden sostenuto  istenen biçime tam 

uyarak ağır tempoda, özellikle o bölüme dikkat çekerek çalmadır. İtalyanca bir sözcüktür.

Dağarcıkta sunulan “sostenuto”nun yer aldığı etüt veya eserleri inceleyerek tercih ettiklerinizi 
çalınız.

Dağarcıkta sunulan “piu mosso”nun yer aldığı etüt veya eserleri inceleyerek tercih ettiklerinizi 
çalınız.

Eser ya da etütlerde kullanılan terimler arasında, hız değişim terimlerinin yanı sıra hızlandırıcı 

hız değişim terimleri de vardır. Daha hareketli ve daha fazla anlamına gelen “piu mosso” da 

bunlardan biridir.

Yavaşlatıcı Hız Değişimi Terimleri “Ritenuto ve Allargando (Ritenuto ve 
Allargando)” 

4

Dağarcıkta sunulan “ritenuto ve allargrando”nun yer aldığı etüt veya eserleri inceleyerek 

tercih ettiklerinizi çalınız.

Eser ya da etütlerde kullanılan terimler arasında, hızlandırıcı hız değişim terimlerinin yanı sıra 

yavaşlatıcı hız değişim terimleri de vardır. Bunlardan ritenuto birden geri tutarak  allargrando ise 

sesi kuvvetlendirirken tempoyu ağırlaştırarak yavaşlatan hız değişim terimleridir.

İsteğe Bağlı Hız Değişim Terimi “Rubato (Rubato)” 5

Dağarcıkta sunulan “rubato”nun yer aldığı etüt veya eserleri inceleyerek tercih ettiklerinizi 

çalınız.

Eser ya da etütlerde kullanılan terimler arasında bir de isteğe bağlı hız değişim terimleri vardır. 

Bunlardan rubato “serbest çalma, isteğe göre serbest çalma” anlamındadır.

75

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME ÇALIŞMALARI 

1. Aşağıda verilen hız terimlerinin sayı değerlerini yanlarına yazınız.

Grave ……/……. Andantino ……/…….

Allegretto …../…… Presto …../…….

2. Aşağıda verilen hız terimlerini anlamları ile eşleştiriniz.

Hız Terimi Anlamı

Grave

Andantino

Allegretto

Presto

Canlı çok çabuk 

Geniş ağır

Çabukça

Andanteden hızlıca

3. Adagio, andantino, allegretto ve presto hız terimlerinin kullanıldığı etüt ve eserlerden bildiklerinizi 

söyleyiniz.

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 “gerekleşmedi” sütununa (X) işareti koyunuz.

Sıra Gözlenecek Davranışlar GerçekleşmediGerçekleşti

Grave hız terimine uygun çalar.1

4. Aşağıdakilerden hangisi açıklayıcı hız terimidir?

A) Piu Mosso B) Moderato C) Sostenuto

D) Ritenuto E) Rubato

Andantino hız terimine uygun çalar.2

3

4

5

6

7

8

Allegretto hız terimine uygun çalar.

Presto hız terimine uygun çalar.

Eser ya da etüdü çalarken  metronomu grave hız aralığına ayarlar.

Eser ya da etüdü çalarken metronomu allegretto hız aralığına ayarlar.

Eser ya da etüdü çalarken metronomu presto hız aralığına ayarlar.

Eser ya da etüdü çalarken metronomu andantino hız aralığına ayarlar.

5. Aşağıdakilerden hangisi hızlandırıcı hız değişim terimidir? 

A) Piu Mosso B) Accelerando C) Animato

D) Rallentando E) Largo

6. Aşağıdakilerden hangisinde yavaşlatıcı hız terimleri verilmiştir? 

A) Andantino/Largo B) Fortissimo/Con moto C) Ritenuto/Allargando

D) Presto/Grave               E) Sostenuto/Largo

7. Aşağıdakilerden hangisi isteğe bağlı hız değişim terimidir?

A) Rubato B) Vivace C) Rallentando

D) Grave E) Sostenuto

1. ETKİNLİK

1. ETKİNLİK

1. ETKİNLİK

1. ETKİNLİK

Gözlenecek davranışlarda ifade edilen her bir davranışın gerçekleşmesi durumunda 12,5 puan, 

tamamının gerçekleşmesi durumunda ise 100 puan alınır.
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2
ÜNİTEÜNİTE

GÜRLÜK TERİM VE İŞARETLERİ

Öğrendiğiniz gürlük terimlerini hatırlayınız.

HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Aşağıda verilen egzersizleri pianissisimo  ve fortissisimo gürlük terimlerine dikkat ederek 
çalınız.

1

Dağarcıkta sunulan pianissisimo ve fortissisimo gürlük terimlerinin kullanıldığı etüt ve eserleri 

inceleyerek pianissisimo ve fortissisimo gürlük terimlerinin simgelerini işaretleyiniz.

Dağarcıkta sunulan pianissisimo ve fortissisimo gürlük terimlerinin yer aldığı etüt ve eserlerden 

tercih ettiklerinizi nüanslara dikkat ederek  çalınız.

1. “Pianissisimo”( )  
2. “Fortissisimo”(Fortissisimo) Terim ve İşaretleri

Piyanissisimo Terim ve İşaretleri

Müzik eserlerinin daha anlamlı olabilmesi için notalar, bazen hafif bazen de kuvvetli seslendirilebilir. 

Seslerin kuvvetli ya da hafif olması “ gürlük” olarak ifade edilir. Müzikte, çok hafiften çok kuvvetliye birçok gürlük 

terimi kullanılır. Gürlük terimleri, genellikle İtalyanca olup sembollerle gösterilir; semboller notaların altına yazılır.

Pianissisimo: Çok çok hafif anlamındadır. İtalyanca bir kelimedir. Müzik yazısında “ppp” sembolü ile gösterilir.

Fortissisimo: Çok çok kuvvetli anlamındadır. İtalyanca bir kelimedir. Müzik yazısında“fff ” sembolü ile gösterilir.

2. ETKİNLİK

1. ETKİNLİK

3. ETKİNLİK
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME ÇALIŞMALARI 

1. Aşağıdaki gürlük terimlerinin anlamlarını yanlarına yazınız.

Pianissisimo    …………………………....................................................................…………….

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

Fortissisimo     …………………………………...................................................................…….

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

2. Aşağıdaki gürlük terimlerini sembolleri ile eşleştiriniz.

Gürlük terimi Sembolü

ppp

ff

pp

fff

Pianissisimo

Fortissisimo

Yukarıda verilen dizeklerde, forte (f) olarak verilmiş kısımları fortissisimo (fff) olarak piyano (p) 

olarak verilmiş kısımları pianissisimo (ppp) olarak çalınız. Bu değişiklik sonrası gürlük bakımından 

farklılıkları aşağıya yazınız.

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

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

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

...................................................................................................................................................................
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3
ÜNİTEÜNİTE

 MÜZİKAL İFADE TERİMLERİ 

Dinlediğiniz ve çaldığınız eserlerdeki müzikal ifadelerle ilgili  düşüncelerinizi paylaşınız.

HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Müzikal ifade ( anlatım ), müzik eserlerinde anlatılmak istenen duygu, düşünce ve izlenimlerdir. 

Müzikal ifadeyi belirtmek için hız ve gürlükte olduğu gibi bazı terimler kullanılmaktadır.

Amoroso, âşıkane olmayı, sevgiyi delicato,ince ve nazik bir ifadeyi; doloroso, elemi, kederi;

furioso, öfke ve hiddeti; risoluto, güçlü ve kararlı olmayı; vigoroso, güç ve şiddeti ifade eden müzik 

terimleridir. Bu terimlerin hepsi İtalyancadır.

   

    

Aşağıda verilen etüdü, müzikal ifade teriminin  dikkat ederek çalınız.hangisi olduğuna

1.Amoroso , 2.Delicato (  3.Doloroso (  

4.Furioso (Furiyoso), 5.Risoluto (Risoluto), 6.Vigoroso (Vigoroso)   

(Amoroso) Delikato), Doloroso),

1. ETKİNLİK
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...................................................................................................................................................................

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

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

...................................................................................................................................................................
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3
ÜNİTEÜNİTE

 MÜZİKAL İFADE TERİMLERİ 

Dinlediğiniz ve çaldığınız eserlerdeki müzikal ifadelerle ilgili  düşüncelerinizi paylaşınız.

HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Müzikal ifade ( anlatım ), müzik eserlerinde anlatılmak istenen duygu, düşünce ve izlenimlerdir. 

Müzikal ifadeyi belirtmek için hız ve gürlükte olduğu gibi bazı terimler kullanılmaktadır.

