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ÖNSÖZ 

 

 Yüksek nitelikli bir müzik eğitimi için; Eğitim Fakültesi Müzik Öğretmenliği 

Bölümleri’nde, müzik öğretmenlerinin, izleyecekleri yolların, düzenli bir program 

çerçevesinde aktarılması gerekmektedir. Keman öğretimi için de bu gereklilikler 

geçerlidir. Bu yollar, henüz uygulanması tamamlanmayan 2005 yılı yeni 

programında yer alan “bireysel çalgı ve öğretimi” dersi ile, sekiz dönem boyunca 

öğrencilere aktarılmalı ve böylece branş çalgı öğretmenleri yetiştirilmelidir. Bu 

branşlaşma, yüksek nitelikli çalgı öğretmenleri yetiştirme ve yüksek nitelikli 

öğrenciler yetiştirmede büyük önem arzetmektedir. 

 Bu çalışmada; keman pedagogları tarafından kabul gören, kullanılan, 

kemanda vibrato ve öğretim yöntemleri aktarılmıştır.  

 Araştırmamda, çalışmalarımı düzenli yürütebilmem için bilgilerini ve 

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

Çilden’ e ve çalışmamın her aşamasında, desteklerini hissettiğim, annem Emine 

Kapçak’ a, babam Mehmet Kapçak’ a, ağabeyim Cemal Bilge Kapçak’ a ve 

çevirilerimde yardımcı olan ağabeyim Sinan Kapçak’ a, kuzenim Mahmut Aydın’ a 

ve sevgili ikizim Şeydagül Kapçak’ a sonsuz teşekkürlerimi sunarım. 

                                                                                                

                                                                                              Beyzagül Kapçak 
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ÖZET 

 

 Bu araştırma, Kemanda Vibrato ve Öğretim Tekniklerini saptamak amacı ile 

yapılmıştır. 

 Araştırmada betimsel yöntem kullanılmıştır. Veriler, kaynak tarama yöntemi 

ile toplanıp yorumlanmıştır. 

 Araştırma sonucunda, kemanda vibrato uygulamalarının günümüze kadar 

sorunlu bir gelişim süreci geçirdiği ve besteciler, icracılar ve keman pedagogları 

açısından tartışmalı bir konu olduğu, fakat bu tartışmaların günümüz vibrato 

anlayışını ve gelişimini belirginleştirdiği ortaya çıkmıştır. Ayrıca bu araştırmada 

vibrato öğretiminin birçok keman pedagoguna göre sistemli olduğu ortaya çıkmış ve 

Carl Flesh, Ivan Galamian ve Ali Uçan-Edip Günay gibi keman pedagoglarının 

öğretim yöntemleri ele alınmıştır. Bu sonuçlar göz önünde bulundurularak kemanda 

vibratoya ve öğretim yöntemlerine dikkat çekilmiş ve bu doğrultuda önerilerde 

bulunulmuştur. 

 

Anahtar Kelimeler  : Keman, Vibrato, Müzik Eğitimi, Müzik Tarihi 

Sayfa Adedi            : 95 

Tez Yöneticisi         : Prof. Şeyda Çilden 
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ABSTRACT 

 

This thesis made in order to determine Vibrato and Teaching Techniques in Violin 

In research descriptive technique used. The data collected through search sources and 

interpreted. 

 

In research result these occurred, application of vibrato in violin passed problematic 

progress, and it is controversial subject for applicators and violin pedagogues but 

these discussions made clear today understanding and progress of vibrato.  Beside in 

this research according to many violin pedagogues vibrato teaching is systematic and 

teaching method of violin pedagogues Carl Flesh, Ivan Galamian and Ali Uçan-Edip 

Günay taken in hand. Through taken these results in consideration attract attention to 

vibrato in violin and teaching method and suggestions given in this direction. 
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                                            BÖLÜM I 

 

1. GİRİŞ 

Bu bölümde araştırmanın problem durumu, bu duruma dayalı olarak 

belirlenen problemi ve alt problemleri, amaçları, önemi, dayandığı sayıltılar, 

sınırlılıkları ile tanımlar yer verilmiştir.  

Müzik yüzyıllardır insanların duygularını ifade etmede tercih ettikleri ve 

kullandıkları önemli yöntemlerden, yollardan biridir. Müzikte iyi ifade, iyi bir icra; 

sağlam bir teknik birikime böylece kuvvetli bir hakimiyete ve sağlam bir 

adaptasyona bağlıdır. Ancak bu üç özellikle, müzikte, ifadelendirmede kullanılan 

cümlelemeler, enstruman aracılığı ile sağlıklı bir şekilde yansıtılabilir. 

 Müzikte kastedilen ifadeler her enstrumanda olduğu gibi kemanda da çeşitli 

teknikler ile gerçekleştirilir. Bu tekniklere nüans uygulamaları ve yay teknikleri de 

dahildir. Nüans uygulamalarının yanında, müzikal ifadeyi etkileyen bir unsur da 

“vibrato” dur. 

Vibrato (İt.). “Salınım”. Sesi zenginleştirmek, yumuşatmak, yoğunlaştırmak 

amacıyla, vokal müzikte, üflemeli çalgılarda, telli ve yaylı çalgılarda seslendiriciler 

tarafından uygulanan titreştirme (salınım) tekniği. Ses perdesinin hafifçe dalgalanıp 

yoğunlaştırılması (Say, 2002:562). 

Uçan ve Günay, vibrato terimine şöyle yer vermişlerdir. “Terim, Latince 

kökenlidir. Vibrare (titreşme) sözcüğünden gelmektedir. Fransızca karşılığı “vibrer” 

dir. Bu edimden gelen “vibration”, bir müzik çalgısındaki tellerin sık bir biçimde 

titreşimi anlamına gelmektedir (Uçan, Günay, 1975:24). 

Uçan ve Günay aynı zamanda, vibratoyu dilimizde tek bir sözcükle nasıl 

kullanabileceğimiz hakkında;.  
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“Bildiğimiz gibi ses, titreşim sonucunda oluşmaktadır. Yayınızı tek 

sürttüğünüzde, tel titreşmekte ve ses çıkmaktadır. İşte çıkan bu sesi daha da 

güzelleştirmek için, sol elin yardımı ile yeniden bir titreşim oluşturmaktadır. Bu yeni 

dalgalandırma yolu ile sesin çıplaklığı, düzlüğü giderilir ve daha seçkin bir getirilir. 

Telden çıkan seslerin, sol elde yapılan dirsek, bilek ve parmak hareketleri ile yeniden 

titreştirilmeleri, dalgalandırmaları işlemine vibrato yapmak diyoruz. Bu işlem 

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

titreştirilmiş ses, vibrato için de yeniden titreştirme anlamında karşılıklar arama 

zorunluluğundayız (Uçan,Günay, 1975:24). 

Vibrato, icracının müzikal ifadesinde önemli bir role sahiptir. İcracıların 

kendilerini anlatmaya, eserlerde kendilerini ortaya koymaya yarayan bu teknik için, 

tarihte birçok engeller ortaya çıkmıştır. Fakat müziğin gelişimi, ifadenin önemini geri 

plana atamamıştır. Böylece vibrato müzikteki asıl yerini alabilmiştir.  

Vibratonun, önem kazanması ile vibratonun öğretimi de gündeme gelmiştir 

ve birçok keman pedagogu, vibrato üzerine öğretim teknikleri geliştirmişlerdir. 

Birçok keman pedagogu vibratonun önemine şöyle değinmiştir. 

Flesh,  “icrada artistik bitiş, doğru yapılan vibrato olamdan imkansızdır 

(Eberhardt, 1911:23). 

Auer, “kemancıların, ton güzelliklerindeki egemenliklerinde en önemli 

zenginliktir (Auer, 1926:26). 

Galamian da vibratonun müziğe yaşam vermede, renk vermede ve 

kemancıların performansındaki çeşitliliğinde sonsuz bir dizi olasılıklar sunduğunu 

düşünmektedir (Galamian, 1962:3). 

Vibrato eğitimi, çalgı eğitimi adı altında öğrenciye aktarılabilir. Çalgı 

eğitiminin tarihte büyük bir yeri vardır. Ancak vibrato eğitimi, ondokuzuncu yüzyılın 

sonlarında kendini gösterebilmiştir ve yirminci yüzyılda da üzerinde çalışılarak, 

metodlar üretilmiştir. Fakat ülkemizde, vibrato öğretimi üzerine yeteri kadar kaynak, 

yazı ve çalışmalar bulunmamaktadır.  
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Öğretmenler, vibrato öğretimleri için öğrencilere, genelde belirlenmiş 

yöntemler dışında, kendi yöntemlerini kullanmakta, ya da kendi öğretmenlerinin, 

vibrato öğretimini kendilerinde uyguladıkları kadarı ile öğrencilerinde 

gerçekleştirebilmektedirler. 

 

1.1. Problem 

Keman öğretiminde, öğretmenlerin belirli yöntem ve teknikler kullanmaları 

ve bu yöntem, tekniklerin belirlenmiş olması ve geçerli olması gerekmektedir. 

Ülkemizde, Eğitim Fakültelerinin Müzik Eğitimi Bölümleri’ nin programlarında, 

“bireysel çalgı ve öğretmi” bulunmadığından ve uygulaması tamamlanmamış 2005 

yılı programında sadece sekizinci yarıyılda “bireysel çalgı ve öğretimi” çıktısını eke 

albulunduğundan, mesleğini, üniversitelerde akademisyen olarak sürdüren veya 

Güzel Sanatlar Lise’ lerinde sürdüren öğretmenler, çalgılarının öğretimleri 

konusunda genellikle sıkıntı çekmektedirler. Vibrato öğretiminde izlenilmesi gereken 

yöntem ve teknikler de, mesleğe yeni başlayan keman öğretmenleri için ve birçok 

keman öğretmeni için belirsizlik gösteren bir konudur. Bu çalışmada; Kemanda 

vibrato ve öğretim teknikleri araştırılacaktır. Bu çerçevede araştırmanın yanıt 

aranacak  problem cümlesi şu şekildedir. 

Kemanda vibrato ve öğretim tekniklerine yönelik belirlenmiş teknikler 

nelerdir? 

1. Müzik dönemlerine göre vibrato kullanımı nasıldır? 

2. Vibratonun, müzik dönemlerindeki önemi nedir? 

3. Vibratonun, notaların üzerlerinde gösterilmesi nasıl olmuştur? 

4. Keman pedagoglarının ve solistlerin vibrato hakkında görüşleri nelerdir? 

5. Vibratonun fiziksel yapısı nedir? 

6. Vibrato pedagojisi tarihi nasıl bir gelişme göstermiştir? 
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7. Vibrato hareketi nasıl gerçekleşir? 

8. Vibrato çeşitleri nelerdir? 

9. Vibrato öğretimi, öğrenciye nezaman başlatılmalıdır? 

10. Vibarto öğretimi öncesinde el ve parmak rahatlatmak amaçlı 

yapılabilecek alıştırmalar nelerdir? 

 

1.2.  Araştırmanın Amacı 

Bu araştırmanın genel amacı; Kemanda vibrato ve vibrato öğretim 

tekniklerini, vibrato pedagojisinin tarihi gelişimini, müzik dönemlerine göre 

vibratonun önemini ve kullanımını, vibratonun notalar üzerindeki gösterimini, 

vibrato öğretimi öncesinde el ve parmak rahatlatma çalışmalarını, vibrato çeşitlerini, 

keman pedagoglarının ve solistlerin vibrato hakkındaki düşüncelerini saptamaktır. 

 

1.3. Araştırmanın Önemi 

Araştırma; Kemanda vibratoyu ve vibrato öğretim tekniklerinin saptanması 

ve bu alanda yapılan ilk araştırma konusu olması açısından önemlidir.  

Araştırmanın sonuçları; Keman öğretmenlerinin, öğrencilerine yapacakları 

vibrato çalışmalarında yol gösterici olabilir. Öğrenci ve Öğretmenlerinin, vibrato 

tarihi konusunda bilgi edinmelerine yardımcı olabilir. 

 

1.3. Sınırlılıklar 

a. Bu araştırma; kemanda vibrato tekniği ile, 

b. Kaynak tarama yöntemiyle, 
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c. Ulaşılabilen kaynaklar ile, 

d. Araştırma için tanınan süreyle, 

e. Araştırmacının kendi olanakları ile sınırlıdır. 

 

1.4. Sayıltılar (Varsayımlar) 

a. Araştırmada kullanılan kaynakların, araştırma amaçlarına uygun olduğu, 

b. Ulaşılan kaynakların yeterli olduğu varsayılmaktadır. 

 

1.6.      Tanımlar 

Eğitim: “Bireyin davranışlarında kendi yaşantısı yoluyla ve kasıtlı olarak 

istendik değişme meydana getirme sürecidir (Ertürk, 1972:12) 

Çalgı Eğitimi: Mesleki amaçlı müzik eğitmi yapılan örgün eğitim 

kurumlarından eğitim fakülteleri müzik öğretmenliği anabilim dallarında verilen 

çalgı eğitimi temelde; çalgı çalmayı öğrenebilme, çalgıyı etkin kullanabilme ve çalgı 

çalmayı öğretebilme basamaklarından oluşmaktadır. Bu kurumlarda öğrenim gören 

öğrenciler tuşlu, yaylı, nefesli, mızraplı veya vurmalı çalgılardan birini seçerek o 

çalgını eğitimini almaktadırlar” (Gök, 2006:2). 

Vibrato: (İt.). “Salınım”. Sesi zenginleştirmek, yumuşatmak, yoğunlaştırmak 

amacıyla, vokal müzikte, üflemeli çalgılarda, telli ve yaylı çalgılarda seslendiriciler 

tarafından uygulanan titreştirme (salınım) tekniği. Ses perdesinin hafifçe dalgalanıp 

yoğunlaştırılması (Say, 2002:562). 

Senza Vibrato: (İt.) Vibrato olmaksızın (Çalışır, 1996:187). 

Senza Agitazione: (İt.) Kışkırtmaksızın (Çalışır, 1996:8-187). 

Molto Tranquille: (İt) Daha çok dinlendirici (Çalışır, 1996: 135-210).