Amoroso, âşıkane olmayı, sevgiyi delicato,ince ve nazik bir ifadeyi; doloroso, elemi, kederi;

furioso, öfke ve hiddeti; risoluto, güçlü ve kararlı olmayı; vigoroso, güç ve şiddeti ifade eden müzik 

terimleridir. Bu terimlerin hepsi İtalyancadır.

   

    

Aşağıda verilen etüdü, müzikal ifade teriminin  dikkat ederek çalınız.hangisi olduğuna

1.Amoroso , 2.Delicato (  3.Doloroso (  

4.Furioso (Furiyoso), 5.Risoluto (Risoluto), 6.Vigoroso (Vigoroso)   

(Amoroso) Delikato), Doloroso),

1. ETKİNLİK
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2. ETKİNLİK

Dağarcıkta sunulan  

çalınız.

etüt ya da eserleri, müzikal ifade teriminin hangisi olduğuna dikkat ederek 

Dünyaca ünlü flüt sanatçısı  James GALWAY
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2. ETKİNLİK

Dağarcıkta sunulan  

çalınız.

etüt ya da eserleri, müzikal ifade teriminin hangisi olduğuna dikkat ederek 

Dünyaca ünlü flüt sanatçısı  James GALWAY



82

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME ÇALIŞMALARI 

3. Müziksel bir ifade terimi olan “amoroso”nun anlamı, aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir?

A) Elemli ve kederli B) Âşıkane ve sevgiyle C) Öfkeli ve hiddetli

D) İnce ve nazik bir deyişle E) Güçlü ve kararlı

4. Müziksel bir ifade terimi olan “risoluto”nun anlamı, aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir?

A) Elemli ve kederli B) Âşıkane ve sevgiyle C) Öfkeli ve hiddetli

D) İnce ve nazik bir deyişle E) Güçlü ve kararlı

5. Müziksel bir ifade terimi olan “dolorosso”nun anlamı, aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir?

A) Elemli ve kederli B) Âşıkane ve sevgiyle C) Öfkeli ve hiddetli

D) İnce ve nazik bir deyişle E) Güçlü ve kararlı
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4
ÜNİTEÜNİTE

SÜSLEME TERİM VE İŞARETLERİ

Öğrendiğiniz süsleme terimlerini hatırlayarak bilgilerinizi öğretmeninizle paylaşınız.

HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Süsleme terim ve işaretleri, müziğe renk ve anlam katan, müziğin ifadesini güçlendiren 

unsurlardandır. Süslemelerin sembollerle ifade edilişi, Barok Dönemle başlamıştır. Süslemeler, 

dönemlere göre çeşitlilik göstermektedir.

Grupetto (Gurupetto)1

Bazı durumlarda grupetto işareti iki esas notanın arasına konulur ve aşağıdaki gibi seslendirilir:

Bazen küme işareti esas notanın biraz sol tarafına doğru konur. Bu durum, şu şekilde seslendirilir:

 Grupetto yani küme, esas notanın bir üst derecesi ya da bir alt derecesiyle esas notadan 

oluşmaktadır. Grupetto, küçük nota gruplarıdır. Üç veya dört notalık melodik bir süslemedir. İtalyanca bir 

kelimedir. Grupetto, küçük notalarla yazıldığı gibi özel işaretiyle (      ) de gösterilir.

Grupetto şu şekilde oluşur :

1. Esas notanın bir üst derecesi   2. Esas nota   3. Esas notanın bir alt derecesi    4. Esas nota

6. Aşağıdaki ifade terimlerini, anlamlarına uygun olan görsel ile eşleştiriniz.

I. Amoroso V. RisolutoII. Delicato III. Doloroso IV. Furioso VI. Vigoroso

A) Öfkeli B) Âşıkane C) Nazik D) Elemli

2. Müziksel bir ifade terimi olan “furioso”nun anlamı, aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir?

A) Elemli ve kederli B) Âşıkane ve sevgiyle C) Öfkeli ve hiddetli

D) İnce ve nazik bir deyişle E) Güçlü ve kararlı

1. Müziksel bir ifade terimi olan “vigoroso”nun anlamı, aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir?

A) Kararlı, dayanıklı B) Âşıkane ve sevgiyle C) Öfkeli ve hiddetli

D) İnce ve nazik bir deyişle E) Güçlü ve kararlı
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME ÇALIŞMALARI 
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Küme işaretinin altına konulan değiştirme işareti (diyez), esas notanın bir alt derecesinin 
değişime uğratılacağını gösterir.

 

Küme işaretinin üstünde konulan değiştirme işareti (bemol), esas notanın bir üst derecesinin 
yani kümenin başlangıç notasının değişime uğratılacağını gösterir.

 

Aşağıda verilen grupetto süsleme egzersizlerini çalınız. 

Aşağıda verilen grupetto süslemelerinin yer aldığı etüdü çalınız.

Allegretto
Emill PRILL
(Emil PRİL)

1. ETKİNLİK

2. ETKİNLİK
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1

Birbirine tam ya da yarım ses uzakta bulunan iki bitişik notanın sırayla ve çok hızlı tekranmasıyla 

oluşan trill, bir tür titretimdir. Esas ses üzerine “tr” harfleri yazılarak gösterilir.Trill, uzun nota süreleri 

üzerine konulduğu zaman, uzayan süre, kırık çizgilerden oluşan tr (           ) işareti ile gösterilir.

86

Trill Çeşitleri2

Aşağıda verilen ikili aralıklarla trill çalışması yapınız.

2. ETKİNLİK

Aşağıda verilen ikili aralık trill çalışmalarının çalma biçimlerini yazınız ve bu çalışmaları 
çalınız.

87

2

3

4

Aşağıda verilen etüdü, trill süsleme işaretine dikkat ederek çalınız.

1 2 3 4

Andante
Emill PRILL

1. ETKİNLİK

2. ETKİNLİK
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Tremolo3

Yaylı çalgılarda tremolo, yay ve mızrapla tel üzerinde hızlı hareketlerle yapılırken flütte, üçlü ve 

üstü aralıkları içerir biçimde yapılır ve trill gibi çalınır.

89

Aşağıdaki tremolo ile ilgili egzersizleri inceleyerek çalınız.

1. ETKİNLİK

Flütün de yer aldığı kuartet
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1. ETKİNLİK

Flütün de yer aldığı kuartet



Kontrol Listesi 

Süsleme Biçimleri

Çaldığınız etüt ya da eserde süsleme biçimlerini uygulama durumunuzu belirlemek amacıyla 

aşağıdaki kontrol listesini öğretmeniniz ile birlikte doldurunuz. Uygulayabildikleriniz “gerçekleşti” 

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

A) B) C) D) E)

90

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME ÇALIŞMALARI 

1. Esas notanın bir üst derecesi ya da bir alt derecesiyle esas notadan oluşan, çabucak çalınan, 

üç veya dört notalık ezgisel süsleme aşağıdakilerden hangisidir?

              A) Trill            B) Tremolo       C) Mordan       D) Molto           E) Grupetto

2. Birbirine tam ya da yarım ses uzakta bulunan iki bitişik notanın sırayla ve çok hızlı 

tekrarlanmasıyla oluşan ………. bir tür titretimdir.

Yukarıdaki  noktalı  yere  aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

             A) Trill            B) Tremolo       C) Mordan        D) Molto           E) Grupetto

3. Aşağıda yazılışı verilen “trill”in seslendirilişini yazınız ve bu  egzersizi çalınız.

 

4. Aşağıda verilen  süsleme egzersizlerinden  hangileri tremolodur?

Sıra Gözlenecek Davranışlar GerçekleşmediGerçekleşti

Eser ya da etüdü çalarken grupetto süsleme biçimini yapar.

Eser ya da etüdü çalarken trill çeşitlerini çalgısıyla çalar.

Eser ya da etüdü çalarken tremolo süslemesini çalgısıyla yapar.

1

2

3

4

FLÜT ÇALMANIN TEMELLERİFLÜT MÜZİĞİNDE DÖNEMLER

FLÜT MÜZİĞİNDE KLASİK DÖNEM

FLÜT MÜZİĞİNDE BAROK DÖNEM

FLÜT MÜZİĞİNDE ROMANTİK DÖNEM

FLÜT MÜZİĞİNDE ÇAĞDAŞ DÖNEM

4. ÖĞRENME ALANI

91

Tüm seslerde ikili aralıklarla trill çalışmasını yapar.

Gözlenecek davranışlarda ifade edilen her bir davranışın gerçekleşmesi durumunda 25 puan, 

tamamının gerçekleşmesi durumunda ise 100 puan alınır.
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Aşağıda verilen müzik cümlelerini, Barok Dönemin biçim ve tür özelliklerine dikkat ederek 
çalınız.

Barok Dönemde trilller, genellikle bir üst notadan başlar. Trill, appogetuare ( apajatür ) yapılan 

nota tutularak oluşturulur. Besteciler arası farklılık olmasına rağmen dil vurulan notalar  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.

 

ÜNİTEÜNİTE

FLÜT MÜZİĞİNDE BAROK DÖNEM

92

HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Daha önce dinlediğiniz Barok Dönem eserlerinde dikkatinizi çeken dönem özelliklerini 
arkadaşlarınızla paylaşınız.

Flüt Müziğinde Barok Dönem Özellikleri1

Barok Dönem Biçim ve Tür Özellikleri

Barok Döneme ait dinlediğiniz eserleri söyleyiniz.

Barok Dönem bestecilerinin flüt için yazdıkları eserleri araştırarak aşağıdaki tabloya besteci ve 

eser adlarını yazınız.

93

Flüt Müziğinde Barok Dönem Bestecileri2

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 Fredrih 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 Geminiyanni ), Tommaso Albinoni ( Tomas Albinoni ), Giovanni Battista Pergolosi ( Ciovanni 

Batista Pergolosi ) gibi önemli besteciler de yetişmiş; bu besteciler, Barok Dönem çalgı müziğine önemli 

eserler kazandırmışlardır.

Besteci Adı Eser Adı

Flüt Müziğinde Barok Dönem Form Biçimleri3

SONAT / SONATA: Çalgılar için yazılan, bölümleri olan çalgısal bir biçimdir. Öncelikle, kilisede 

çalınmak için dört bölümlü sonata da chiesa, sarayda ya da soyluların konaklarında çalınmak üzere, 

dans adımlarıyla bezenmiş sonata da camera adıyla iki tip sonat ortaya çıkmıştır. Barok Döneme ait 

sonatlarda, üçten altıya kadar bölümler vardır. İlk Barok sonatlar, tek veya iki çalgı içindir. Olgun Barok 

dönemindeki trio sonata, iki çalgı ve sürekli bası içermektedir. Bölümler, hızlı- ağır- hızlı olmak üzere 

birbirine karşıt tempodadır. Sonat biçimi, Barok orkestra yapıtlarına da uyarlanmış, üç bölümlü ve aynı 

tempo düzenini koruyan senfonik yapıtlar için de -senfoni ya da konçerto yerine- kullanılmıştır.

Sonata

 Johann Sebastian BACH
(Yohan Sebastiyan BAH)

SONATE ES-DUR

Allegro

1. ETKİNLİK

2. ETKİNLİK

3. ETKİNLİK

1
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Barok Döneme ait dinlediğiniz eserleri söyleyiniz.

Barok Dönem bestecilerinin flüt için yazdıkları eserleri araştırarak aşağıdaki tabloya besteci ve 

eser adlarını yazınız.

93

Flüt Müziğinde Barok Dönem Bestecileri2

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 Fredrih 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 Geminiyanni ), Tommaso Albinoni ( Tomas Albinoni ), Giovanni Battista Pergolosi ( Ciovanni 

Batista Pergolosi ) gibi önemli besteciler de yetişmiş; bu besteciler, Barok Dönem çalgı müziğine önemli 

eserler kazandırmışlardır.

Besteci Adı Eser Adı

Flüt Müziğinde Barok Dönem Form Biçimleri3

SONAT / SONATA: Çalgılar için yazılan, bölümleri olan çalgısal bir biçimdir. Öncelikle, kilisede 

çalınmak için dört bölümlü sonata da chiesa, sarayda ya da soyluların konaklarında çalınmak üzere, 

dans adımlarıyla bezenmiş sonata da camera adıyla iki tip sonat ortaya çıkmıştır. Barok Döneme ait 

sonatlarda, üçten altıya kadar bölümler vardır. İlk Barok sonatlar, tek veya iki çalgı içindir. Olgun Barok 

dönemindeki trio sonata, iki çalgı ve sürekli bası içermektedir. Bölümler, hızlı- ağır- hızlı olmak üzere 

birbirine karşıt tempodadır. Sonat biçimi, Barok orkestra yapıtlarına da uyarlanmış, üç bölümlü ve aynı 

tempo düzenini koruyan senfonik yapıtlar için de -senfoni ya da konçerto yerine- kullanılmıştır.

Sonata

 Johann Sebastian BACH
(Yohan Sebastiyan BAH)

SONATE ES-DUR

Allegro

1. ETKİNLİK

2. ETKİNLİK

3. ETKİNLİK

1
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Aşağıda verilen sonat formundaki eseri çalınız.

Bu eserde dönemin gerek müzikal gerekse teknik ustalık özellikleri gözlemlenmektedir. Bu 

eserin birinci bölümünün sonunda ve ikinci bölümünde çift dil tekniği uygulayınız.

Andante

SONATA IV

95

Johann Sebastian BACH

4. ETKİNLİK
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KONÇERTO: İtalyanca “karşıtlık” anlamında bir sözcüktür. Tek çalgının, çalgı topluluğuna karşı 

durması, ondan ayrılıp kendi ses rengini duyurması ve yine toplulukla birleşmesidir. Barok Dönemin 

başlıca özelliği, karşıtlık ilkesinin solo-tutti ( solist ve orkestra ) arasında örneklenmesidir. İlk kez 1602' de 

Lodovico Viadana ( Lodovik Viyadan ) motetlerine, “concerti eccelesiastici” başlığını vermiştir. Sonra 

bunlar kilise konçertoları ( concerci da chiesa ) olarak gelişmiş, 17. yüzyılda vokal oda konçertoları ( vocal 

concerti da camera ) ortaya çıkmış ve bu biçim, ilk kez Torelli tarafından çalgı müziğine uyarlanmıştır. 

Monteverdi’nin 7. Madrigal Kitabı ses müziği için yazılmış bir kitap  olduğu halde konçerto adını taşır.  

Bach' ın Klavsen Konçertosu, bugünkü anlamda tek çalgının bir orkestra eşliğinde seslendirilmesi 

yapılan ilk konçertodur. Solistin topluluktan ayrılıp kendi ustalığını sergilediği kadans bölümünü de ilk kez 

G.F.Haendel ortaya çıkarmıştır. Kadans, temelde doğaçlamaya dayalıdır. Tarihte birçok konçertoya 

sonradan, değişik besteciler, hatta yorumcular, kadanslar yazmışlardır. Konçertolar, genellikle üç 

bölümden oluşur: Konçertolarda canlı bir giriş, ağır tempodaki ikinci bölüm ve yürük tempoda parlak bir 

final  yer alır.  Barok Dönem konçertosunda, solo ve orkestranın karşıtlığı işlenmiştir.

Aşağıda verilen konçerto formundaki eseri çalınız.

Eseri, dönemin özelliklerine, artikülasyona ve trillere dikkat ederek zarif biçimde çalınız. 

Üçlemeler çalınırken tartımlara dikkat ediniz.
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Allegro
CONCERTO IV   Antonio VİVALDİ

(Antonyo VİVALDİ)

Konçertob

5. ETKİNLİK
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Allegro
CONCERTO IV   Antonio VİVALDİ

(Antonyo VİVALDİ)

Konçertob

5. ETKİNLİK
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SÜİT: Dansların art arda, birer çekirdek bölüm olarak sıralandığı çalgı müziği formuna süit denir. 

Süit, Fransızca izlek anlamındadır; dansların ya da stilize dans müziklerinin bir araya getirilmesinden 

oluşan ve özellikle Barok Dönemde kullanılan bir formdur. Dans müziklerinin birbirini izlediği bu formun 

bölümleri genellikle aynı tondadır. Süitin çıkış noktası, çift yapılanmaya dayanır: Ağır adımlı bir dansı, 

çabuk ve sıçramalı bir dans izler. Birinciyle ikincinin ölçüleri değişiktir.16. yüzyılda Pavane(Pavan [ ağır ]) 

ve Gagliarde (Gagliyart [ hızlı] ) ya da Pavane ile Saltarello(Saltarelo) yapılanması, 17. yüzyılda 

Allemande (Alemant [4/ 4' lük ağır] ) ile Courante'a (Kurant [3/ 4' lük hızlı] ) dönüşmüştür. Yine 17. 

yüzyılda İspanyol dansı Sarabande (Sarabant [ 3/ 2' lik ağır ve gösterişli]) ve İngiliz dansı Gigue (Jig [ 6/ 

8' lik ya da 12/ 8' lik hızlı] ), süitin çekirdek bölümleri arasına girmiştir. Böylece bu form en az 4 bölümden 

oluşmaya başlamıştır.