                                        BÖLÜM II 

 

2. İLGİLİ ARAŞTIRMALAR  

Bu bölümde konuyla ilgili yurtiçinde ve yurtdışında yapılan araştırmalar 

incelenmiştir.  

 Uçan ve Günay (1975) tarafından, Eğitim Enstitüleri Müzik 

Bölüm’leri için yazılmış olan “Mektupla Yükseköğretim” eserinde, keman 

öğretimini, öğretmensiz olarak gerçekleştirmeye yönelik bir amaç güdülmüştür. Eser, 

kemanının bölümlerinin anlatılması ile keman seçimi temizliği konularının 

açıklamaları ile başlamıştır. Keman tekniklerinin açıklamaları ayrıntılı olarak 

öğrenciye anlatılmıştır. Üniteler, sistematik olarak ilerlemektedir. Eserde, konular, 

amaçlar ve ilkelere ünite girişinde yer verilmiştir. Ünitelerin içerisinde geçen 

kavramlar açıklanmıştır. Eserde yer alan alıştırmaların nasıl çalınmaları gerektiği, 

çalınırken öğrencinin nelere dikkat etmesi gerektiği açıklanmıştır. Davranışların nasıl 

gerçekleştiği, hangi alıştırmalarla geliştirildiği hakkındaki antlımlar da eserin 

karakterini oluşturmaktadır. Konuların bitiminde öğrenciye ödev verilmekte, yeni 

konulara, öğretilen bilgilerin öğrenilmiş olduğunu varsayarak geçilmektedir. Eserde 

yer alan küçük parçaların bestecileri hakkında bilgiler, bestecilerin işlenen konu 

hakkında varsa fikirlerine de yer verilmektedir. 

 Flesh, (1939) yazmış olduğu “The Art of Violin Playing” eser, pedagojik 

açıdan tasarlanmış bir kitaptır. Bu eser sadece öğretmenlerin avantajlı bir şekilde 

öğrencilerini nasıl eğitmeleri gerektiğini değil keman tekniğinin modern kazanımları 

temellerini de içermektedir. Flesh eseri için, ne yeni başlayanlar için ne de yüksek 

seviyedeki öğrenciler için olduğunu belirtmektedir. Bu eserin sadece mantıklı 

kemnacılar için veya mantıklı olmak isteyen kemancılara yönelik olduğunu ifade 

etmiştir (Flesh, 1939). Eserde vücut pozisyonu, sol ve sağ kol ton üretimi, müziksek, 

hafıza gibi üniteler yer almaktadır. Eserin başında, enstrumanın boyutu, test etmek, 

onarmak gibi ön bilgiler bulunmaktadır. Eserde önce ünitelerin konuları 
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anlatılmaktadır daha sonra konulara örnek teşkil edecek, bestecilerin eserlerinden 

örnek satırlar yer almaktadır. Eserin arka sayfalarında da duruş ve tutuş 

fotoğraflarına yer verilmiştir. 

Galamian (1962), “Principles of Violin Playing and Teaching” (Keman 

çalmanın ve öğretmenin ilkeleri) eserinde, başarılı performansın fiziksel, ruhsal ve 

hissi faktörlere bağlı olduğunu belirtmektedir. Galamian, eseri, hem kemancılara 

hem de öğretmenlere yöneliktir. Çünkü öğretmenlere öğretirken hangi tekniğin nasıl 

yapıldığını da ayrıntılı olarak açıklamaktadır. Öğrencilerin, konulara göre 

zorlandıkları hem fiziksel hem de ruhsal nedenlerden de bahsetmektedir. Bu açıdan, 

öğretmenler için çok önemli bir kaynak olarak bilinmektedir. 

Lee (1999), “The İnvestigation of Left-Hand Vibrato Technique of the 

violin”(Kemanın Sol El Vibrato Tekniğinin Araştırılması) isimli doktora tezinde, 

Vibrato tekniği, ses analizi, öğretmenlerle görüşme, vibrato tekniğinin temel 

davranışları, vibrato üretimi için gerekli olan duruş tutuş, hazırlayıcı alıştırmalar, 

vibarto öğretimi için genel metodalar, yanlış vibratonun düzeltilmesi gibi konular 

işlenerek ele alınmıştır.  

Shepherd, (2004), “Video İnstruction for Teaching String vibrato to 

İntermadiate Students” (Orta Seviyedeki Öğrencilerde Yaylı çalgı Vibratosu 

Öğretimi için Video Tanıtımı) adlı doktora tezinde, Video programının, vibratonun 

öğretimindeki desteğinin etkisi ölçlmüştür. Keman, viyola, viyolonsel ve bas 

öğrencilerinden oluşan gruplara, aşama aşama vibrato öğretilmiştir veya vibratoları 

kontrollü hale getirilmiştir. Her gün on dakika çalışılacak alıştırmalar verilmiştir ve 

bu çalışmaların analizleri yapılmıştır. 

Reidlinger, (2000), “Review and Analysis of Violin Vibrato Pedagogy with 

Begining Violin Students” (Başlangıç Düzeyindeki Keman Öğrencilerinde Vibrato 

Pedagojisi Araştırması ve Analizi) adlı doktora tezinde vibrato pedagojisinin daha iyi 

anşalışlması amaçlanmıştır. Öğretmenlerin vibrato öğretimlerini nasıl 

gerçekleştirdikleri incelenmektedir. 
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Büyükaksoy, (1997), “Keman Eğitiminde İlkeler ve Yöntemler” adlı 

kitabında keman eğitiminde kullanılan genel yöntemler ve genel ilkeler yer 

almaktadır. Üniteler, ayrıntılı açıklamaların yanında resim ile de desteklenmektedir. 

Konuların içeriklerine göre, bestecilerin eserlerinden örnek satırlar yer almaktadır. 

Üniteler, öğretilme sıralarına göre işlenmektedir. 

Fayez, (2001), “Kuramdan Uygulamaya Başlangıç Keman Eğitimi” adlı 

kitabı, öncelikle, keman ve yayın fiziksel özellikleri seçimi bakımı gibi temel konular 

ile başlamaktadır. Daha sonra, keman eğitiminde aşama aşama öğretilecek olan 

teknik ilke ve yöntem ve felsefeler yer almaktadır. Keman pedagoglarının işlenen 

teknik hakkındaki görüşlerine de yer verilmektedir. 

Roger Hickman (1983), “The Censored Publication of “The Art of Playing on 

the Violin”, or Geminiani Unshaken” adlı makalesinde, Geminiani’ nin “The Art of  

Playing on the Violin” eserinden söz etmesi ile ortaya çıkan vibratonun onsekizinci 

yüzyılda kullanımı sorusunu cevaplamaktadır. 

Frans Brueggen; Keith Horner’ ın (1974), Early Music dergisinde yazmış 

olduğu; “Frans Brueggen on the Baroque Recorder” adlı makalesinde, karşılıklı soru 

cevaplar bulunmaktadır. Barok dönem vibratosu hakkında sorulan bir soru ile barok 

dönem vibratosundan ve diğer yüzyılların vibratolarından bahsedilmiştir. 

David D. Boyden (1950), The Musical Quarterly dergisinde yazmış olduğu 

“The Violin and Its Technique in the 18 Century”  yazısında; kemanın onsekizinci 

yüzyıldaki tekniğini ele almıştır. Vibrato tekniği de bu teknikler arasında yer 

almaktadır. 

Clive Brown (1988), Journal of the Royal Musical Association dergisinde 

yazmış olduğu “Bowing Styles, Vibrato and Portamento in Nineteenth Century 

Violin Playing” yazısında, ondokuzuncu yüzyılda, yay stilleri, vibrato ve 

portamentoyu konu almaktadır. Vibratonun ondokuzuncu yüzyılda, nasıl icra 

edildiği, işaret olarak nasıl gösterildiği hakkında bilgiler vermektedir. 
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Sonya Monosoff (1977), The Musical Times dergisinde; “String playing in 

Baroque Music” adlı yazısında, Barok stili icrayı ele almıştır. Vibrato kullanımına da 

bu eserde değinmektedir. 

Robert Donington (1977), Early Music dergisinde; “String Playing in 

Baroque Music I” yazısında, vibratonun, barok dönemindeki tarihsel durumu ele 

alınmaktadır. Bu yazıda, vibratonun pedagojik bilgilerine de değinilmektedir. 

Carl E. Seashore (1931), Amerika Birleşik Devletleri’ nin yapmış olduğu 

“National Academy of Sciences” konferansında, “The Natural History of the 

Vibrato” adlı yazısında, vibratonun fiziksel özelliklerini işlemektedir. 

David Hurwitz’ in yazmış olduğu  “Orchestral vibrato” adlı birinci ve ikinci 

yazısında, vibratonun orkestralarda kullanım şekli, yazıda ele alınan orkestra 

eserlerinde, bestecinin nasıl bir vibarto kullanılması gerektiği üzerine yapılan 

açıklamalar, eserin nerelerinde vibrato istendiği, işaretlerinin nasıl kullanıldığı gibi 

bilgiler yer almaktadır. 

Bu araştırmalar sonucunda, eserlerde genel olarak vibrato; öğretim 

yöntemleri, vibratonun fiziksel özellikleri, tarihsel gelişimi, bilimsel deneyleri ve 

vibrato icrası ele alınmıştır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                      BÖLÜM III 

 

3. YÖNTEM 

 

2.1. Araştırmanın Modeli 

Bu bölümde araştırmada izlenilen yöntem, araştırma modelleri, araştırma 

evreni ve örneklemi, verilerin toplanmasına ilişkin bilgiler yer almaktadır. 

Bu araştırma; kaynak (literatür) tarama yöntemi ile “Kemanda vibrato nedir 

ve vibrato öğretim teknikleri nelerdir?” sorusunu yanıtlamaya çalışan betimsel bir 

araştırmadır. 

Var olan kaynak ve belgeleri inceleyerek veri toplamaya literatür tarama 

denir. Literatür taraması, araştırma probleminin seçilerek anlaşılmasına ve 

araştırmanın tarihsel bir perspektife oturtulmasına yardımcı olur (Karasar, 1994:183).  



                                                  BÖLÜM V1 

 

4.SONUÇLAR VE YORUMLAR 

 

4.1. Vibrato Tarihi 

Vibrato tekniğinin, kemanın kendisinden daha eski olduğunu söyleyebiliriz. 

Çünkü vibrato, ilk olarak keman ile değil, ses ile üretilmiştir. 

Kemançe, Asyadan Avrupaya geldikten sonra, fiziksel olarak daha çok 

büyümüş ve Farsça’ da “küçük” anlamına gelen “çe” eki kaldırılıp, günümüzde 

kullanılan keman adını almıştır. Böylece popülaritesini kazanma noktasına doğru 

yolculuğuna başlamıştır. 

Avrupanın kemanla tanışması, onaltıncı yüzyıla denk gelmektedir. 

Avrupalının, kemanla tanışması ile keman, hızla kabul edilmiş ve müzikte birçok 

yeniliğin müjdecisi olmuştur. Yeniliklerin benimsenmesi tabi ki çok kolay 

olmamıştır. Bu yenilikler, müziğin daha iyi ifade edilebilme kaygıları sonucunda 

ortaya çıkan tekniklerdir. Bu tekniklerden bir tanesi de “vibrato” dur. Müziğin hem 

dönemsel özelliklerinden, hem de kemanın fiziğinden, teknik duruş ve tutuş 

özelliklerinden dolayı vibratonun kabullenilmesi ve bir teknik haline gelmesi zor 

olmuştur. Fakat daha sonra vibrato, hızla gelişen, hakkında ciddi araştırmalar 

yapılan, kitaplar ve yazılar yazılan bir teknik haline gelmiştir. Bu bölümde, vibrato 

hakkında yazılmış olan gerek kitaplar, gerekse yazılardan edinilen bilgiler 

düzenlenip, vibrato tarihi dönemsel olarak incelenmiştir. 
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4.1.1. Onaltıncı Yüzyılda Vibrato 

Bu yüzyılda vibrato, kemanın teknik duruş ve tutuşu başta olmak üzere, 

dönemin müziksel ihtiyaçları ve istekleri nedeni ile çok sınırlı olarak kullanılmıştır. 

Bu dönemde vibrato, özellikle ses ile icra edilen eserlerde tartışma konusu 

olmuştur. Dönemin müziksel özelliklerinde, yalın, doğal anlatım mevcut 

olduğundan, vibrato ile yapılan perde oynamaları, yanlış, gereksiz, doğallığı bozan, 

müziğe canlılık getirmeyen hatta müzikte ölüm havası yaratan bir unsur olarak 

görülmüştür. 

 Bu nedenle, kemancıları da etkileyebileceği kaygısıyla bu tartışmalar, ses 

icracılarına yönelik olmuştur. Vibratoyla ilgili bu tartışmaların sürmesine karşın, 

keman icrasında vibrato yavaş yavaş yerini almıştır. 

Bu yüzyılda kemanda vibrato, sınırlı, nadir kullanılan bir süsleme olarak 

görülmekteydi. Vibratonun, eserlerde, müzikal ifadeler gerektiren yerlerde 

yapılmasının daha isabetli olduğu savunulmuştur.  Bu dönemde yapılan araştırmalar, 

vibrato hakkında değil, genelde keman icrasının özellikleri hakkında olmuştur. 

Vibratoya da bu eserlerde bu şekilde yer verilmiştir. Vibratonun kemanda 

kullanılması bilgisine de yazıya alınan bu araştırmalar sonucu ulaşmaktayız. 

Bu yüzyılda, kendi döneminin yaylı çalgı icracıları hakkında bilgi veren 

enstrumantalist; Syluestro di Ganassi (1542-43), “Regola Rubertina” eserinde 

vibratodan, müziksel ifadenin yolu olarak bahsetmiştir. Fakat vibrato kullanımının, 

arada sırada olan süslemelerde sınırlı olarak kullanıldığını belirtmiştir (Shepherd, 

2004:3). 

 Vibratonun sınırlı kullanımı savunanlardan bir diğer Rönesans bestecisi de 

Martin Agricola’ dır. Agricola’nın, “Musica Enstrumantals Deudsch” (1545) 

eserinde, vibratonun az kullanıldığına dair işaretlere rastlanmıştır. Besteci, “kim 

durağan parmağını salındırırsa diğer keman çalanlara göre daha sevimli melodiler 

üretir” (Boyden, 1990:91). Agricola’ nın ifadesinde de görüldüğü gibi vibrato 
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hakkında olumlu düşündüğü anlaşılmaktadır. Bu düşüncelerin ileriki yıllarda vibrato 

tartışmalarının temelini oluşturduğu görülmektedir. 