           Süitin öteki nitelendirilmeleri ise şöyledir:

 Partita (Partita):  İtalyanca, bölümler, cümleler ya da danslar dizisi anlamındadır.

 Ouverture ( Uvertür ): Fransızca açılış anlamındadır.

 Ordre(Ördre): Fransızca dizi ya da düzen anlamındadır.  

Süit, solo piyanoya olduğu gibi piyano ile kemana, piyano ile çelloya, orkestraya, orkestra ile 

üflemeli çalgılara da yazılabilir.

Allegro
Antonio VİVALDİ

Süitc
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Aşağıda verilen süit formundaki eseri çalınız.

Süitin içerdiği dans formları ve tempolarını hatırlayınız. Süiti, bu özellikleri dikkate alarak çalınız. 

Aşağıda yer alan süitin badinerie (badineri) bölümünü çift dil tekniğiyle çalınız.  

Allegretto
Tutti

Johann Sebastian BACH
SUITE No. 2
MENUET

BATTINERİE
Presto

6. ETKİNLİK
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Barok Dönem bestecilerine ait sonat, konçerto ve süit formundan örnekler dinleyerek bu 
eserlerin adlarını ve bestecilerini aşağıdaki tabloya yazınız.

Flüt Müziğinde Barok Döneme Ait Örnekler4

Barok Dönem çalgı müziğine ait en önemli örnekler, süit, sonatin, sonat, konçerto ve varyasyon 

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

sonatlar  Barok Dönemin  önemli yapıtlarındandır.

Barok Döneme ait değişik formlardan eser örnekler dinleyerek dinlediğiniz bu eserler hakkındaki 

düşüncelerinizi öğretmeninizle paylaşınız.

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

çalgı stiline, yansıttığı karakter ve nüanslara dikkat ederek yorumlayınız.

Besteci Adı Eser Adı

Antonio VIVALDI

7. ETKİNLİK

8. ETKİNLİK

9. ETKİNLİK
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME ÇALIŞMALARI 

1. Barok Dönem müziklerinin biçim ve tür özelliklerini açıklayınız.

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

3. Aşağıda verilen bestecilerden Barok Dönem bestecisi olanların yanına (x) işareti koyunuz.

François COUPERİN                           
Johann KUHLAU                               
Jean Philippe RAMEU                       
Tommaso ALBİNONİ                        
Piyotr Ilyiç ÇAYKOVSKİ                     
Paul   HINDEMITH                            

(   )
(   )
(   )
(   )
(   )
(   )

Barok Dönem eserlerini çalarken aşağıdaki puanlama anahtarını kullanınız.

PuanÖlçütler

Barok Döneme ait eserleri çalarken aşağıdaki ölçütlerden tümünü başarı ile uygular:
•Sesleri temiz çıkarır.
•Stil özelliği olarak vibratodan mümkün olduğunca kaçınır.
•Barok müzik cümleleri içerisinde genellikle nüanslar olmamaktadır; buna dikkat eder.
•Mümkün olduğunca dilli notaları detache (detaşe) çalar.
•Trilli bir üst notadan yapar.

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 4 tanesini başarı ile uygular:
•Sesleri temiz çalar.
•Stil özelliği olarak vibratodan mümkün olduğunca kaçınır.
•Barok müzik cümleleri içerisinde genellikle nüanslar olmamaktadır; buna dikkat eder.
•Mümkün olduğunca dilli notaları detache (detaşe) çalar.
•Trilli bir üst notadan yapar.

 Barok Döneme ait eserleri çalarken Aşağıdaki ölçütlerden en az 3 tanesini başarı ile uygular:
•Sesleri temiz çalar.
•Stil özelliği olarak vibratodan mümkün olduğunca kaçınır.
•Barok Barok müzik cümleleri içerisinde genellikle nüanslar olmamaktadır; buna dikkat eder.
•Mümkün olduğunca dilli notaları detache (detaşe) çalar.
•Trilli bir üst notadan yapar.

Barok Döneme ait eserleri çalarken aşağıdaki ölçütlerden en az 2 tanesini başarı ile uygular:
•Sesleri temiz çalar.
•Stil özelliği olarak vibratodan mümkün olduğunca kaçınır.
•Barok müzik cümleleri içerisinde genellikle nüanslar olmamaktadır, buna dikkat eder.
•Mümkün olduğunca dilli notaları detache (detaşe) çalar.
•Trilli bir üst notadan yapar.

4

3

2

1

Öğrenci Yorumları:
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HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Daha önce dinlediğiniz Klasik Dönem eserlerinde dikkatinizi çeken dönem özelliklerini 

arkadaşınızla  paylaşınız.

Flüt Müziğinde Klasik Dönem Özellikleri
1

Aşağıda verilen müzik cümlelerini, Klasik Dönem biçim ve tür özelliklerine dikkat ederek çalınız.

Klasik Dönemde flüt müziğinin diğer dönemlere göre  daha hafif ve zariftir. Parlak ve 

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

sıklıkla kullanılmaktadır. Özellikle  Viyana Klasikleri, zarif çalınmasıyla öne çıkar ve Dönemin özelliklerini 

tümüyle taşır.

 cümleleri 

Klasik Dönemde Biçim ve Tür Özellikleri

ÜNİTEÜNİTE

FLÜT MÜZİĞİNDE KLASİK DÖNEM

KONZERT D-DUR

Wolfgang Amadeus MOZART

1. ETKİNLİK

2
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HAZIRLIK ÇALIŞMALARI
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Klasik Döneme ait dinlediğiniz eserleri söyleyiniz.

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 bir dönem olan Klasik Döneme önemli müzik eserleri 

kazandıran diğer besteciler ise; Johann Stamitz ( Yohan Şitamitz ), Luigi Boccherini ( Luiyigi Boherini ), 

Franz Schubert ( Franz Şubert) ), François-Joseph Gossec ( Fırançoyis Yosep Gosek ), François 

Devienne    (Fırançoyis Deviyen ) dir. 
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Flüt Müziğinde Klasik Dönem Bestecileri2

Klasik Dönem bestecilerinin flüt için yazdıkları eserleri araştırarak aşağıdaki tabloya besteci ve 
eser adlarını yazınız.

Besteci Adı Eser Adı

SONAT: Klasik Dönemle gelişme gösteren en önemli çalgı müziği biçimi sonattır. Sonat, Klasik 

Dönemin en önemli çalgı müziği form  biçimi olmasının yanında, senfoni, konçerto ve oda müziğinde de 

kullanılmıştır. Klasik sonat biçimi 3 veya 4 bölümden oluşur. Genelde her bölüm kendi içinde serim, 

geliştirme ve yeniden serim kurgusundadır. Bölümler, çabuk-yavaş-çabuk temposundadır. İlk bölüm, 

temayı oluşturan malzeme, karşıt armonilerle sunulur. İkinci bölüm, bir lied havasında olup aynı 

malzemeye yeni temalar eklenerek değişik bir yoğunluk elde edilir. Üçüncü bölüm, özetleme bölümü 

olup  birinci bölümün yinelenmesidir ama bu kez temel bir armonik değişikliğe uğramıştır. Klasik 

Dönemde düo sonatlar da büyük önem kazanmıştır. Klasik Dönemde keman- piyano, flüt-piyano eşit 

değerdedir. Bu sonatların dışında, Klasik Dönem'de üç çalgının aynı yapı içinde birleştiği trio sonatlar da 

yazılmıştır.

Flüt Müziğinde Klasik Dönem Form Biçimleri3

Aşağıda verilen sonat formundaki düetleri çalınız.
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Bu eserlerin çalınması sırasında beraberlik ve entonasyona dikkat ediniz. Artikülasyon ve nefes 
uyumuna önem veriniz.

 François DEVİENNE
 (Françoiz DEVİYEN)

SONATA No.3

Allegro

Sonata

2. ETKİNLİK

3. ETKİNLİK

4. ETKİNLİK



Klasik Döneme ait dinlediğiniz eserleri söyleyiniz.

Klasik Dönem, operada Gluck'ün, çalgı müziğinde ise Haydn, Mozart ve Beethoven'ın 
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KONÇERTO: Klasik Dönem konçertolarında, solo ve topluluk arasında karşılıklı bir anlayış, 

uyumlu bir söyleşi egemendir. Mozart ve Stamitz'in konçertoları, bu Dönemde yer alan en önemli 

konçerto örnekleridir.

Aşağıda verilen konçerto formundaki eseri çalınız.

Bu eserin çalınması sırasında sabit bir tempoda kalınız. Teknik gerektiren hızlı pasajlarda; 

artikülasyona, tartıma ve tempoya özen gösteriniz. Küçük nota sürelerinin olduğu yerlerde çift dil tekniği 

uygulayınız. 

Allegro
  Carl STAMITZ
(Karl ŞİTAMİTZ)

KONÇERTO 
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Konçertob
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Klasik Dönem bestecilerine ait sonat ve konçerto formunda örnekler dinleyerek bu eserlerin 
adlarını ve bestecilerini aşağıdaki tabloya yazınız.

Besteci Adı Eser Adı

Çalgı toplulukları için yazılmış senfoniler ve yaylı çalgı dörtlüsü için yazılmış kuvartet Klasik 

Dönemin en önemli formlarındandır. Solo çalgılarda ise konçerto ve sonatlar ön plandadır. Dönemin flüt 

repertuvarını Quantz, Tromiltz, Devienne ve Hugo'nun eserleri oluşturmaktadır. Mozart flüt konçertoları 

(sol majör, re majör), Quantz (sol majör, re majör) konçertolar, Stamitz konçerto, Devienne konçerto, 

Klasik Dönemin  önemli yapıtları arasındadır.

Flüt Müziğinde Klasik Döneme Ait Örnekler4

Klasik Döneme ait değişik formlardan örnekler dinleyerek bu eserler hakkındaki düşüncelerinizi 

öğretmeninizle paylaşınız.

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

çalgı stiline, yansıttığı karakter ve nüanslara dikkat ederek yorumlayınız.

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME ÇALIŞMALARI 

1.  Klasik Dönem müziklerinin biçim ve tür özelliklerini açıklayınız.                                         

2.  Klasik Dönemdeki sonat, suit ve konçertonun biçimsel özelliklerini açıklayınız.

3.  Aşağıda verilen bestecilerden Klasik Dönem bestecisi olanların yanına (x) işareti koyunuz. 

     Saverio MERCADANTE                                  

     Tommaso ALBİNONİ                                      

     Johann KUHLAU                                              

     Johann Joachim QUANTZ                               

(   )

(   )

(   )

(   )

 Aşağıdaki noktalı yerleri doğru sözcüklerle  doldurunuz.

4. Eser, tek bir enstrüman için yazılırsa………………..,solo bir enstrüman ve orkestra eşliği için  

yazılırsa…………,hiçbir enstrümanın solo olmadığı şekilde sadece orkestra için yazılırsa………denir.

Klasik Dönem eserlerini çalarken aşağıdaki puanlama anahtarını kullanınız.

Klasik Dönem eserlerini çalarken aşağıdaki ölçütlerden tümünü başarı ile uygular:
•Seslerin temiz ve parlak olmasına dikkat eder. 
•Hız terimlerine dikkat eder.
•Gürlük terimlerine dikkat eder.
•Leggiero tekniğini kullanır.
•Dönemin çalgı stilini yansıtır.
•Nüanslara dikkat eder.

Öğretmen Yorumları:

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

Klasik Dönem eserlerini çalarken aşağıdaki ölçütlerden en az 5 tanesini başarı ile uygular:

•Seslerin temiz ve parlak olmasına dikkat eder.

•Hız terimlerine dikkat eder.

•Gürlük terimlerine dikkat eder.

•Leggiero tekniğini kullanır.

•Dönemin çalgı stilini yansıtır.

•Nüanslara dikkat eder.

Klasik Dönem eserlerini çalarken aşağıdaki ölçütlerden en az 3 tanesini başarı ile uygular:

•Seslerin temiz ve parlak olmasına dikkat eder.

•Hız terimlerine dikkat eder.

•Gürlük terimlerine dikkat eder.

•Leggiero tekniğini  kullanır

•Dönemin çalgı stilini yansıtır.

•Nüanslara dikkat eder.

Klasik Dönem eserlerini çalarken aşağıdaki ölçütlerden en az 2 tanesini başarı ile uygular:

•Seslerin temiz ve parlak olmasına dikkat eder.

•Hız terimlerine dikkat eder.

•Gürlük terimlerine dikkat eder.

•Leggiero tekniğini kullanır.

•Dönemin çalgı stilini yansıtır.

•Nüanslara dikkat eder.

4

3

2

1

Öğrenci Yorumları:

PuanÖlçütler
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HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Daha önce dinlediğiniz Romantik Dönem eserlerinde dikkatinizi çeken dönem özelliklerini 

paylaşınız.

Aşağıda verilen müzik cümlelerini Romantik Dönem biçim ve tür özelliklerine dikkat ederek 
çalınız.

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.

Romantik  Dönemde  Biçim  ve  Tür  Özellikleri

ÜNİTEÜNİTE

FLÜT MÜZİĞİNDE ROMANTİK DÖNEM

Flüt  Müziğinde  Romantik  Dönem  Özellikleri
1

112 113

Romantik Döneme ait dinlediğiniz eserleri söyleyiniz.

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 ) Romantik Dönemdeki önemli besteciler arasında yer almış, bu döneme ait 

önemli eserler yazmışlardır.

Flüt  Müziğinde Romantik  Dönem Bestecileri2

Romantik Dönem bestecilerinin flüt için yazdıkları eserleri araştırarak aşağıdaki tabloya besteci 

ve eser adlarını yazınız.

Besteci Adı Eser Adı

SONAT: Romantizm çeşitler, formlar, armoni, ritm, tını renkleri vb. bakımdan müziğe kendine 

özgü yenilikler, köklü değişimler getirmiştir.  Romantikler, kendilerinden önceki klasik çeşit ve formları 

devralmışlar, bazıları üzerinde değişiklikler yapmışlardır. Sonat formu, Romantik Dönemde de 

kullanılmış olup bu dönem bestecileri çalgılarının teknik özelliklerini çok iyi bildiklerinden, kendi üstün 

yetenekleriyle çalgılarının sınırlarını zorlayan besteler yapmışlardır.

Flüt Müziğinde Romantik Dönem Form Biçimleri3

Allegretto   Frederic CHOPIN
(Frederik ŞOPHEN)

Sonata
VARIATONEN ÜBER EIN THEMA VON ROSSINI

1. ETKİNLİK

2. ETKİNLİK

3. ETKİNLİK

3
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Nota geçişlerinde bağlara ve vibratoya dikkat ediniz. Genel nüanslara özellikle de 

diminuendolara ve crescendolara dikkat ediniz.

VARYASYON: Bir temanın, bir düşüncenin ritm ve melodi değişiklikleriyle tekrarlanmasına 

varyasyon denir. Varyasyonlar, temaların tekdüzeliğine karşı ortaya çıkmış bir biçimdir. Romantik Dönem 

bestecilerinden Chopin'in La cidarem la mano varyasyonu ( çeşitlemesi ) bu dönemde yazılmış en 

önemli varyasyon örneğidir.

115. sayfada verilen varyasyon formundaki eseri çalınız.

:        Chopin varyasyon: Temada, üçleme olarak verilen notaları geniş dil vurarak yani detache 

olarak çalınız. Nüanslara özen gösteriniz. Varyasyonlar çalınırken ana temayı hatırlatan notalara özen 

gösteriniz. Trill, mordan ve grubetto süslemelerini, tempo içerisinde doğru perdeler kullanarak çalınız.

114 115

Adagio

TRAUMEREI

Robert SCHUMANN

TEMA

VARIATİONS ON A THEME BY ROSSINI

Frederic CHOPIN
Andantino

VARIATION I

Allegretto

Varyasyonb

4. ETKİNLİK

Aşağıda verilen Romantik Döneme ait eseri çalınız.
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olarak çalınız. Nüanslara özen gösteriniz. Varyasyonlar çalınırken ana temayı hatırlatan notalara özen 

gösteriniz. Trill, mordan ve grubetto süslemelerini, tempo içerisinde doğru perdeler kullanarak çalınız.

114 115

Adagio

TRAUMEREI

Robert SCHUMANN

TEMA

VARIATİONS ON A THEME BY ROSSINI

Frederic CHOPIN
Andantino

VARIATION I

Allegretto

Varyasyonb

4. ETKİNLİK

Aşağıda verilen Romantik Döneme ait eseri çalınız.

4. ETKİNLİK
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VARIATION II

Andante

Romantik Dönem bestecilerine ait sonat ve varyasyon formlarından örnekler dinleyiniz. 

Dinlediğiniz eserlerin adlarını ve bestecilerini aşağıdaki tabloya yazınız.

Besteci Adı Eser Adı

Romantikler, kendilerinden önceki klasik formları devralarak bu döneme ait önemli yapıtlar 

meydana getirmişlerdir. Romantik Dönemde lied, sonat, konçerto, süit, varyasyon ve senfoni gibi 

formlara ait örnekler bulunmaktadır. Carl Reicneke’nin konçertosu ve , Cecile 

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

konçertoları, Romantik Dönemin önemli yapıtları arasındadır.