 

4.1.2. Onyedinci Yüzyılda Vibrato 

Bu yüzyılın başlarından ortalarına kadar müzik, “barok” dönemini yaşamıştır. 

Vibrato ile ilgili tartışmalar onyedinci yüzyılda farklı boyutlarda olmuştur. Örneğin 

vibratonun nasıl yapıldığı üzerine yazılar yazılmıştır.  Fakat vibratonun kullanım 

özellikleri pek değişmemiştir. Çünkü bu yüzyılın dörtte üçü barok dönemine aittir ve 

barok döneminin özelliği de şeffaf  bir anlatmı gerektirir. 

  Onaltıncı yüzyılın vibrato kullanımı gibi bu yüzyılda da vibratonun sınırlı 

bir kullanımı vardı ve arada sırada kullanılan süslemeler kategorisine giriyordu. Bu 

yüzyılda vibratonun kullanıldığını bizlere gösteren en büyük kaynak, tarihte din 

bilimcisi, filozof, matematisyen ve müzik teorisyeni olarak geçen Marin Mersenne’ 

nin “Harmonie Universelle” (1636) eseridir. Bu eser, sadece vibratonun rolünü ve 

onyedinci yüzyılda kullanımını ele almamıştır. Aynı zamanda vibrato tarihinin ilk 

pedagojik bilgilerini de içermektedir. Eserde “lut” süslemeleri ile “keman” 

süslemeleri eşitlenmiştir (Reidlinger, 2000:11). Lutta “verre casse” vibrato olarak 

açıklanmaktadır. 

“Verre Casse” günümüzde, geçmişteki gibi çok kullanılmamasına rağmen, çok 

uygun yapıldığı zaman iyi bir çekicilik verir ve çağdaşların bunu reddetmesindeki 

nedenlerden biri eskiden bunun sıklıkla kullanılmasıdır. Sık kullanımı ile doğacak ifade 

tehlikesi oluşmadan, vibrato ihtiyatlı kullanılmalıdır. Gösterim şekli ‘. kesme 

işaretinden sonra gelen noktadır. İyi icra etmek için sol elin parmağının konumu, 

belirlenen noktada olmalıdır; tel ise de sağ elle çalınacaktır ve eli lutun başına doğru 

yükseltirken ve hiçbir şekilde parmağın başını kaldırmadan köprüye doğru getirirken sol 

el, büyük bir şiddetle salınmalıdır. Fakat bu süsleme yapılırken sol elin başparmağı, 

lutun boynuna değmemelidir. Böylece elin hareketi kendi içinde serbest olabilir” 

(Boyden, 1965:117-178). 
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Şekil 1. Lavta 
 

 
                  

Böylece Mersenne’ in açıklamaları bizlere vibrato ile ilgili ilk pedagojik 

yaklaşımı da sunmuş oluyor. 

Onyedinci yüzyıl yazılarından vibratonun sadece süsleme olarak 

kullanıldığını belirten diğer eserler de; Thomas Mace’ in “Musik’ s Monument” 

(1676) eseri ve Daniel Merck’ in “Compendium Musicae Instrumentails Chelicae” 

(1688) eseridir (Reidlinger, 2000:3). 

Vibratonun tanımının veya nasıl yapıldığının yer aldığı kaynak sayısının 

çoğalması, onun artık yavaş yavaş kullanılmaya başlaması anlamına gelmektedir. 

Yazılmış olan bu kaynaklardan da anlaşılacağı gibi Barok dönemi boyunca yaylı 

çalgılar için vibrato artık normal bir kulanım olmuştur. 

Dönemin bestecisi ve viola da gamba (viol) icracısı; Jean Rousseau, “Treaite 

de viole” (Paris, 1687) eserinde vibratonun bazı seviyelerinde; notanın uzunluğu 

elverdiği her durumda vibratonun kullanılması gerektiğini ve nota süresi boyunca 

devam etmesi gerektiğini belirtmiştir (Donington, 1977).  Bu eserinde Jean 

Rousseau, onyedinci yüzyılda vibratonun sadece asıl notalarda kullanıldığı hakkında 

bizlere ipuçları vermiş oluyor. Vibratonun sınırlı kullanımı ifadesinin de hangi 

durumları kastettiğini bu ifadeler yardımı ile anlamış oluyoruz. Vibrato, onsekizinci 

yüzyılda da ihtiyatlı kullanılmaya devam etmiştir. 
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4.1.3. Onsekizinci yüzyılda Vibrato  

Onsekizinci yüzyıl, vibratonun profil değişimi açısından kalıcı değişikliklere 

uğramasının tohumlarının atılmış olduğu yüzyıldır. Bu yüzyıl, vibrato 

tartışmalarının, geçmiş yüzyıllardaki tartışmalardan daha farkı yollara kaymasını 

sağlamıştır. Farklı olan bu yollar, yüzyılın ortalarına kadar kendini göstermemiştir. 

Fakat Yüzyıl ortalarında ünlü pedagog; Geminiani (1687-1762)’ nin yazmış olduğu 

“The art of playing on the violin” eserinde, vibratodan bahsetmesi ile vibrato değişim 

sürecine girmiştir. Geminiani vibratodan “close shake” olarak bahsetmiştir ve şöyle 

demiştir.  

“Vibratoyu icra ederken, enstruman teline parmakla güçlüce basmalı ve bilek 

içeri ve dışarı yavaşça, eşit olarak hareket etmeli, uzunca devam eden ve derece derece 

artan seslerde yay, köprünün yanında seyretmeli. Sonuç olarak vibrato kullanımı ile elde 

edilen sesin, güçlü olmasıyla görkem, itibar gibi durumları anlatabiliriz. Vibratonun, 

düşük ve yumuşak olması ile acı, kaygı gibi durumları anlatma imkanı buluruz. Kısa 

notalarda vibrato, sesin hoş duyulmasına katkıda bulunur. Bu sebepten, vibrato, 

olabildiğince sık kulanılmalıdır. (Boyden, 1990:386). 

“Kısa notalarda vibrato yapılmasıyla, sadece kendi icralarının daha çok kabul 

edilebilinmesine katkıda bulunurlar ve bu sebepten dolayı vibrato, mümkün 

olduğunca sık yapılmalıdır (Geminiani, 1952:8). 

 Gemininani’ nin ifade ettiği bu cümlelerden de anlaşıldığı gibi, diğer tarihsel 

kaynaklardan ayrıldığı nokta; vibratonun sürekliliği; “sürekli vibrato/ continuous 

vibrato” dur. 

 Sürekli vibrato, vibratonun üzerinde düşünülen bakış açısı değişmesine 

sebep olmuştur. Erken yüzyılın metodları genelde teknik bilgiler sunmuşlardır; 

kemanı ve yayı tutma, yay çekme, özellikle de sol ve sağ el teknikleri metodlarda yer 

almaktadır. Fakat yüzyılın ortalarında ise metodlarda artık ifadeye önem verilmiştir. 

Hangi teknikler hangi ifadelerde kullanılmalıdır gibi açıklamalara yer verilmiştir. 

Metodlar, vibratonun nasıl yapıldığının yanında ne kadar kullanılması gerektiğini de 

ele almışlardır. Bu yüzyılda, 1750 ve 1800 yılları arasında, Alman ve Fransız 

metodları öne çıkmıştır. Almanya’ da çok önemli iki eser, onsekizinci yüzyılın ikinci 
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yarısındadır. Çeşitli kaynaklarda Leopold Mozart’ ın “Versuch Einer Gründlichen 

Violinschule” ve Georg Simon Löhlein’ in “Anweisung zum violinspielen” 

(1774)eserleri önemli metodlar arasında yer almaktadır. Bu iki eserin ortak 

özellikleri de vibratoyu açıklamalarıdır. 

 Löhlein de Mozart gibi vibratoyu ihtiyatlı kullanma taraftarı olduğu 

görülmektedir. Löhlein, vibratoyu sadece uzun notalarda ve kapanış notalarında 

kullanılmasını önermiştir.  

Paris’ te yayımlanmış olan keman eserlerinden (metod) biri olan, L’ abbe le 

fils’ in eseri; “Principes du violin” de vibratodan bahsedilmemiştir. Bu eser gibi 

birçok eserde de bahsedilmediğine rastlanmıştır. Baillot (1771-1842), Kreutzer 

(1766-1831) ve Rode (1774-1830) eserlerinde vibratodan bahsetmemişlerdir. 

Sürekli vibratonun ortaya çıkmasıyla, vibratonun artık bir teknik olma 

yolunda ilerlemesinin temelleri atılmaya başlanmıştır. 

Geminiani’ nin eserinden sonra yazılmış olan eser; Leopold Mozart (1719-

1787)’ ın “A treatise on the foundamental princible of violin playing” eseridir. 

Mozart önce sürekli vibratoyu kabul etmiştir fakat daha sonra Geminiani ile 

aralarındaki farkı belirten fikirlerini belirtmiştir. “Her notayı titreştiren icracılar, felç 

gibi görünürler (Boyden, 1990:317). 

 Leopold Mozart, tarihteki duruşunu ihtiyatlı kullanım savunucusu olarak 

belirlemiştir. Mozart’ ın şu sözleri de tarihteki duruşunu pekiştirmektedir; “ Şarkı 

söyleme sanatını az da olsa bilen herkes bilir ki ihtiyatlı hava gereklidir (Hauck, 

1975:11).  

Geminiani’ nin “close shake” diye adlandırdığı “vibrato” yu, Mozart, 

“tremolo” olarak adlandırmıştır. Mozart, adlandırdığı “tremolo” terimini şöyle 

açıklamıştır. 

 “Eğer durgun bir tele veya sert bir zile vurursak, vurulan vuruştan sonra, 

vurulan notanın dalgalanmasına benzer belli başlı dalgalanmalar duyarız ve sesten 

sonraki bu titreme, “tremolo” olarak adlandırılır (Lee, 1999:11). Vibratonun 
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kemanda nasıl gerçekleştiğini de şu cümleleri ile açıklamıştır. “Parmak, telin üzerine 

kuvvetlice basıldığında ve tüm elle köprüye doğru ileri ve sarmala doğru geri bir 

küçük hareket yapılır (Mozart, 1985:203).  

Mozart’ ın vibrato ile ilgili çalışmaları vibrato tarihinde yer alacak kadar 

çeşitlidir. Örneğin; Mozart, vibratoda “crescendo” ve “decrescendo” yu kullanmıştır. 

Boyden’ in “The violin and Its Technique in the 18th Century” yazısında, onsekizinci 

yüzyılın ortasında yazılan eserlerin, anlatımlar (müziksel ifadeler) için öneriler ve 

talimatlarla dolu olduğunu yazmıştır. “… crescendo ve diminuendo, uzun notalarda 

veya vibratoda kullanılmıştır… (Boyden, 1950:36). 

 Mozart, aynı zamanda vibratoyu üç çeşit hızla sınıflandırmıştır. Bu 

sınıflandırmanın ifade çeşitliliği için önemli olduğu kanısındadır. Bu üç hızda 

sınıflanan vibratoların her çeşidini “u” ile temsil etmiştir. “u” harfi küçüldükçe 

hızlarında artış olduğu anlatılmak istenmiştir (Boyden, 1950:27). 

 

Şekil. 2.  Mozart’ ın Vibratoyu Nota Üzerinde Gösterimi 

 
 

 Mozart, vibratonun, parçaların sonlarında ve pasajların sonunda kullanılması 

gerektiğini belirtmiştir. Mozart’ tan etkilenmiş olan Guiseppe Tartini de sürekli 

olmayan vibratoyu savunmuştur. Vibratoyu, son notaların vurgusunu belirtmek için, 

uzun notalarda, çiftsesli uzun notalarda kullanılmasını savunmaktadır. Tartini “Traite 

des Agrement d la Musique” eseri ile bu dönemde vibrato icrasında model olmuştur.  

Genel olarak onsekizinci yüzyılın vibratosu, süsleme olarak yani, temel 

notalarda, melodik yapılarda, şarkı söylercesine çalmayı geliştirmek amaçlı, ifade 
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gerektiren pasajlarda ve kadanslarda kullanılıyordu. Bu dönemde vibrato, kibar ve 

yavaş istenirdi.  

Babynchuk (1955) onsekizinci yüzyılın vibratosunun, günümüz vibratosuna 

göre daha yavaş olduğunu belirtmiştir (Shepherd, 2004:31-32). Başka bir açıdan 

bakacak olursak, dörtte birini barok dönemi olarak yaşayan onsekizinci yüzyıl, 

vibratonun sürekli kullanılmamasının, mimari açıdan da bazı engeller oluşturduğunu 

bizlere gösterir. Binalardaki akustik yapı nedeniyle sesler yankılanıyordu ve sesler 

birbirine karışabiliyordu. Bu nedenle sürekli yapılan vibrato tercih edilemiyordu. 

Bu dönemde, vibrato parmak ve bilek ile yapılırdı. Henüz kol vibratosunun 

olmayışı hem vibratonun fiziğini ve duyum hissiyatını hem de kemanın fiziksel 

yapısını etkilemiştir. Parmak ve bilek vibratosunun kullanılması, dönemsel 

özellikleri yansıtmak açısından önemli bir unsurdur. Parmak ve bilek vibratosunun 

kullanılması kemanda çenelik ihtiyacını doğurmamıştır. 

 Onsekizinci yüzyılın sonlarına doğru çeneliğin (chinrest) eklenmesi ile hem 

kemanın tınısı değişmiştir hem de daha özgür bir sol el kullanımı sağlanmıştır ve 

böylece icracılar teknik açıdan daha zor bir repertuar ile karşılaşmışlardır. Çenelik, 

ilk olarak Louis Spohr (1784-1859) tarafından 1820 civarlarında icat edilmiştir. 

Kemanın çenelik gibi yeni eklentileri, vibratonun gelişmesine ve aynı zamanda 

müziğin ifadesine katkıda bulunmuştur. 

 

4.1.4. Ondokuzuncu Yüzyılda Vibrato 

Ondokuzuncu yüzyılın başı; klasik dönemi, ortaları ve yirminci yüzyıl başları 

da romantik dönemi kapsamaktadır. Bu yüzyılda da vibratonun ihtiyatlı 

kullanılmasına karşın, diğer yüzyıllara göre vibrato kullanımına daha çok itibar 

edilmiştir. Çünkü klasik dönemin sadeliğinden sonra romantik dönemin özgür yapısı 

vibratonun daha çok kullanımını gerektirmiştir. Hatta romantik dönemde vibrato, 

teknik olarak benimsenmiştir. Spohr gibi kemancılar ve öğretmenler, ne zaman ve ne 

çeşit vibrato kullanılması gerektiği konusunu, vibratonun ihtiyatlı kulanımını 
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yüzyılın başlarında tartışmışlardır. Ancak dönemin ünlü icracısı Nicolo Paganini 

(1782-1840) geçmiş senelerdeki temel bilgileri ve uygulamaları ondokuzuncu 

yüzyılda geliştirmiştir ve güçlü tekniği, zarif tonlaması, performansını 

sergileyebilmesine olanak verince vibratoya hayat vermiştir. Paganini’ nin ifade 

işaretlerinin içinde bulunduğu “Caprice” notasının orjinaline sahip olan Adila 

Fachiri, notanın üzerindeki işaretler arasında “buralarda vibrato kullan” gibi 

vibratonun nerelerde kullanılacağına dair yazılar mevcut olduğunu ifade etmiştir. 

Paganini’ nin yarattığı bu eğilimi devam ettirenler de olmuştur. Bunlar; August 

Wilhelmj (1845-1880), Henri Vieuxtemps (1820-1881), Henry Wieniawski (1835-

1880), Pablo de Sarasate (1844-1908)dir (Shepherd, 2004:32).  

 Yirminci yüzyılın başlarına bakarsak, Fransız kemancı Pierre Baillot, 

vibratonun alışkanlık haline getirilmesine karşı olmuştur ve düşüncesini şöyle ifade 

etmiştir.  

 “Vibrato sadece anlatım gereksinimi olan yerlerde kullanılmalıdır. Çünkü 

vibratonun değerini yok edebilir ve onu yalın stilinden mahrum edebilir. Kısa süreli 

pasajlarda vibratodan kaçınılmalıdır ve sadece uzun notalarda ve aynı notaların 

tekrarlarında kullanılmalıdır (Baillot, 1996:240). 

Baillot “L Art du violin” eserinde sol el vibratosuna büyük yer vermiştir. 

Ayrıca vibrato hakkında şunları da eklemiştir. 

“Bu titreşim, çok veya az hızlı olarak parmak tarafından üretilir, dokunaklı ve 

acıklı ifadeleri canlandırır; fakat parmağın salınımı kısa süreli olarak notanın 

entonasyonunun temizliğini değiştirir. Bunun için kulak bundan rahatsızlık 

duymayabilir ve hemen adapte olabilir, asıl nota, başlangıçta ve sonda duyulmalıdır. Bu 

salınım, ihtiyatla tanıtıldığında, hareketle güçlüce hislendirildiğinde, enstrumanın, insan 

sesi ile olan benzerliği verilir. İfadenin bu çeşidi, çok güçlüdür. Fakat eğer sıklıkla 

kullanılırsa melodiyi yapay yapma ve sanatın büyük albenisi olan ve onun ilkel yalınlığı 

olarak anımsanan kıymetli saf stilinden yoksun bırakması gibi tehlikeli bir dezavantajı 

vardır (Brown, 1988:113). 

 Baillot’ nun vibrato kullanımı hakındaki fikirleri sonraki yıllarda 

geçerliliğini kaybetmişitir. Fakat Baillot’ nun vibrato tanımı günümüz pedagogları 
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tarafından da kabul görmüştür. “Elin salınımı veya titreşiminin telde olan parmağa 

aktarılmasıdır (Baillot, 1996:240).  

Baillot gibi bu yüzyılda öne çıkan diğer iki pedagog da Beriot ve Spohr’ dur. 

Bu dönemde icra hakkında yeni fikirlerin yanında eski fikirlere eğilim gösterenler de 

olmuştur. Bu eğilimi savunan Spohr, tutucu namına karşın teknik inceliklerle 

vibratoyu incelemiştir. Vibratoyu şu şekilde sınıflandırmıştır.  

1) Hızlı vibrato; Hız, notaya güçlü bir vurgu verir. 

2) Yavaş vibrato; Yavaş, tutkulu notaları güçlendirir. 

3) Hızı artan vibrato; Yavaş başlama ve “crescendo” ya kadar hızda artış ve 

Hızı azalan vibrato; “Crescendo” ile artan hızın azalmaya başlaması, seste 

“diminish etkisi yaratır ( Shepherd, 2004:33). 

Metodunda vibrato hakkında tanıtıcı bilgilere yer veren Baillot da vibratoyu 

üç sınıfa ayırmıştır.  

1) Vibrato çeşitli baskılarla ve yayın hızıyla, 

2) Sol elin devir hareketiyle, 

3) Bu metodların bütünüyle üretilmektedir (Shepherd, 2004:33). 

Berio da “Metode de violin” eserinde sadece vibratonun estetiği hakkında 

tavsiyeler vermiştir, teknik olarak bahsetmemiştir. Keman pedagogların bu 

çalışmalarının yanında icrada sesini duyuran Paganini, klasik dönemde henüz ortaya 

çıkmamış olan coşkuyu insanlara tanıtmıştır. 

 Paganiniden sonra da Henry Wianiawsky (1835-1880) hem icrasıyla hem de 

ürettiği özel vibrato alıştırmaları ile döneme imzasını atan bir diğer müzisyendir. 

Wianiawsky’ nin vibrato hakkındaki çalışmaları ile vibratoyu yeni noktalara 

ulaşmıştır ve vibratosu ile anılmıştır. 
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Wianiawsky’ nin bu durumu hakkında Fritz Kreisler (1875-1962) , şöyle 

demiştir “…Wianiawsky vibratoya yoğunlaştı, böylece “Fransız vibratosu” dolarak 

anılmaya başlandı… (Lochner, 1952:21). 

 Kreisler’ in vibratosu bu dönemde çok konuşulan bir vibratodur. Çünkü 

sürekli vibratonun tarihte ilk icrası Kreisler’e ait olarak bilinir fakat Roth, daha 

sonraki modern dönemlerde ilk olarak vibratoyu faklı kullanan kişi olarak Eugene 

Ysaye’ yi göstermektedir (Roth, 1997:34). 

Carl Flesh de Kreisler’ in vibratosunun etkililiği hakkında olumlu yorumlar 

yapmıştır. Flesh’ e göre; Fritz Kreisler (1875-1962)’ in erken yirminci yüzyıldaki 

vibrato devrimine kadar, ki bu sürekli vibratodur. Lirik pasajlarda, aynı zamanda 

hızlı teknik pasajlarda bu konuda popüler olan bir icracı olmadı.(Flesh, 1939). Aynı 

zamanda Flesh, Kreisler’ in vibrato stilinin vibrato gelişiminde önemli olduğunu 

düşünmüştür. Bunun üstüne yapılan deneylerde Kreisler’ in vibratosunun çok hızlı 

olduğu tespit edilmiştir. Vibratosunun, diğer müzisyenlere göre iki kat daha hızlı 

olduğu ortaya çıkmıştır. Bu konuda yazılan bir yazı için şöyle karşılık vermiştir. 

“Benim trilimin (vibratomun) yıldırım gibi olduğunu düşünüyorsa çok daha hızlı 

olan Heifetz’ e ne demeliyiz? (Lochner, 1952:273) 

Vibratosu ile konuşulan Henryk Wianiawsky, Fritz Kreisler, henüz 

bahsetmediğimiz Eugene Ysaye gibi icracıların keman öğretmanlerinin Lambert 

Joseph Massart olması hepsinin vibratoda yoğunlaşma sebebi olduğunu bizlere 

düşündürmektedir. Massart sistematik vibratonun icatçısı olarak tanınmaktadır. 

Bu yüzyılda bulunan bir diğer pedagog da Leopold Auer (1845-1930)’ dir. 

Auer’ in fikirleri daha çok eski stili destekliyordu. Lee, doktora tezinde Auer’ in 

sözüne şöyle yer vermiştir. “vibrato öyle bir süslemedir ki bir pasajın gidişinde 

ifadenin doruğuna mükemmel bir dokunaklık verir ancak vibrato kulanımında uygun 

bir hassasiyet geliştirmesi şartıyla (Ka-won, 2004:13). Burada Auer, hassasiyet 

geliştirilmesi gereken nokta olarak vibrato kullanımının sıklığını kastetmiştir.  

İcralarda artık belirgin bir şekilde kullanılmaya başlanan vibrato, fazla 

kullanılma riskine karşı, vibratoyu az kullanma taraftarı olan bazı besteciler ve 
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pedagoglar tarafından, belli bir dönem notaların üzerlerinde işaretle gösterilmiştir. 

Günümüzde artık çok nadir bir şekilde rastlanan vibratonun nerelerde kullanılması 

gerektiğini belirten işaretler, ondokuzuncu yüzyılda notaların üzerinde belli bazı 

besteciler tarafından belirlenmiştir. Vibratonun işaret olarak kulanılması hakkıdaki 

bazı bilgileri besteci veya pedagogların bu işaretleri nasıl kullandıklarını şöyle 

sıralayabiliriz: 

Carl Flesh’ e göre vibratonun yapıtlara konan özel bir simgesi yoktur. Ne 

zaman ve nasıl yapılacağı kemancının bilgi ve becerisine bırakılır (Flesh, 1929:22-

26). 

Spohr (1784-1859): Vibratoyu “sforzandi” nin güçlendirilmesi için özel bir 

araç olarak kullanmıştır. İşaret olarak “ fz ” veya “ > ” işaretlerini kullanmıştır. 

Belirttiği üç ayrı hızda vibratoyu, hızlı, yavaş, hızlanan ve yavaşlayan vibrato olarak 

adlandırmıştır ve bunları belirli işaretlerle simgeleştirmiştir. (Spohr, 1832:176). 

Spohr’ un “Violinschule” eserinden, kullanılan dalgalı çizgi/wavy line işareti; 

 

Şekil.3.  Spohr’ un Vibratoyu Nota Üzerinde Gösterimi 

 

  Spohr “dalgalı çizgi/wavy line” işaretini, opp. 146 ve 152 yaylı 

kuartetlerinde kullanmıştır. Aynı zamanda notaları da bir simge olarak görürsek, 

gürlüğü sürekli olan birlik notalarda da vibrato kullanımını önermiştir. 

Charles de Beriot (1802-70): “Metode de Violin” eserinde vibratonun 

kullanımı hakkında belirgin bir şekilde uyarılarda bulunmuştur. Bu uyarılardan 

hemen sonra verilen müzikal örneklerde vibrato “dalgalı çizgi/wavy line” ile 

belirtilmiştir. 
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Şekil.4. Beriot  “Methode de Violin” Eseri Üzerinde Vibratonun Gösterimi 

 

 

 

 

 

oseph Johacim (1831-1907): “Violinschule” eserinin üçüncü bölümünde 

bulunan Romans ‘ın (0p.2) giriş ölçülerinde ek bir yorum yazmıştır. Bu yorumda; 

rse 

(hangisini, nasıl yapacağını, kesinlikle kendisi belirlememelidir) sadece işaretleri 

uygula

 

J

 “Eğer icracı, vibratoyu Romans’ ın ilk ölçülerinde kullanmak iste

malıdır, tıpkı notanın altında olan nefesler gibi… (Brown, 1988:115).  
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Şekil.5.  Nota Altında Nefes Göterimi 

 

 

Bazen de “vibrato” kelimesini kullanmıştır. “Hungarian Concerto, op.11” ve  

“Brahms Hungarian Dance No:4” düzenlemesinde, kullandığını görebiliriz.(Brown, 

1988:118). 

l.6. “Brahms Hungarian Dance No:4” Eseri Üzerinde Vibrato Gösterimi 

 

Şeki

 

 

Bazı kaynaklarda, vibrato için yaygın olarak kullanılmış olarak gösterilen 

“crescendo ve decrescendo” yani “ <> “ işareti de tek notalar için kullanılmıştır.  

 Pierre Baillot (1771-1842):  “L’ Art du Violin” eserinde “< >” işareti ile 

dalgalı ç

t ile 

 

izgiyi beraber kullanılmıştır. Bu eserinde Bailot, Viotti’ nin vibrato işaretini 

nasıl kullandığını göstermek amaçlı Viotti’ nin 19 nolu konçertosunda bu işare

vibratoyu beraber kullanmıştır (Brown, 1988:118) 
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Şekil.7. Pierre Baillot’ un “L’ Art du Violin” Eserinde Vibrato Gösterimi  

 

 

 Campagnoli de özel olarak “Metodo” esrinde vibratoyu “<>” işareti ile

belirtmiştir. Bu durum ayrıca Joachim – Moser “Violinschule” eserinde yer 

almaktadır. Bu işaret, Rode’ un kaprislerinde ve konçertolarında sıklıkla 

lunm

todun 3 Nolu Alıştırmasında Vibrato Gösterimi 

 

bu aktadır. Rode, “Caprise” üç numaralı eserinde, seçilen onaltılık notalarda 

gösterilmiştir (Brown, 1988:120).  

 

Şekil.8. Rode Caprise Me

 

 

Bu işareti, Mendelssohn,   Schubert, Brahms da kullanmışlardır fakat ıklıkla 

kullandıklarına rastlanmamıştır (Brown, 1988:120).  