Undine sonatı

Flüt  Müziğinde  Romantik  Döneme  Ait  Örnekler4

Romantik Döneme ait değişik formlardan eser örneklerini dinleyerek eserler hakkındaki 

düşüncelerinizi öğretmeninizle paylaşınız.

Dağarcıkta sunulan Romantik  Dönem müzik örneklerinden tercih ettiklerinizi “Dönem”in 

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

6. ETKİNLİK

7. ETKİNLİK

8. ETKİNLİK
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME ÇALIŞMALARI 

1. Romantik Dönem müziklerinin biçim ve tür özelliklerini açıklayınız.

2. Romantik Dönemdeki  sonat ve varyasyonların  biçimsel özelliklerini açıklayınız.

3. Aşağıda verilen bestecilerden Romantik Dönem bestecisi olanların yanına (x) işareti koyunuz.

Cecile CHAMINADE                            

Carl REINECKE                                            

Joseph HAYDN                                            

Muzio CLEMENTİ                                       

 Wolfgang  Amadeus MOZART                    

Paul HINDEMITH                                          

(   )

(   )

(   )

(   )

(   )

(   )

 Romantik Dönem eserlerini çalarken aşağıdaki ölçütlerden tümünü başarı ile uygular:

•Sesleri temiz ve parlak çıkarır.

•Uzun soluklu müzik cümlelerini çalarken değişik tempo, tempo esnekliği ve nüansları 

uygular.

•Bireysel anlatımı ön planda tutar.

•Gürlük terimlerini en üst sınırda tutar.

Öğretmen Yorumları:

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

Romantik Dönem eserlerini çalarken aşağıdaki ölçütlerden 4 tanesini başarı ile uygular:

•Sesleri temiz ve parlak çıkarır.

•Uzun soluklu müzik cümlelerini çalarken değişik tempo, tempo esnekliği ve nüansları 

uygular.

•Bireysel anlatımı ön planda tutar.

•Gürlük terimlerini en üst sınırda tutar.

Romantik Dönem eserlerini çalarken aşağıdaki ölçütlerden 3 tanesini başarı ile uygular:

•Sesleri temiz ve parlak çıkarır.

•Uzun soluklu müzik cümlelerini çalarken değişik tempo, tempo esnekliği ve nüansları 

uygular.

•Bireysel anlatımı ön planda tutar.

•Gürlük terimlerini en üst sınırda tutar.

Romantik Dönem eserlerini çalarken aşağıdaki ölçütlerden 2 tanesini başarı ile uygular:

•Sesleri temiz ve parlak çıkarır.

•Uzun soluklu müzik cümlelerini çalarken değişik tempo, tempo esnekliği ve nüansları 

uygular.

•Bireysel anlatımı ön planda tutar.

•Gürlük terimlerini en üst sınırda tutar.

4

3

2

1

Öğrenci Yorumları:

Romantik Dönem eserlerini çalarken aşağıdaki puanlama anahtarını kullanınız.

PuanÖlçütler
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HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Dinlediğiniz Çağdaş Dönem eserlerinde dikkatinizi çeken dönem özelliklerini arkadaşlarınızla 
paylaşınız.

Flüt  Müziğinde  Çağdaş  Dönem  Özellikleri
1

Aşağıda verilen müzik cümlelerini, Çağdaş Dönem biçim ve tür özelliklerine dikkat ederek 
çalınız.

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 zengindir.

Çağdaş  Dönemde  Biçim  ve  Tür  Özellikleri

ÜNİTEÜNİTE

FLÜT MÜZİĞİNDE ÇAĞDAŞ DÖNEM

Allegro malinconico Francis POULENC

Çağdaş Döneme ait dinlediğiniz eserleri söyleyiniz.

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’in konçertosu, Jolivet’in 

konçertoları, Dönemin önemli eserleri arasındadır. Toru Takamitsu, Isan Jung,  Luciano Bario, 

Fuhistima, Eugene Bozza (Öjen Botza) Dönemin diğer önemli bestecileri arasındadır.

Flüt  Müziğinde Çağdaş Dönem Bestecileri2

Çağdaş Dönem bestecilerinin flüt için yazdıkları eserleri araştırarak aşağıdaki tabloya besteci ve 
eser adlarını yazınız.

Besteci Adı Eser Adı

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. Sonat ve 

varyasyonlar, Çağdaş Dönemde yer alan önemli formlardır.

Flüt  Müziğinde  Çağdaş  Dönem  Form  Biçimleri3

Sonat  ve  Varyasyona

1. ETKİNLİK

2. ETKİNLİK

3. ETKİNLİK

4
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HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Dinlediğiniz Çağdaş Dönem eserlerinde dikkatinizi çeken dönem özelliklerini arkadaşlarınızla 
paylaşınız.

Flüt  Müziğinde  Çağdaş  Dönem  Özellikleri
1
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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 zengindir.

Çağdaş  Dönemde  Biçim  ve  Tür  Özellikleri

ÜNİTEÜNİTE

FLÜT MÜZİĞİNDE ÇAĞDAŞ DÖNEM

Allegro malinconico Francis POULENC

Çağdaş Döneme ait dinlediğiniz eserleri söyleyiniz.

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’in konçertosu, Jolivet’in 

konçertoları, Dönemin önemli eserleri arasındadır. Toru Takamitsu, Isan Jung,  Luciano Bario, 

Fuhistima, Eugene Bozza (Öjen Botza) Dönemin diğer önemli bestecileri arasındadır.

Flüt  Müziğinde Çağdaş Dönem Bestecileri2

Çağdaş Dönem bestecilerinin flüt için yazdıkları eserleri araştırarak aşağıdaki tabloya besteci ve 
eser adlarını yazınız.

Besteci Adı Eser Adı

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. Sonat ve 

varyasyonlar, Çağdaş Dönemde yer alan önemli formlardır.

Flüt  Müziğinde  Çağdaş  Dönem  Form  Biçimleri3

Sonat  ve  Varyasyona

1. ETKİNLİK

2. ETKİNLİK

3. ETKİNLİK

4
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Eseri, nüans ve tempo değişimlerine dikkat ederek çalınız. Çarpmalara ve notaların staccato 

çalınmasına özen gösteriniz.  Lento bölümlerinde, nota geçişlerinde sonoriteye dikkat ederek 

vibrato yapınız. 

HARU NO UMİ
 Mıchıo MIYAGI
(Mikiyo MİYAGİ)

Aşağıda verilen Çağdaş Döneme ait eseri çalınız.

4. ETKİNLİK

*(                  ) Haru No Umi adlı eserin devamı vardır. 
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Eseri, nüans ve tempo değişimlerine dikkat ederek çalınız. Çarpmalara ve notaların staccato 

çalınmasına özen gösteriniz.  Lento bölümlerinde, nota geçişlerinde sonoriteye dikkat ederek 

vibrato yapınız. 

HARU NO UMİ
 Mıchıo MIYAGI
(Mikiyo MİYAGİ)

Aşağıda verilen Çağdaş Döneme ait eseri çalınız.

4. ETKİNLİK

*(                  ) Haru No Umi adlı eserin devamı vardır. 
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Çağdaş Dönem bestecilerine ait sonat ve varyasyon örnekleri dinleyerek bu eserlerin ve 

bestecilerinin adlarını aşağıdaki tabloya yazınız.

Besteci Adı Eser Adı

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

eserleridir. Iber’in  konçertosu ve Jolivet’in konçertoları bu Dönemde  flüt için yazılan en önemli 

eserlerdir.

Flüt  Müziğinde  Çağdaş  Döneme  Ait  Örnekler4

Çağdaş Döneme ait değişik formlardan dinlediğiniz eser örnekleri hakkındaki  düşüncelerinizi 

öğretmeninizle paylaşınız.

Dağarcıkta sunulan Çağdaş Dönem müzik örneklerinden tercih ettiklerinizi Dönemin 

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

5. ETKİNLİK

MEXICAN HAT DANCE

Traditional

6. ETKİNLİK

7. ETKİNLİK

Dünyaca ünlü flüt sanatçısı Emmanuel PAHUD
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Çağdaş Dönem bestecilerine ait sonat ve varyasyon örnekleri dinleyerek bu eserlerin ve 

bestecilerinin adlarını aşağıdaki tabloya yazınız.

Besteci Adı Eser Adı

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

eserleridir. Iber’in  konçertosu ve Jolivet’in konçertoları bu Dönemde  flüt için yazılan en önemli 

eserlerdir.

Flüt  Müziğinde  Çağdaş  Döneme  Ait  Örnekler4

Çağdaş Döneme ait değişik formlardan dinlediğiniz eser örnekleri hakkındaki  düşüncelerinizi 

öğretmeninizle paylaşınız.