Şekil.9. Mendelssohn String Quartet, Op.13, No:3, Vibrato Gösterimi 

 s

Allegro con moto 
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Şekil.10. Mendelssohn, String Quartet Op.13, Bölüm 4, Vibrato Gösterimi 

Presto 

 

 

Şekil.11. Schumann, Violin Sonata, Op.105, Bölüm 1, Vibrato Gösterimi 

Mitleidenschaftlichem Ausdruck 

 

 

Şekil.12. Schumann Violin Sonata Op.121, Bölüm 1, Vibrato Gösterimi 

Lebhaft 
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Şekil.13. Brahms, Violin Concerto, Op.77, Bölüm 1, Vibrato Gösterimi 

Allegro non troppo 

 

 

4.1.5. Yirminci Yüzyılda Vibrato 

Bu yüzyılda artık vibratonun teknik olarak incelenmesi, pedagoji biliminde 

ve fizik biliminde incelenmesi gerçekleşmiştir. Çünkü bu incelemelerin 

gerçekleşebilmesi için yeterli alt yapı gerek teknik açıdan gerekse dönemin müziksel 

gereksi iği açısından oluşmuştur. Bu yüzyılda 

öncelikle vibrato çeşitleri kesin olarak belirlenmiştir. Doğru ve yanlış vibrato 

açıklam

nimleri ve fizik biliminin yeterlil

aları da yapılmıştır. Vibratonun çeşitleri; parmak, bilek ve kol olarak 

sınıflandırılmıştır. Halbuki ondokuzuncu yüzyılın sonları dışında, geçen yüzyıllarda 

sadece bilek ve parmağın gerçekleştirdiği hızlı veya yavaş vibratolar mevcuttu. 

Pedagojik alanda da öğretim teknikleri, bununla beraber metodlar üretilmiş ve 

vibrato hareketinin irdelenmesi gerçekleşmiştir. Vibratonun gelişim sürecinde tabi ki 

belli sorunlar yaşanılmaktadır fakat sorun olarak nitelendirilenler, vibratonun 

gelecekteki dokusunun kalitesini derinden etkilemektedir. Vibratonun bu yüzyıldaki 

sıçraması, kemanın fiziksel yapısındaki gelişmelerden, vibratonun teknik olarak 

nitelendirilmesi ile pedagojik ihtiyaçların doğmasından ve teknolojinin gelişiminin 

fizik bilimine sağladığı olanaklardan kaynaklanmaktadır.  

Bu yüzyılda vibrato icrasında önde gelen icracılar arasında Fritz Kreisler 

(1875-1962) de yer almaktadır. Daha sonra da Kreisler’ in izini süren ve üzerine 

performans yenilikleri ekleyen Jascha Heifetz (1901-1987) gelmektedir.  
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Heifetz, onaltıncı yüzyılda başlayan vibrato tartışmalarına, konser kemancısı 

olması ile ve tatmin edici performansı ile var olan tartışmaları sonlandırmıştır. 

Vibratonun icrada ve teknikte çok önemli bir yeri olduğunu adeta kemanıyla dile 

getirmiştir. 

rahms’ ın ölümüne kadar vibratosuz kullanım normal görülmekteydi ve 

1900 yıllarında yapılan kayıtlarda kullanılan vibrato, Brahms’ ın dönemlerinden 

kalan 

 Orkestralarda ise 1920’ lerde modern orkestralara göre çok miktarda 

“portamento” fakat az miktarda “vibrato “ kullanılmaktaydı. (Elgar, Philip, 

1984:487). B

vibratoydu. Brahms’ ın döneminde de vibratonun belirlenmiş yerlerde 

kullanıldığını söyleyebiliriz. Brahms’ ın bir kuartetinde de “dalgalı çizgi” aracılığı ile 

vibrato kullanılması gereken yerler belirlenmiştir. 
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Şekil.14. Brahms Kuartet Vibrato Gösterimi 
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Genelde eski icracılar veya gruplar; Joachim, The Rose Quartet, The 

Bohemian Quartet, çok az miktarda vibrato kullanıyorlardı. Biraz daha genç 

icracılar; Flozaley Quartet 1904 uslubunda, vibratonun genelde hala süsleme olarak 

görülmesine rağmen, daha sık kulanıyorlardı (Finson, Philip, 1984:470). 

Bu örneklerden de görüldüğü üzere, yirminci yüzyılın sonlarına doğru vibrato 

kullanımı sıklaşmıştır. Çağdaş eserlerin bazı bölümlerinde, pasajlarında veya sadece 

tek bir notasında hala vibrato kullanılmadığı görülmektedir. Fakat geçen 

yüzyıllardaki gibi yoğun bir sadelik yaratacak kadar vibratosuz icraya da çok nadir 

rastlanmaktadır. 

Kısaca; yirminci yüzyılda vibrato, kullanımı ve öğretimi üzerinde hala 

düşünülen, tartışılan konular arasındadır. Fakat günümüzün anlayışına göre modern 

olma gerekliliğini, yerine getirmektedir. Günümüzde vibratonun modern anlayışı; 

sürekliliği ve yoğunluğudur. Modern anlayış, Clive Brown’ nın “The “Sturm & 

Drag” Symphonies by Joseph Haydn” yazısında Haydn’ ın eser özelliklerinden 

bahsederken şu şekilde cümlelerinde yer almıştır. ”…görülen genel inanış, 

orkestralarda hiç veya hiçbir zaman kullanılmamasının çekici gelmediğidir. Bugün 

inanılıyor ki; gözebatan modern sürekli vibrato, bu müziğin icracıları için 

benimsenmemiştir (Brown, 1990:485).  

Diğer yüzyılların eserlerinde, sadece vibratonun kullanılması gereken yerler 

nota üzerlerinde gösterilirken, yirminci yüzyılda vibratonun yaygın kullanımı 

nedeniyle, vibratonun kullanılmaması gereken yerler artık besteciler tarafından 

gösterilmektedir. Vibratonun gelmiş olduğu bu nokta bizlere nasıl bir gelişim 

geçirdiğini anlatmaktadır. Tabi ki geçmiş yüzyıllarda vibrato kullanılması gerektiğini 

belirten işaretler veya yazılar gibi kulanılmaması gerektiğini de gösteren ifadeler 

günümüzde kullanılmaktadır. Notaların üzerlerinde “senza vibrato/vibrato 

olmaksızın” ifadesi ile bestecilerimiz günümüz icracılarına vibrato kullanılmaması 

gereken yerleri belirtebilmektedirler. Her eserde olmamak şartı ile birçok eserde, 

“Senza vibrato” nun eş anlamlıları olarak da kullanılan ifadeler vardır. Bunlar; 

“senza agitazione, molto tranquillo” v.b. Yirminci yüzyılda vibratonun 

kullanılmasını işaret eden vibratoyla eş anlamlı ifadeler de mevcuttur. Bu ifadeler; 
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“agitato, appasionato, con espressivo” gibi ifadelerdir. Yirminci yüzyıl bestecileri 

artık dönemin müzik gereksinimlerinin daha gerçekçi sesler olduğu düşüncesi ile 

“senza vibrato” yu kullanma ihtiyacı duymuşlardır. Igor Stravinsky “senza vibrato” 

yu kullanan modern bestecilerdendir. Ayrıca Arnold Schoenberg, tüm seslerde fazla 

kontrol aramıştır ve “molto esspressivo, senza esspressivo” kullanmıştır. 

Rönesans döneminde fazlaca sevilmeyen ve tercih edilmeyen vibrato, barok 

döneminde nadir olarak kullanılan bir süsleme olarak görülmüştür ve pek az 

kullanılmıştır. Klasik dönemde ise vibrato, daha anlamlıca kullanılmıştır fakat klasik 

dönemin zarif anlayışından kaynaklı kullanımı az olmuştur. Klasik ve Romantik 

dönemin tümünde vibrato, süsleme olarak ve az miktarda kullanılmıştır. Fakat 

Romantik dönemde yaylı çalgıların icarsında gerekli bir araç olabilmiştir. Romantik 

dönemde aynı zamanda bir teknik haline gelen vibrato, pedagogların keman çalma 

teknikleri üzerine yazmış oldukları metodlarda yerini almıştır.  

Romantik dönem icralarında ise Richard Strauss, Anton Bruckner ve Gustav 

Mahler, eserlerinde vibratoyu adeta sabit kılmışlardır. Vibratoyu sürekli kullanmayı 

tercih etmişlerdir ve melodik yapılarında vibratoya anlamlı bir yapı 

kazandırmışlardır. 

 Sürekli vibrato, aslında her daim yapılan vibrato anlamına gelmemektedir. 

Çünkü “pizzicato” çalınması gereken hızlı pasajlarda, onaltılık notalarda, “flautata 

(flüt sesini andıran), col legno (yayın tahta yanı ile)” gibi özel yay tekniklerinde, 

yavaş tempolarda kısa sürelerde çalınması mümkün olmayabilir. Sürekli vibratonun 

anlamı asıl olarak, uygun olan her yerde ve çalgıyı çalındığı süre içinde duyulan her 

seste kullanılması anlamına gelmektedir (http://www.classictoday.com/features/ 

ClassicsToday-Vibrato-part1.pdf). 

 Çağdaş dönemde sürekli vibratonun tarif edilen şekilde kullanılmaması 

sonucunda oluşabilecek teknik ve ifadesel sorunlar nedeni ile sürekli vibratoyu 

savunmayan bir kesim olmuştur. Örneğin, Mischa Elman Sürekli vibrato kullanımı 

için öneride bulunmuştur. 

http://www.classictoday.com/features/%20ClassicsToday-Vibrato-part1.pdf
http://www.classictoday.com/features/%20ClassicsToday-Vibrato-part1.pdf
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“Sürekli olan vibrato monoton ve anlamsız gelir. Vibrato dikkatle 

kullanılmalıdır-kesinlikle her notada değil! Ve kullanılsa bile her zaman farklı yoğunluk 

derecelerinde olmalıdır. Bazı kemancılar, sürekli vibratonun hissiyatı anlattığı 

fikrindedirler. Fazladan vurgulanması ile birhayli nota, değerini yitirir. Sönük notalar 

önemlidir. Böylece diğer notalar zıtlık ile yüksek ışıklarını söndürmüş olacaklardır 

(Appleum, 1955:7). 

Sürekli vibratoyu, Mischa Elman’ nın tam zıt fikri ile savunan Tertis de 

sürekli vibrtoyu müzikal sebeplerden savunmuştur, Lee’ nin doktora tezinde 

belirtildiği gibi Tertis icracılara parmaklarını zinde tutmalarını önermiştir ve 

düşüncesini şu cümlesi ile belirtmiştir; “vibrato, en ufak nota aralığı için bile olsa 

durmamalıdır (Ka-won, 1999:15).  

Donington da sürekli vibratoyu tüm yaylı çalgılarda desteklemektedir. 

Donington modern kemanın sürekli vibrtoya ihtiyaç duyduğunu savunmaktadır 

(Donington, 1974:121). 

Ali Uçan ve Edip Günay’ ın yazmış olduğu  “Mektupla Yükseköğretim” 

eserinde sürekli vibratoya şöyle değinilmiştir; 

“Sürekli vibrato, sesler arasındaki renk ayrılıklarını azaltır. Kemancı ince bir 

duygusallıkla kaba ve haşin sınırlar arasındaki tüm renkleri ortaya koyabilmek için 

vibratoyu bir araç olarak, yerinde ve gerektiği gibi kullanabilmelidir (Uçan, Günay, 

1975:26). 

Yirminci yüzyılda vibratonun fiziksel yapısı hakkında da araştırmalar 

yapılmıştır. Vibratonun fiziksel olarak istatistik araştırmalarını ilk olarak 1930’ un ilk 

zamanlarında Cheslock (1931), Seashore (1932-37), Reger (1932), Hollinshead 

(1932), Tiffin (1932) ve Small (1933) tarafında yapılmıştır (Ka-won, 1999:18). Bu 

araştırmalar, Yascha Heifetz, Fritz Kreisler, Mischa Elman, Yehudi Menuhin ve 

Joseph Szigeti gibi icracıların kayıtları, bu analizlerde kullanılmıştır. Yapılan 

araştırmaların sonuçlarından elde edilen değerlere de değinmek gerekmektedir. 

Araştırmalara göre keman vibratosunun en yüksek değerini saniyede (Seashore, 

1937) tarafından 6.3, (Cheslock, 1931) 6.4, (Papich ve Rainbow, 1974) 6.5, 

(Seashore, 1932) 6.9 ve (Seashore, 1937) 7.1 olarak belirlemişlerdir (Ka-won, 
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1999:20). Okullarda öğrencilerle de yapılan araştırmalarda bu sonuçlar                        

değişiklik göstermemiştir (Ka-won, 1999:20).  

Yapılan fiziksel araştırmaların bir diğeri de Fletcher, Blackham, Geersten  

(1965) tarafından gerçekleşmiştir ve sonucunda da gerçek frekansın sıklıkla, istenilen 

entonasyondan daha tiz olduğu kanısına varılmıştır. Bu sonuç birçok keman 

öğretmeninin, vibrato hareketinin geriden (pesten) başlaması gerektiği düşüncesine 

kapılmalarına sebebiyet vermiştir. 

Modern dönemde, icrada vibratonun vardığı son nokta, kısmen gerçek 

seslerin kullanılmasını isteğen kesim için vibratonun kullanılmaması gereken 

yerlerin belirtilmesi şeklindedir. Böylece bestecinin yazdığı cümlelerde tam olarak 

nasıl bir ifade istediği belirginleştirilmiştir. Diğer bir kesim ise seslerin tamamen 

doğal olmasını istemektedir. Bu yüzden de vibratonun hiç kullanılmamasını 

desteklemektedirler. Son dönemlerde küçük gruplar başta olmak üzere özenle, 

vibrato kullanmamaktadır. Eğitimde de vibratonun vardığı son nokta, teknik olarak 

düzenli, kendi içinde gelişen bir program kullanmasıdır. 

 

   4.2. Vibrato Pedagojisi 

Vibratonun öğretilmesi gereken, aynı zamanda öğretilebilir bir teknik olduğu 

düşüncesine sahip olabilmek için öncelikle vibratonun önemi kavranmalıdır.  

Tarihte vibratonun önemini savunan kişilerin yanında, vibratoyu çok da 

önemsemeyen kişiler de olmuştur. Bu kişiler, vibratonun eğitimi üzerine de 

çalışmalar gerçekleştirmemişlerdir. Fakat vibratonun önemli olduğunu düşünen 

pedagoglar vibrato eğitimi yöntem ve teknikleri üzerine çalışmışlardır. Tarihte 

vibratoyu önemli olarak nitelendiren bazı keman pedagoglarının vibrato ile ilgili 

düşünceleri şöyeldir. 

Galamian (1903-1981), vibratonun yaşam verme, renk verme özelliği 

olduğunu ve kemancıların performansındaki çeşitliliğinde sonsuz bir dizi olasılıklar 

sunduğunu savunmaktadır (Galamian, 1962:38). 
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Auer (1845-1930), vibratonun melodik bir ton için önemli bir teknik 

olduğunu düşünmektedir. Vibratonun önemini şöyle ifade etmiştir. “vibratonun 

amacı, telin üzerindeki parmağın, hızlı salınımı tarafından tonun geniş etkilerini 

sağlama almadır...(Auer, 1921:22). 

Auer başka bir ifadesinde de vibratonun önemini şöyle açıklamıştır. 

“kemancıların ton güzelliklerindeki egemenliklerinde en önemli zenginliktir (Auer, 

1926:26). 

Eberhardt ise vibratonun önemini şu cümleleri ile belirtmiştir. “İcrada artistik 

bitiş, doğru yapılan vibrato olamadan imkansızdır (Eberhardt, 1911:23). 

Bu açıklamalardan, vibratonun öneminin birçok pedagog tarafından kabul 

edildiği ve çalışmalarının yönlerini belirlediği görülmektedir. Bu açıklamalara bir de 

teknik bilgileri ekleyen pedagoglar, vibratoya şöyle değinmişlerdir. 

 Arthur Jan’ a göre vibrato, ifadenin büyümesine yarar (Uçan, Günay,  

1975:25). Jahn vibratonun nasıl yapılması gerektiğini ve öğrencide ne zaman 

kazandırılması gerektiğini de belirtmiştir. İleriki konularda Jan’ ın bu fikirleri de 

belirtilecektir. 

Alfred Freiherr von Horn’ a göre, vibrato, yalnızca sesi güzelleştiren, sese 

kişilik veren bir ifade aracı değildir. O aynı zamanda vücudun tüm duruş ve harekete 

getiriş öğelerini yumuşatan, tüm sol el tekniğinin anahtarı niteliğinde olan bir 

tekniktir.(Horn, 1964:51-52).  

Horn, Bu açıklamasında, vibratonun önemini teknik bilgilere köprü olarak 

kullanmıştır. 

 Vibratonun önemli bir teknik olduğunu düşünen keman pedagoglarının da 

düşüncelerini şöyle sıralayabiliriz. 

Dounis, “Her notayı uygun olduğu sürece özgür olarak salındırma, sol elin 

doğru teknik önemi için büyük önem arzeder (Dounis, 1955:4) 
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Dounis’e göre; “özgür vibrato ile koldaki gerilim bertaraf edilir (akt. Lenand, 

1982:40; Lee, 1999:15). 

Flesh, her kemancının kendine özgü ses kalitesinde vibratonun en önemli 

faktör olduğu kanaatindedir. Bu fikrini şu cümleleri ile belirtmiştir. “Sol elin bu 

“titreşimi” hatası işaretlerle gösterilemez, fakat karakterine, hareketine ve 

devamlılığına göre kemancının kişiliğine bırakılmalıdır  (Flesh, 1939:35). 

Bu konuda birçok keman pedagogu da düşüncelerini belirtmişlerdir. Keman 

pedagoglarının vibratoyu teknik olarak nitelendirmeleri, vibratonun öğretilebilir 

olabileceği düşüncelerini ortaya çıkartmıştır. Böylece vibrato pedagojisi tarihte 

kendinden bahsettirmiştir. 

Vibrato pedagojisi, kişiye vibrato çeşitlerini; (parmak, bilek kol) çeşitli 

yolların izlenmesi ile sağlıklı bir şekilde davranış haline getirilebilinmesi ve bu 

davranışlara kalıcı bir şekilde nasıl hakim olunabilinmesi konusunu işler.  

Kişinin bu davranışla, bilinçli bir şekilde tanışmasını pedagojiye göre 

öğretmen yapmalıdır. Fakat bu düşünceye karşı çıkan kişiler de olmuştur. 

 Vibratonun öğretilecek bir davranış olduğunu kabul etmeyenler, kişinin 

kendiliğinden vibratoya ihtiyaç duyduğunu ve kendiliğinden öğrenildiğini savunanlar 

düşüncelerini şöyle ifade etmişlerdir. 

Winternitz, keman vibratosunun içgüdüsel bir hediye olduğunu ve çalışılan 

bir teknik olmadığını ileri sürmüştür (Martens, 1923). 

Winternitz bir cümlesinde şöyle demiştir. “Birimler, nasıl vibrato öğretilir 

üzerine yazılmıştır. Ancak içgüdüsel yeteneğe sahip olmayan öğrencilerde, sürekli 

düzeltilebilmesine rağmen, güzel vibrato edinimi zordur (Martens, 1923:199). 

Isaac Stern “Egzersizlerin özellikle vibratonun işlemesi için tasarlanmış 

olduğuna inanmıyorum. Fikrimce bu, vibrato öğretiminde hemen hemen imkansızdır 

(Applebaum, 1955:127). Stern aynı zamanda her bireysel vibratonun aynı olmadığını 

ve taklit edilemez olduğunu düşünmektedir. Bu düşünceleri üzerine şöyle demiştir. 
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“Heifetz’ in kullandığı vibratonun çeşidini taklit edemem. Denersem bile elim anında 

sertleşir (Applebau, 1955:127). 

Itzhak Perlman, her kemancının kendi uslubuna göre, bireysel vibratosunun 

olduğuna inanmaktadır. Vibratonun sadece küçük derecede kontrol edilebildiğine 

inanıyorum (Applebaum 1972:103). 

Vibratonun öğretilebilir olduğunu savunmayanların yanında vibratonun 

öğretilebilir olduğunu savunanlar da mevcuttur. Savunanların düşüncelerini de 

aktarmak gerekirse; 

Applebaum, vibrato öğretiminin olanaklı olduğunu savunmaktadır ve 

düşüncelerini şöyle açıklamaktadır. “Birçok kemancının vibratoyu doğal elde 

etmesine rağmen, çokça incelik de öğretmenler tarafından yapılabilmiştir 

(Applebaum 1955:250-251).  

Neumann, “Keman çalımının teorisinin birleştirilmesi yalnızca mümkün 

değildir. Çünkü enstrumanlarını doğru çalmalarının birden fazla yolu vardır 

(Neuman, 1969:4). 

Klotman’ ın fikirleri bu iki tarafın düşüncelerine uygun düşmektedir. 

Klotman’ a göre birçok öğrenci, içgüdüyle vibrato elde edebilir. Bunun dışındaki 

öğrenciler için vibrato öğrenme sürecinde yardımcı bir çok teknik vardır (Fayez, 

2001:70). 

Vibratonun her ne kadar kendiliğinden oluşabilecek bir teknik olduğunu 

düşünenler olsa da vibratoyu öğretmek amaçlı, öğretim yöntem ve teknikleri 

geliştirilmiştir. 

Vibratonun öğretilebilir bir teknik olduğunu düşünen keman pedagogları 

vibratonun teknik olarak yararlı olduğunu düşünmektedirler. Bu konuda keman 

pedagoglarının vibratoyu teknik olarak açıklamaları şöyledir; 
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Eberhardt (1911) vibratonun, ifade amacından tamamen bağımsız olarak, 

vibratoyu, sol elin doğal hareketinin zorunlu bir parçası olarak görüyor. Vibrato ona 

göre doğru sol el tekniği için bir ön koşuldur (Ka-won, 1999:15). 

Dounis, “Her notada uygun olduğu kadar özgürce titreştirmek, sol elin doğru 

teknik alt yapısı için çok önemlidir (Dounis, 1955:4). 

 Lee’ nin yazmış olduğu “The İnvestigation of Left-Hand Vibrato Technique 

on the Violin” adlı doktora tezinde, Dalton’ un eserinden yaralanan, Primrose; eldeki 

hareketin, elin setleşmemesini sağladığı, hareket veya devinimin, tuşe ile temas 

ettirildikten sonra parmakları rahatlattığı ve vibratonun ortaya çıkarttığı bu hareket 

tarafından başarılması, vibratonun, el rahatlığında olumlu bir etki yarattığı ifadesine 

yer vermiştir.  

Teknik açıdan yapılan bu açıklamalar, vibratonun özenle öğretilmesi gereken 

bir teknik olması yolunda ilerlemesini ve keman pedagoglarının metodlarında yer 

almasını sağlamıştır. 

  Vibrato eğitimi tam olarak yirminci yüzyılda önem kazanmış olsa da geçmiş 

yüzyıllarda, bu önemi kazanmasına sebep olan gelişmeler yaşamıştır.  

Vibrato tarihinde, keman pedagogları, eserlerinde (metod) vibratonun nasıl 

bir hareket ile gerçekleşebileceğini ele aldıkları için ön plana çıkmışlardır. Yirminci 

yüzyıl yaklaştıkça, vibrato çeşitlerinin de ele alınması, vibrato tekniği için özel 

egzersizlerin eklenilmesi ile metodlar ön plana çıkmıştır 

Araştırmalara göre vibratonun, tarihte ilk pedagojik bilgileri, onyedinci 

yüzyılda yaşamış olan ve tarihe, din bilimcisi filozof, matematisyen ve müzik 

teorisyeni olarak adını yazdıran, Marin Mersenne (1588-1648)’ nin “Harmonie 

Universelle” (1636) eserinde mevcuttur. Mersenne, bu eserinde vibrato 

açıklamalarını “lut” çalgısı üzerinden ele almıştır fakat bu açıklamalar, keman 

vibratosunu da kastederek anlatılmıştır. Eserinde, vibratonun nasıl yapıldığını teknik 

olarak şöyle ifade etmiştir. 
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“…İyi icra etmek için sol elin parmağının konumu, belirlenen noktada 

olmalıdır; tel ise  sağ elle çalınacaktır ve eli lutun başına doğru yükseltirken ve hiçbir 

şekilde parmağın başını kaldırmadan köprüye doğru getirirken sol el, büyük bir şiddetle 

salınmalıdır. Fakat bu süsleme yapılırken sol elin başparmağı, lutun boynuna 

değmemelidir. Böylece elin hareketi kendi içinde serbest olabilir” (Boyden 1965:117-

178). 

Tarihte, ikinci olarak, tercih ettiği vibrato çeşidi ve yaptığı vibrato 

açıklamaları ile dikkat çeken keman pedagogu, Geminiani (1687-1762)’ dir. 

 Geminiani onsekizinci yüzyılın önemli keman pedagoglarındandır ve 

“sürekli vibrato/contunious vibrato” tercihi ile öne çıkmıştır. Aynı zamanda vibrato 

tarihinin yönünü değiştirebilmiştir. 

 Geminiani “The Art of the Violin” metodu ile tanınmaktadır. Geminiani 

genel olarak geçmiş stile aittir ancak bu metodu sürekli vibrato açısından ileriye 

dönüktür. Geminiani, vibratoyu teknik olarak şöyle ifade etmiştir. 

“Vibratoyu icra ederken, enstruman teline parmakla güçlüce basılmalı ve 

bilek içeri ve dışarı yavaşça, eşit olarak hareket etmeli, uzunca devam eden ve derece 

derece artan seslerde yay, köprünün yanında seyretmelidir. Sonuç olarak vibrato 

kullanımı ile elde edilen sesin, güçlü olmasıyla görkem, itibar gibi durumları 

anlatabiliriz. Vibratonun, düşük ve yumuşak olması ile acı, kaygı gibi durumları 

anlatma imkanı buluruz. Kısa notalarda vibrato, sesin hoş duyulmasına katkıda 

bulunur. Bu sebepten, vibrato, olabildiğince sık kulanılmalıdır. (Boyden, 1990:386). 

Geminiani’ den sonra dikkat çeken diğer bir önemli keman pedagogu da 

Leopold Mozart (1719-1787)’ dır. Leopol Mozart, “A Treatise on the Foundamental 

Princible of Violin Playing” eseri ile tanınmaktadır. Vibratonun kemanda nasıl 

gerçekleştiğini şöyle ifade etmiştir. “Parmak, telin üzerine kuvvetlice basıldığında, 

tüm elle köprüye doğru ileri ve sarmala doğru geri bir küçük hareket yapılır (Mozart, 

1985:203).  

Vibrato stili, onsekizinci yüzyılda fazlaca tutulmayan Baillot (1771-1842)’ un 

vibrato hareketi hakkındaki tanımı, günümüz keman pedagogları tarafından kabul 
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görmektedir. Baillot fikrini şöyle belirtmiştir. “Elin salınımı veya titreşiminin telde 

olan parmağa aktarılmasıdır (Baillot, 1996:240). 

Baillot öğrencilerine sade olarak vibrato tekniğini şöyle açıklamaktadır. 

“Tek parmağını telin üstüne yerleştir, diğer üç parmağını kalkık tut ve birim 

olarak çok veya az bir şekilde azaltarak salla. Böylece elin salınımı veya titreşimi, 

telin üzerindeki parmağa iletilir (Brown, 1988:113). 

Ondokuzuncu yüzyılda yapılan diğer açıklamalar da hemen hemen aynıdır.  

Rode, Kreutzer gibi pedagoglar eserlerinde vibrtonun teknik olarak 

açıklamalarına yer vermemişlerdir. 

Yirminci yüzyıl, vibrto pedagojisi açısından çok önemlidir. Çünkü vibrato 

pedagojisi yirminci yüzyılda önem kazanmış ve yüzyılın ortalarına doğru vibrato 

pedagojisi adamakıllı belirlenmiştir. Yirminci yüzyılda, vibratonun sınıflandırılması 

kesin olarak yapılmış ve vibrato üç sınıflandırma ile ayrılmıştır. Bunlar; parmak, 

bilek ve kol vibratosudur.   

 Her yüzyılda kendini gösteren keman pedagogları gibi yirminci yüzyılın 

konuşulan keman pedagogu da, Ivan Galemian’ dır. Vibrato eğitiminde Ivan 

Galamian, “Princibles of Violin Playing and Teaching” eseri ile vibrato eğitiminde 

tanınmaktadır. Bu eserinden günümüz öğretmenleri hala yararlanabilmektedir.  

Galamian, öğrencilerinde, vibrato öğretimi açısından belirli yollar izlemiştir. 