Dağarcıkta sunulan Çağdaş Dönem müzik örneklerinden tercih ettiklerinizi Dönemin 

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

5. ETKİNLİK

MEXICAN HAT DANCE

Traditional

6. ETKİNLİK

7. ETKİNLİK

Dünyaca ünlü flüt sanatçısı Emmanuel PAHUD
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME ÇALIŞMALARI 

1. Çağdaş Dönemin müziklerinin biçim ve tür özelliklerini açıklayınız.

2. Çağdaş Dönemdeki sonat ve varyasyoların biçimsel özelliklerini açıklayınız.

3. Aşağıda verilen bestecilerden Çağdaş Dönem bestecisi olanların yanına (x) işareti koyunuz.

Bela Bartok (   )                    

Claude Debussy (   )

Joseph Haydn              (   )

Franz Schubert              (   )

Maurice Ravel              (   ) 

Robert Schumann (   )

Jacques İbert              (   )                 

Çağdaş Dönem eserlerini çalarken aşağıdaki puanlama anahtarını kullanınız.

4. Çağdaş Dönem eserlerinden hatırlayabildiklerinizi aşağıdaki noktalı yerlere yazınız.         

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

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

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

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

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

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

Çağdaş Dönem eserlerini çalarken aşağıdaki ölçütlerden tümünü başarı ile uygular:

•Çalgıyı üst limitlerde kullanır.

•Ses renklerini ön planda tutar.

•Sesleri temiz ve parlak çıkarır.

•Nüanslara dikkat eder.

Çağdaş Dönem eserlerini çalarken aşağıdaki ölçütlerden 3 tanesini başarı ile uygular:

•Çalgıyı üst limitlerde kullanır.

•Ses renklerini ön planda tutar.

•Sesleri temiz ve parlak çıkarır.

•Nüanslara dikkat eder.

Çağdaş Dönem eserlerini çalarken aşağıdaki ölçütlerden 2 tanesini başarı ile uygular:

•Çalgıyı üst limitlerde kullanır.

•Ses renklerini ön planda tutar.

•Sesleri temiz ve parlak çıkarır.

•Nüanslara dikkat eder.

4

3

2

PuanÖlçütler

Öğretmen Yorumları:

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

Çağdaş Dönem eserlerini çalarken aşağıdaki ölçütlerden 1 tanesini başarı ile uygular:

•Çalgıyı üst limitlerde kullanır.

•Ses renklerini ön planda tutar.

•Sesleri temiz ve parlak çıkarır.

•Nüanslara dikkat eder.
1

Öğrenci Yorumları:

FLÜT ÇALMANIN TEMELLERİ

EŞLİKLİ UYGULAMA, GELİŞTİRME VE
SERGİLEME DAĞARCIĞI

SOLO UYGULAMA, GELİŞTİRME VE
SERGİLEME DAĞARCIĞI

5. ÖĞRENME ALANI

FLÜTTE UYGULAMA, GELİŞTİRME
 VE SERGİLEME DAĞARCIĞI

125
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME ÇALIŞMALARI 

1. Çağdaş Dönemin müziklerinin biçim ve tür özelliklerini açıklayınız.

2. Çağdaş Dönemdeki sonat ve varyasyoların biçimsel özelliklerini açıklayınız.

3. Aşağıda verilen bestecilerden Çağdaş Dönem bestecisi olanların yanına (x) işareti koyunuz.

Bela Bartok (   )                    

Claude Debussy (   )

Joseph Haydn              (   )

Franz Schubert              (   )

Maurice Ravel              (   ) 

Robert Schumann (   )

Jacques İbert              (   )                 

Çağdaş Dönem eserlerini çalarken aşağıdaki puanlama anahtarını kullanınız.

4. Çağdaş Dönem eserlerinden hatırlayabildiklerinizi aşağıdaki noktalı yerlere yazınız.         

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

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

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

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

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

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

Çağdaş Dönem eserlerini çalarken aşağıdaki ölçütlerden tümünü başarı ile uygular:

•Çalgıyı üst limitlerde kullanır.

•Ses renklerini ön planda tutar.

•Sesleri temiz ve parlak çıkarır.

•Nüanslara dikkat eder.

Çağdaş Dönem eserlerini çalarken aşağıdaki ölçütlerden 3 tanesini başarı ile uygular:

•Çalgıyı üst limitlerde kullanır.

•Ses renklerini ön planda tutar.

•Sesleri temiz ve parlak çıkarır.

•Nüanslara dikkat eder.

Çağdaş Dönem eserlerini çalarken aşağıdaki ölçütlerden 2 tanesini başarı ile uygular:

•Çalgıyı üst limitlerde kullanır.

•Ses renklerini ön planda tutar.

•Sesleri temiz ve parlak çıkarır.

•Nüanslara dikkat eder.

4

3

2

PuanÖlçütler

Öğretmen Yorumları:

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

Çağdaş Dönem eserlerini çalarken aşağıdaki ölçütlerden 1 tanesini başarı ile uygular:

•Çalgıyı üst limitlerde kullanır.

•Ses renklerini ön planda tutar.

•Sesleri temiz ve parlak çıkarır.

•Nüanslara dikkat eder.
1

Öğrenci Yorumları:

FLÜT ÇALMANIN TEMELLERİ

EŞLİKLİ UYGULAMA, GELİŞTİRME VE
SERGİLEME DAĞARCIĞI

SOLO UYGULAMA, GELİŞTİRME VE
SERGİLEME DAĞARCIĞI

5. ÖĞRENME ALANI

FLÜTTE UYGULAMA, GELİŞTİRME
 VE SERGİLEME DAĞARCIĞI
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ÜNİTEÜNİTE

SOLO UYGULAMA, GELİŞTİRME VE
SERGİLEME DAĞARCIĞI

Öğrenilen Tüm Teknik ve Teorik Bilgilere Uygun Etüt - Eser Çalışması  1

HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Eser ve etütlerin sergilenmesinin önemini düşünüp bu konuyla ilgili düşüncelerinizi 

öğretmeninizle paylaşınız.

        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. Bu sebeple teknik ve 

müzikal anlamda tamamen olgunlaşan bir eser, yorumlama gücü ve performansın birleştirilip toplum 

önünde sergilenmesi başarı için gereklidir.

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

olmak üzere iki farklı türde seslendirilir.

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

tekniklere, süsleme ve nüanslara dikkat ederek çalınız.

Yıl sonunda sergilemek üzere bir eser ve etüt dağarcığı oluşturunuz.

126 127

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME ÇALIŞMALARI 

Sıra Gerçekleşti GerçekleşmediGözlenecek Davranışlar

Çaldığınız etüt ya da eserdeki uygulama durumunuzu belirlemek amacıyla aşağıdaki kontrol 

listesini öğretmeninizle doldurunuz. Uygulayabildikleriniz için “gerçekleşti” sütununa, 

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

Eser ya da etüdü, belirtilen tempoda çalar.

Eser ya da etüdü, çalarken sesleri temiz çalar.

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.

Eser ya da etüdü, duraklamadan ve akıcılığı bozmadan çalar.

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

Eser ya da etüdü dil, parmak ve nefes koordinasyonunu sağlayarak çalar.
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Eser ya da etüdü, vibrato tekniğini uygulayarak çalar.

Gözlenecek davranışlarda ifade edilen her bir davranışın gerçekleşmesi durumunda 10 puan, 

tamamının gerçekleşmesi durumunda ise 100 puan alınır.

1. ETKİNLİK

2. ETKİNLİK

1

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



ÜNİTEÜNİTE

SOLO UYGULAMA, GELİŞTİRME VE
SERGİLEME DAĞARCIĞI

Öğrenilen Tüm Teknik ve Teorik Bilgilere Uygun Etüt - Eser Çalışması  1

HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Eser ve etütlerin sergilenmesinin önemini düşünüp bu konuyla ilgili düşüncelerinizi 

öğretmeninizle paylaşınız.

        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. Bu sebeple teknik ve 

müzikal anlamda tamamen olgunlaşan bir eser, yorumlama gücü ve performansın birleştirilip toplum 

önünde sergilenmesi başarı için gereklidir.

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

olmak üzere iki farklı türde seslendirilir.

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

tekniklere, süsleme ve nüanslara dikkat ederek çalınız.

Yıl sonunda sergilemek üzere bir eser ve etüt dağarcığı oluşturunuz.
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME ÇALIŞMALARI 

Sıra Gerçekleşti GerçekleşmediGözlenecek Davranışlar

Çaldığınız etüt ya da eserdeki uygulama durumunuzu belirlemek amacıyla aşağıdaki kontrol 

listesini öğretmeninizle doldurunuz. Uygulayabildikleriniz için “gerçekleşti” sütununa, 

uygulayamadıklarınız için “gerçekleşmedi” sütununa (X) işareti koyunuz.
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Eser ya da etüdü, nefes tekniklerini doğru biçimde kullanarak çalar.