Juilliard Müzik Okulu’ndaki öğrencilerine üç çeşit vibratoyu da öğretmiştir ve onları 

geniş bir hız paletine sahip olmaya, müzikal fikirlerini en iyi şekilde ifade etmeye 

yüreklendirmiştir (Shepherd, 2004:5-6).  

Yirminci yüzyılın başlarındaki diğer keman pedagogları da Leopold Auer ve 

Carl Flesch’ dir. Bu iki keman pedagogu da eserlerinde (metod) doğru vibrato 

hareketine yer vemişlerdir. Carl Flesh “The Art of Violin Playing” eseri ile 

tanınmıştır. Flesh bu eserinde kemanın birçok tekniğinin yanında vibato öğretiminin 

de nasıl olması gerektiği konusunu da işlemiştir.  
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Leopold Auer de keman pedagojisi üzerinde ciddi bir şekilde çalışmıştır. 

Mischa Elman, Jascha Heifetz, Nathan Milstein, Efrem Zimbalist, Benno Rabinof, 

Oscar Shumsky gibi önemli keman icracılarını yetiştirmiştir. 

Yirminci yüzyıldaki keman pedagogları da teknik olarak vibratonun sağlıklı 

olduğunu düşünmektedirler ve müzikal ifade için vibratonun gerekli bir araç 

olduğunu belirtmektedirler. 

Carl Flesh’ in mirasçısı olan Dounis  (1886-1954) yirminci yüzyılın önemli 

keman pedagoglarındandır. Pedagojik yönüyle tanınmıştır. Vienna Üniversitesi’ nde 

solist olarak yetiştirilmiştir. Çalışmalarını, keman çalarken gerçekleşen vücut 

hareketleri üzerine yapmıştır ve problemlere çözüm önerileri getirmiştir. Ayrıca 

Vibratoya teknik olarak değinen pedagoglardandır. “Her noktaya, uzun olduğu 

sürece özgür olarak salındırma, sol elin doğru teknik önemi için büyük önem arzeder 

(Ka-won, 1999:15). 

 Dounis, Flesch gibi, vibratonun, sol elin rahatlığını sağladığını ve sol elin 

doğru vazifesi olduğunu düşünmesi ile ve bu düşüncesini vurgulaması ile vibratonun 

önemini arttırmıştır (Shepherd, 2004:6).  

Dounis’ e göre; özgür vibratoyla koldaki gerilim bertaraf edilir (Leland, 

1982:40). Dounis, vibrato hareketinin doğru ve sağlıklı gerçekleşebilmesi için ve bu 

tekniğin doğru öğretilebilmesi için vibrato egzersizleri hazırlamıştır. Vibrato 

çalıştırmaları ile ilgili çeşitli yöntemler arasında; metronom ile çeşitli hızlarda 

çalıştırmaları mevcuttur. Aynı zamanda Eberhard’ a kadar olan sürede ilk kez 

kemansız olarak vibrato için hazırlayıcı egersizler üreten kişi olarak bilinmektedir. 

 Siegfried Eberhardt, Alman kemancı ve keman eğitimcisidir. Vibrato ile 

ilgili olarak “Violin Vibrato” adlı eseri yazmıştır. 

 Leopold Mozart’la başlayan, önemli keman pedagoglarının vibrato hakkında 

ve ton üretimi hakkında ürettikleri taslakları incelersek, ilk yayımlanmış taslaktır 

(Shepherd, 2004:35-36). Bu taslağın önemli olmasının sebebi ise sadece vibratoyu 
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konu almasıdır. Eberhardt, ton üretiminde bireyselliğin önemli olduğunu hatta bu 

bireyselliğin büyük bir bölümünü de vibratonun oluşturduğunu düşünmektedir. 

Shepherd, doktora tezinde, Eberhardt’ ın, vibratonun öneminin bilincinde 

olarak ve yapılan yanış bir hareketin bedende bir gerginlik oluşturduğunu düşünerek, 

doğal hareketlere dayalı, keman tekniğini geliştirdiğini ve bedenin yarattığı içsel 

gerginliği hafifleten doğal duruşu özendirmeye elverişli parmak egzersizleri 

ürettiğine değinmiştir (Shepherd, 2004:35).  

Bu açı da pedagojik fikirleri yönlendirmeye yardımcı olmuştur. Eberhardt, 

vibatonun içsel olarak gelmesi ile değil, bilinçli olarak, tonunun güzeleştiğine 

inanmaktadır (Shepherd, 2004:35) Bu düşünce de bizlere Eberhardt’ ın vibratonun 

öğretilebileceğine ve istenildiği gibi kontrol edilebileceğine inandığını 

göstermektedir. Ayrıca vibratoyu  eserinde şöyle açıklamıştır. 

“Müzikal düşüncede titretmek, perdede değişiklik yapmaktır. Vibratsyon (salınım) beden 

veya bir bölümü tarafından yapılan ileri ve geri harekettir. Bu yüzeden bu dalgalanma herhangi bir 

sebepten bozulduğunda ve beden orijinal pozisyınunu veya dalgayı, gösterilen güçten 

saptayamadığında, pozisyon ve dalgalanma sabit tutulur. Bütün ileri ve geri hareket; örneğin alt 

pozisyondan üst pozisyona gitmek ve tekrar alt pozisyona geri dönmek; bu durum vibrasyon gibidir 

ve bu durum zamanın saniyede biri olarak yapılır (Eberhard, 1910:24). 

Uçan ve Günay da vibrato hareketini, yazmış oldukları  “Mektupla 

Yükseköğretim” eserinde şöyle ifade etmişlerdir. 

“Vibratoyu gerçekleştiren hareket, sesi çıkaran parmağın o tel yönünde ve etli 

kubbesi üzerinde dalgalanması ile oluşur. Bu hareket ileri ve geri aynı genişlikte 

yapılmalıdır. Aksi halde, seslerin doğruluğu tehlikeye düşer. Hareketin genişliği 

değişebilir. Vibrato hareketinin saniyedeki sayısı değişebilir. Genellikle saniyede 6-8 

çift hareket yapılmaktadır (Uçan, Günay,  1975:26). 

Keman pedagogları, bu açıklamaları vibratonun genel hareketini kastederek 

ele almışlardır. Fakat vibratonun genel davranışını kapsayan üç tane vibrato çeşidi 

daha vardır. 
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Bu vibrato çeşitleri; 

 1.Parmak Vibratosu 

 2.Bilek Vibratosu 

 3.Kol Vibratosu 

 

Barok ve Klasik dönemlerde sadece parmak ve bilek vibratosu mevcuttu ve 

mevcut olan parmak ve bilek vibratosu, daha sık ve dar bir vibrato duyumuna 

sebebiyet veriyordu. Bu dönemde kol vibratosunun olmayışı, sadece parmak ve bilek 

vibratosunun mevcut olmasının sebebi, kemanın henüz çenelik aparatına sahip 

olmamasındandır.  

Şekil.15. Barok Dönem ve Klasik Dönem Kemanı 

 

Şekil.16. Modern Dönem Kemanı 

 

Modern keman ile icracılar vibratoyu çeşitli ve rahat kullanma fırsatını 

yakalamışlardır.  

Keman pedagogları da vibrato çeşitlerinin hangilerini kullanmak gerektiğini 

düşünmeye başlamışlardır. Keman pedagogları, vibrato hareketinin asıl olarak 

parmağın, kolun hatta omuzun neresinden gerçekleştiğini, hangi bölgenin asıl olarak 
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vibrato hareketini tetiklediğini düşünmeye başlamışlardır. Çünkü keman pedagogları, 

vibrato çeşitlerinin hangisinin daha etkileyici ve doğru olduğunu tespit etme çabasına 

girmişlerdir.  

Birçok keman pedagogu, vibrato hareketinin sadece bilekten, dirsekten, 

parmaktan geldiğini savunurken, Flesh, vibrato hareketinin bütün bir kol yardımı ile 

gerçekleştiğini savunmaktadır. 

Menuhin de vibrato hareketinin, parmaklardan, parmak eklemlerinden, 

bilekten ve koldan geldiği düşüncesindedir ve hiçbir bölümün durgun durmaması 

veya ihmal edilmemesi gerektiğini düşünmektedir (Menuhin, 1976). 

Günümüz keman pedagoglarının birçoğu ideal vibratonun parmak, bilek ve 

kol hareketinin kombinasyonu ile gerçekleştiğini savunmaktadır. 

Vibrato, kasların hareketi ile gerçekleştiği için kolun hemen her bölümünü 

kullandığımızı söyleyebiliriz. Kolumuzun bir bölümünü kullanmamayı denememiz 

kasılmamıza neden olabilir. Elimizin ve parmaklarımızın rahat olmasını sağlayıp, 

vibrato hareketlerini gerçekleştirmemiz ve elimizin rahatlığını koruyabilmemiz, 

bizlere rahat bir icra olanağı sağlayacaktır. 

Elimizin rahatlığı, fikirlerimizi rahatlıkla uygulayabilmemizi sağlayacaktır. 

Keman icrasında, ifadeyi büyük ölçüde etkileyen vibrato da ancak rahat bir el ile 

gerçekleşebilir. İcra esnasında, rahat bir el ile vibrato çeşitlerinin kullanılması, 

eserlerin ifadelerinin güçlenmesini sağlar. 

 Vibrato çeşitlerinin, kendilerine özel hareketleri bulunmaktadır. 
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  4.3.Vibrato Çeşitleri 

Vibrato üç sınıfa ayrılmaktadır; 

1. Parmak Vibratosu 

2. Bilek Vibratosu 

3. Kol Vibratosu 

Vibrato harketini ve çeşitlerini yapabilmek için öncelikle doğru bir keman 

tutuşuna ve doğru bir sol el tekniğine sahip olunması gerekmektedir.  

 

Şekil.17. Kemanda Sol El Duruşu 

                   

Birçok keman pedagogu, hangi vibratonun kullanılması gerektiği konusunu 

tartışmaktadır. Fakat vibrato çeşitlerinin sadece kol, sadece bilek veya sadece parmak 

kullanımına günümüzde pek rastlanılmamaktadır.  

Vibrato çeşitleri, kendilerine ait karakteristik özelliklere sahiptirler. Bu 

nedenle vibrato çeşitleri, çeşitli renklere sahip cümlelerde, gerektiğinde 

kullanılmalıdır. Böylece icracı, eserdeki farklı renkleri vurgulama olanağına sahip 
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olabilir. Tutkulu pasajlarda bilek vibratosu, parlak pasajlarda kol vibratosu 

kullanılması gibi.  

“Genelde vibrato hareketi, yayın dinamiği ile uyum içinde olmalıdır. Yani 

“forte” de daha kuvvetli ve geniş, “piano” da ise daha hafif ve yavaş. Kol vibratosu 

kuvvetli, parmak vibratosu ise yumuşağıdır. Kuvvetli yerlerde kol işin içine girer, 

yumuşak pasajlarda ise vibrato parmak ve elle sınırlandırılır (Büyükaksoy, 1997:22). 

Bu üç vibrato kullanımı için iyi bir tekniğe sahip olmak gerekmektedir. İyi bir 

teknik de iyi bir kontrolü beraberinde getirmektedir. Böylece icracı aynı zamanda 

hız, genişlik ve kuvvetliliği kontrol edebilecek ve pasajlarda nasıl bir ifade 

istenildiğini hissedip rahatlıkla uygulayabilecektir. 

 

4.3.1.Parmak Vibratosu 

Parmak vibratosu, vibrato çeşitleri arasında en zor olanıdır. Parmak vibratosu, 

diğer vibratolara göre hareket genişliği, olarak daha küçüktür. Bu vibrato daha çok 

hızlı ve kısa notalarda kullanılmaktadır. Flesh, parmak vibratosunun, duyum 

açısından meleme sesine neden olduğunu düşünmektedir. 

 Parmak vibratosunun açıklamasını, keman pedagogları şöyle yapmışlardır. 

Carl Flesh, “Bileğin gerilerek, parmakların veya kolun aşırı derecede hızlı ve 

kapalı titreşimleri ile oluşur (Flesh, 1939:37).  

Galamian, “İtme hareketi, parmağın kendinden gelir. Parmak temel 

ekleminden sallanır. El,  parmak hareketi esnasında gevşek ve pasif kalır (Galamian, 

1962:40). 
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4.3.2. Bilek Vibratosu 

 Bilek vibratosu, bilek hareketi ile gerçekleşen bir vibrtodur. Parmak 

vibratosuna göre daha geniş bir harekete sahiptir. Duyum açısından, sık bir 

vibratodur. Daha çok keder ve üzüntüyü anlatan pasajlarda tercih edilmektedir. 

Bilek vibratosu hakkında Carl Flesh, “Parmak ve ön kol hareketlerinin 

elimine edilerek, elin ekleminde aşırı derecede geniş ve yavaş titreşimler ile oluşur 

(Flesh, 1939: 37). 

 Galamian, bilek vibratosunun, kolun hareketi sınırlı olduğundan “bilek 

vibratosu” olarak adlandırıldığını belirtmektedir (Galamian, 1962:38). 

 Bilek vibratosu genellikle dördüncü konuma kadar kullanılmaktadır. Çünkü 

dördüncü konumdan sonra elin tuşeden yüksekte olması sorun olarak 

nitelendirilmektedir. 

 

4.3.3.Kol Vibratosu 

Kol vibratosu, kol hareketi ile gerçekleşmektedir. Kol vibratosu, daha çok 

parlak ifade isteyen pasajlarda tercih edilmektedir ve yüksek konumlarda 

kullanılmaktadır. Keman öğretiminde genellikle ilk olarak öğrenciye öğretilen 

vibrato çeşididir. 

Flesh, “Bazen şaşırtıcı derecede iyi bir ton olsa da buna katılan bileğin 

bükülmemesi sol elde ağırlık yarattığından kolektif teknik için çok yaralayıcıdır 

(Flesh, 1939:37). 

Galamian, öğrencinin el vibratosunun başarısızlığı sonucunda kurtarıcı 

olduğu düşüncesindedir. 

Vibrato çeşitlerini öğrenciye doğru bir şekilde yaptırılması için birçok 

yöntem bulunmaktadır. Öğrencinin öğrendiği ham vibrato hareketini geliştirebilmesi 

için birçok alıştırma da bulunmaktadır. 
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 Çağdaş keman pedagogları, kuvvetli bir ifade için öncelikle doğru bir vibrato 

hareketi ve vibratoların çeşitli kullanılması gerektiğini savunmaktadırlar. 