Eser ya da etüdü dil, parmak ve nefes koordinasyonunu sağlayarak çalar.
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Eser ya da etüdü, vibrato tekniğini uygulayarak çalar.

Gözlenecek davranışlarda ifade edilen her bir davranışın gerçekleşmesi durumunda 10 puan, 

tamamının gerçekleşmesi durumunda ise 100 puan alınır.
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1

Çaldığı eser ya da etüdü, ait olduğu dönemin özelliklerine uygun biçimde  
yorumlayarak çalar.
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ÜNİTEÜNİTE

EŞLİKLİ UYGULAMA, GELİŞTİRME VE
SERGİLEME DAĞARCIĞI

Öğrenilen Tüm Teknik ve Teorik Bilgilere Uygun Eşlikli Eser, Düet,Trio 

ve Kuartet  Çalışması  
1

HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

İzlediğiniz eşlikli konserlerle ilgili izlenimlerinizi öğretmeninizle paylaşınız.

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 düo dur. 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 trio dur. 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- viola- viyolonsel vb.

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

çalgı ya da 4 ses için müzik, 4 çalgılı topluluktur. Kuartetlerde farklı çalgılar birbirine eşlik edebildiği gibi, 

aynı çalgılar da birbirine eşlik edebilir. 2 keman- viyola- viyolonsel en yaygın kuartet biçimidir; ayrıca 4 

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

Bugüne kadar oluşturduğunuz repertuvarınızdan, sevdiğiniz eşlikli eserlerden birini, 
öğrendiğiniz tüm tekniklere, süsleme ve nüanslara dikkat ederek çalınız.

Yıl sonunda sergilemek üzere bir eşlikli bir eser dağarcığı oluşturunuz.

Dağarcıktan seçtiğiniz düo, trio ve kuartet eserlerden dilediğinizi çalınız.

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME ÇALIŞMALARI 

Sıra Gerçekleşti GerçekleşmediGözlenecek Davranışlar

Çaldığınız etüt ya da eserdeki uygulama durumunuzu belirlemek amacıyla aşağıdaki kontrol 

listesini öğretmeninizle doldurunuz. Uygulayabildikleriniz için “gerçekleşti” , 

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

sütununa

Eser ya da etüdü, belirtilen tempoda çalar.

Eser ya da etüdü, çalarken sesleri temiz çalar.

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.

Eser ya da etüdü, duraklamadan ve akıcılığı bozmadan çalar.

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

Eser ya da etüdü  dil, parmak ve nefes koordinasyonunu 
sağlayarak çalar.
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Eser ya da etüdü, vibrato tekniğini uygulayarak çalar.
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tamamının gerçekleşmesi durumunda ise 100 puan alınır.

1. ETKİNLİK
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3. ETKİNLİK

2

Çaldığı eser ya da etüdü, ait olduğu dönemin özelliklerine uygun biçimde  
yorumlayarak çalar.
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Johann Sebastian BACH

TERİMLER SÖZLÜĞÜ

143

A
akor: En az üç sesin  dikey olarak tınlama özelliği.
artikülasyon: Anlatım, ifadelendirme.
arpej: Bir dizinin akorlarını oluşturan notaların  birbiri ardına  çalınması veya söylenmesi.
atonal: Tonsuz.
B
bakiye: Türk müziğinde, dört komaya bölünen en küçük ikili aralık. Bakiye: 4  komalık diyez veya bemol.
barok: 17. yy. da gösteriş ve süsleme öğelerinin ön plana çıktığı dönem.
büyük mücennep: Türk  müziğinde sekiz koma değerindeki aralık. 
C
crescendo: Sesin şiddetinin kademe kademe artırılması.
D
decrescendo: Gitgide hafifleterek ve ses yoğunluğunu düşürerek çalmak.
diatonik: İsimleri ve sesleri ayrı, birbirini takip eden yarım sesler dizisi.
dizi: Temel sesten başlayıp ses atlamadan tekrar tiz temel sese ulaşan dizilime verilen ad.
donanım: Dizek üzerindeki tonalite veya makama ait değiştirici işaretler.
durak: Karar sesi.
E
entonasyon: Tona ve akora göre ses temizliği, rengi ve uyumu.
F
form: Biçim, şekil.
G
grubetto: Üç dört notadan oluşan ses kümesi.
K
koma: Makamsal müzikte bir tam sesin dokuzda biri. En küçük ses birimi.
kuartet: Dörtlü.
M
mod: Ortaçağ kilise müziğinde uzun ve kısa nota aralıklarının ilişkisinden geliştirilen sonra da Gregoryen şarkıda uygulanan 
makamlar.
modal: Çağdaş müzikte yeniden kullanılmaya başlayan modların melodik kaynak olarak alındığı müzik.
O
operet: İçinde konuşmalı bölümlerin de yer aldığı eğlenceli ve komik müzikli sahne yapıtı.
oratoryo: Solo sesler, koro ve orkestra için yazılmış içinde oyun ögesi olmayan, bir kişi veya önemli olay için yazılan 
yapıt.
Ö
ölçü: Birbirine  eşit bölmelerden her biri.
ölçü sayısı: Dizekte anahtardan sonra yazılan ve bir ölçüde kaç vuruş olacağını gösteren rakam ve nota değeri.
P
partisyon: Orkestra  veya koro eserlerinin tüm partilerini içeren nota bütünlüğü, kitapçık.
passion: Dinsel temalı metinler üzerine bestelenen oratoryo türü.
perde: Ses derecesi. Dizilerdeki ses aralıkları. Nefesli çalgılardaki hareketli kapakcıklar.
Prelüd: Giriş, başlangıç müziği.
R
ritm:Tartım.
S
senfoni: Sonat formundaki büyük orkestra yapıtı.
seyir: Makam dizisinin seslerinde dolaşmaya denir. Türk müziği makamlarında inici, çıkıcı ve inici çıkıcı olmak üzere üç 
çeşit seyir vardır.
Ş
şarkı: İnsan duygularını anlatan, melodik sözlü yapıtlar.
T
tampere: Eşit aralıklı.
tampere ses sistemi: Batı müziği ses sisteminde bir dizinin on iki eşit aralığa bölünmesi.
tanini: Türk müziğinde 9 komadan oluşan tam ses.
tocatta: Çalgı müziğinde parlak bir besteleme tarzı. Özellikle tuşlu çalgılarda doğaçlama çalınan öğretici eser.
ton: İnsan sesi veya çalgılarda sesin yükseklik veya alçaklık derecesi.
tremolo: Çalgılarda yay veya mızrapla tel üzerine yapılan hızlı hareket biçimi.
tutti: Orkestra üyelerinin tümü için kullanılan, hep beraber anlamındaki terim.
U
uvertür: Açılış, giriş müziği.
V
varyasyon: Çeşitleme.
virtüöz: Alanında sanatının doruğuna ulaşmış müzik sanatçısı.
vivace: Canlı, çabuk, kıvrak.
Y
yeden: Karar sesinden önceki nota, yedinci derece sesi.
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Prelüd: Giriş, başlangıç müziği.
R
ritm:Tartım.
S
senfoni: Sonat formundaki büyük orkestra yapıtı.
seyir: Makam dizisinin seslerinde dolaşmaya denir. Türk müziği makamlarında inici, çıkıcı ve inici çıkıcı olmak üzere üç 
çeşit seyir vardır.
Ş
şarkı: İnsan duygularını anlatan, melodik sözlü yapıtlar.
T
tampere: Eşit aralıklı.
tampere ses sistemi: Batı müziği ses sisteminde bir dizinin on iki eşit aralığa bölünmesi.
tanini: Türk müziğinde 9 komadan oluşan tam ses.
tocatta: Çalgı müziğinde parlak bir besteleme tarzı. Özellikle tuşlu çalgılarda doğaçlama çalınan öğretici eser.
ton: İnsan sesi veya çalgılarda sesin yükseklik veya alçaklık derecesi.
tremolo: Çalgılarda yay veya mızrapla tel üzerine yapılan hızlı hareket biçimi.
tutti: Orkestra üyelerinin tümü için kullanılan, hep beraber anlamındaki terim.
U
uvertür: Açılış, giriş müziği.
V
varyasyon: Çeşitleme.
virtüöz: Alanında sanatının doruğuna ulaşmış müzik sanatçısı.
vivace: Canlı, çabuk, kıvrak.
Y
yeden: Karar sesinden önceki nota, yedinci derece sesi.
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