                

4.4.Vibrato Öğretim Teknikleri 

 Bu bölümde yoğunluklu olarak, çağdaş keman pedagoglarından, Carl 

Flesh’in yazmış olduğu “The Art of Violin Playing” keman metodu ve Ivan 

Galamian’ ın yazmış olduğu “Violin Playing and Teaching” eserlerindeki mevcut 

olan vibrato öğretim yöntem ve teknikleri ve diğer keman pedagoglarının öğretim 

fikirleri ele alınmaktadır. Öncelikle, vibrato eğitiminin ne zaman başlaması gerektiği 

düşüncelere yer verilmektedir. 

 Arthur Jahn, “vibrato öğretmeye başlamak için, yayın kusursuz olarak 

kullanımı sonucunda pürüzsüz ve olgun bir ses elde eder durumda olmak ve sol elde 

doğru, temiz ses elde etme sorununu çözümlemiş olmak gereklidir. Keman çalmada 

asıl olan doğru ve temiz çalmadır. Vibrato buna yalnızca olumlu bir katkıda 

bulunmaktadır (Jahn, 1951:60-61 ve 92-95). 

Bu konuya Uçan ve Günay da fikirlerini şöyle yer vermişlerdir; 

“…öğrencilerin, sesleri çalmada doğru ve temiz bir düzeye gelmelerinden 

sonra ve sol elin baş parmağının keman sapında yumuşakça durur bir duruma 

ulaşmalarından sonra vibratoyu gecikmeden zamanında öğrenmleri düşüncesindeyim 

(Uçan, Günay,  1975:28). 

Uçan ve Günay, vibrato öğretimine geçmenin başka sebepleri de olduğunu 

belirtmişlerdir. 

“Vibratoya geçmenin zamanının geldiğini vibratoya gereksinim duymaya 

başlaması, diğeri ise bunun sonucunda kendi kendine vibrato denemelerine başlamış 

olmasıdır. Belli başlı konuları öğrenmiş olmak bir başka değişle, birinci konumdaki 

temel durumlarda temiz ses elde edebilmek, yayı kullanmada ve parmakları düşürmede 

belli bir düzeye ulaşmış olmak gerekmektedir. Öğrenci temiz ve dinlenebilir biçimde, 

her şey doğru olarak birinci konumda çalabilmelidir ki, eksik olan bu çalışa vibrato 

eklensin (Uçan, Günay, 1975:29). 
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Vibrato öğretimi, genelde keman pedagogları tarafından, üçüncü konuma 

geçtikten sonra öğrenciye öğretilmektedir. Bu durumun, yukarıda belirtilen 

sebeplerin dışında bir de vibrato çeşitlerinin öğretilme sürecinde üçüncü konumda 

öğretilmesinin önerilmesidir. 

 Vibrato öğretiminin yanlış zamanda başlaması öğrencide kalıcı 

hasarlar, sorunlar bırakabilmektedir. Bu sorunları sıralamak gerekirse Öncelikle 

seslerin temizliğini sağlamasında güçlük çekme, parmakların, seslerin yerlerini doğru 

tespit etmeyi davranış haline getirememesi gibi sorunlar yaşatabilmektedir. 

Öğrencide yaşanan bu sorunlar, öğretmenin de işini zorlaştırabilir. Çünkü öğrencide 

yanlış öğrenilmiş davranışların değişimi çok güç sağaltılabilmektedir. 

 

4.4.1. Vibrato Öğretimi Öncesinde El Rahatlatma Alıştırmaları 

 Vibrato öğrenimi için rahat bir elin ve parmakların olması için  

öğrenciye, vibrato öğretiminden önce, çeşitli parmak ve el rahatlaması  ve parmak 

güçlenmesi için Lee, yazmış olduğu doktora tezinde çeşitli alıştırmalar önermektedir. 

Öncelikle başparmağı rahatlatmak ve sıkmamak için Sevcik, “Position and Scale 

Studies” op.8, no:1 alıştırmasının her telde çalışılmasını önermektedir. 

Şekil.18. “Position and Scales” op.8, No:1 Parmak Rahatlatma Alıştırması 
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Lee,  bu alıştırma için çeşitli önerilerde bulunmaktadır. 

• Parmaklar ve baş parmakta olan ani değişikliklere rağmen, parmaklar ve 

baş parmak uyumuna dikkat edilmelidir. 

• Verilen temponun, yarı temposu ile çalınmalıdır. 

• Uzun süre kemanın salyongozu duvara dayatılabilir. 

• Her ölçüde, ölçünün yarısı bir yay diğer yarısı da bir yayda çalınmalıdır. 

• Baş parmak, diğer parmaklardan bağımsız olarak düşünülmelidir. 

• Baş parmağın, yuvarlak hareket yaptığı düşünülmelidir ve bu hissiyat, 

normal pozisyonda da parmakta hissettirilmelidir (Lee, 1999:79). 

 

İkinci alıştırma da parmak kaslarını ve eklemlerini geliştirmek için 

önerilmiştir. Özellikle tırnağa yakın olan parmak eklemi için kullanılmaktadır. Bu tür 

alıştırmalar, kaslara da zarar verebildikleri için kişi, alıştırmayı kendi kapasitesine 

göre yapmalıdır. Dikkatli olunmalıdır. 

 

Şekil.19. Parmak Kaslarını ve Eklemlerini Geliştirme Hareketi 
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• İşaret parmağının ucu, başparmağın içine yerleştirilir, yuvarlak bir şekil 

alınması sağlanır ve işaret parmağı içeri doğru ve dışarı doğru hızlıca kırılarak 

hareket edilir. 

• Her parmakta tekrar edilir. 

• Aynı alıştırma,  kalem ile de yapılabilinir. Sağ ele kalem alınır, baş 

parmak kaleme yerleştirilir, daha sonra üçüncü parmak (yüzük parmağı) da kaleme, 

baş parmağa yerleştirildiği gibi yerleştirilir ve konulduğu noktadan kaydırılmadan 

geri ve dışarı hareket edilir  (Applebaum, 1986, Star, 1976). 

Üçüncü alıştırma da yüksek konumlarda, parmak eklemlerinin rahatlığını 

sağlamak için önerilmektedir. 

• Yaysız olarak, kemanın sallanmasını engellemek için keman, duvara veya 

nota sehpasına dayandırılır. Böylece sol el vibrato hareketine hazır hale gelmiş olur. 

• Parmaklar tuşeye konur ve parmağın ilk boğumu bilek veya kol gerilir ve 

esnetilir. Boğum gerildiğinde ses tizleşmemelidir. Parmağın yerleştirildiği nokta aynı 

kalmalıdır (Bronstein,1977, Fischer,1990,Whone, 1973). 

 

Şekil.20. Parmak Ekleminin Tuşe Üzerindeki Hareketi  

              

                   

 



 51

Dördüncü alıştırmada ise aynı notada kalarak bilek ve elin hareketsiz kalması 

şartı ile parmakları değiştirebilme amaçlanmıştır.     

 

Şekil.21. Birinci Konumda Çalışmalar 

 

 

• Sol parmak belli bir perdeye yerleştirilir. 

• Aynı notada, düşük numaralı parmak, yüksek numaralı parmak ile 

değiştirilir. Bu alıştırmada sadece parmak hareketi olmalıdır. El veya bilek hareketi 

olmamalıdır. 

Şekil.22. Dördüncü Parmak için Alıştırma 

 

 

• Dördüncü parmak, sadece kendisi, başka bir parmak değişimi 

olamadan hareket etmelidir (Galamian, 1962). 

Yukarıdaki alıştırma, Galamian’ ın eserinde yer almaktadır. Galamian, 

vibrato yapılabilinmesi için esnek ve gevşek parmaklara sahip olunması gerekliliğini 

düşünerek, parmak eklemlerinin gevşetilmesi için bu alıştırmaları önermektedir. 
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Beşinci alıştırmada, kromatik dizi çalışması önerilmiştir. 

 

        Şekil.23. Kromatik Dizi Çalışması 

 
 

 

• Verilen kromatik dizi, parmak kaydırması için kullanılır. Baş parmak her 

zamanki yerinde ve aynı boğumda kalmalıdır. 

• Kullanılan parmağın asıl eklemi kemanın boynuna değmemelidir. 

• Parmaklar, tele hafifçe değmelidir (Dounis;1955). 
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Bu bölümde Ivan Galamian, Ali Uçan - Edip Günay ve Carl Flesh’ in 

metodlarında , vibrato öğretimi üzerine yazılanlar yer almaktadır. 

 

 4.5.    Ivan Galamian  “Principles of Violin Playing and Teaching” 

 

4.5.1. El (Bilek) Vibratosu Öğretim Yöntemleri 

 Ivan Galamian, bilek vibratosu için, öğrencinin üçüncü parmağın 

(yüzük parmağı) tercih edilmesini tavsiye ederek, parmağını tele düşürmesini, el ve 

bileğin ileri – geri hareket ettirmesini istemektedir. Hareketin öncelikle bilekte 

olduğunu, elin salyangoza doğru sallanması ile parmak eklemlerinin kendiliğinden 

uzandığını ve elin ilk noktasına dönmesi ile tekrar doğal durumuna geldiğini 

belirtmiştir. 

          Şekil.24. Bilek Vibratosu Birinci Hareket 

        



 54

Şekil.25. Bilek Vibratosu İkinci Hareket               

 

 Galamian, bu vibratonun üçüncü konumda çalışılmasını ve üçüncü konumda 

olan elin, alt kısmının kemana değmesi gerektiğini düşünmektedir. El bulunması 

gereken yerde, olması gereken durumdayken, ikinci parmak (orta parmak) “la teli” 

ne yerleştirilir. El bilekten geriye doğru düşürülür ve tekrar ilk durumuna döner. Bu 

hareket esnasında parmak da kendini uzatarak harekete uyum sağlar. Fakat 

parmaklar, el geriye düştüğünde asıl yerini kaybetmemelidir. Vibrato sırasında 

parmak, telin üstünde, tırnağa yakın yerinden etli yerine doğru hareket eder ve 

parmak ilk durumuna döndükçe vibrato hareketi gerçekleşmiş olur. 

 Galamian, el vibratosu için belirli önerilerde bulunmuştur. Bunlar; 

• Öğrenirken, kolun hareketsizliğini sağlamak için elin alt kısmı ile 

kemanın teması kesilmemelidir. 

• İşaret parmağının yan tarafı kemanın sapından ayrılmalıdır. 

•  İlk çalışmalarda vuruş başına belli sayıda hareketlerle başlanılmalıdır. 

Daha sonra bu hareketlerin sayısı arttırılmalıdır. 
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Şekil.26. Vibrato Alıştırmaları Uygulanırken Elin Alması Gereken Durum  

 

              

    Resimde gösterilen elin, kemandaki durumu ve konumu ile birlikte 

aşağıdaki alıştırma yapılmalıdır. 

Şekil.27. Üçüncü Konumda Vibrato Alıştırması 

 

 

Galamian, bu alıştırmaları, kemanın salyangozunu duvara veya bir alete 

dayayarak yapılan çalışmaların, yararlı olabileceğini düşünmektedir. 
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 Galamian, ayrıca öğretmenlere, öğrencilerin vibratoya hangi duygular içinde 

başladıklarını da dile getirmiş ve öğretmenlerin böyle bir durumda nasıl 

davranmaları gerektiğine de değinmiştir. 

“Kemana yeni başlayanlar, vibrato yaptıklarında zorlanacaklardır. Çünkü 

harekete elin yeri parmaklarla başlarlar. Eli (ya da kol) uzatılan parmak ile hareket 

ettirmeyi denerler. Bunun yerine itme, elle (ya d kol) ile gelirse, parmaklar, kendini elin 

hareketi ile hareket ettirirler. Bu tür bir zorluk çıktığında, öğrencinin elini tamamen 

gevşek bir pozisyona getirmek, daha sonra vibrato yapan orta parmağın (ikinci parmak) 

asıl eklemi altındaki yerden tutup, ileri – geri oynatmak şartı ile vibrato salınımı 

yapmak, öğrenciye doğru hareket hissini verecektir (Galamian, 1962:39). 

Galamian, vibratonun üçüncü konumda yerleştikten sonra, daha alt 

konumlarda da denenmesi gerektiğini ifade etmiştir. Alıştırmanın alt konumlara 

taşınması nedeni ile öğrencinin elinin, keman gövdesinin verdiği destekten 

ayrılmasının yarattığı zorlukla öğrencide oluşacak sorun için öğretmenlere şu 

önerilerde bulunmuştur. 

“…öğretmen, öğrencinin eli ile keman arsına üçüncü konumdaki gibi bir 

desteği sağlamak için iki – üç prmağını yerleştirebilir. Vibrato giderek yerleştikçe 

öğretmen kendi parmaklarını çeker. Böylece öğrenci, el desteğine bağlı olmama 

yeteneğini elde eder. Öğretmen, birici konumda vibrato çalışılırken işaret parmağının, 

kemanın sapına baskı yapmamasına dikkat etmelidir (Galamian, 1962:39).  

 

Şekil.28. Birinci Konumda El Vibratosunun Öğretmen Yardımı ile 

Uygulanması 
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 El vibratosunun, dördüncü konumdan sonra uygulanması zorluk 

yaratabilmektedir. Çünkü üst konumlarda tuşe ile el arasında yükseklik oluşmaktadır. 

Bu durumda el vibratosunun uygulanması özellikle “sol tel” inde zorlaşacağı için 

dördüncü konumdan sonra el vibratosu yerine kol vibratosu kullanılması gerektiğine 

metodunda değinmiştir. 

 

4.5.2. Kol Vibratosu Öğretim Yöntemleri 

ratosu hareketini ve kemanda elin nasıl durması gerektiğini 

öyle açıklamıştır. 

ırada parmak pasiftir. 

Parmak teli tuşede tutacak kadar sıkıdır, ancak kolun hareketini engellemeyecek 

kadar d

Kol vibratosunda, el vibratosunda yapıldığı gibi ritmik hareketler ile 

çalıştır

arak başlamak yararlı olacaktır. 

Kol vibratosunu, öğretmenlere, öğrencinin el vibratosunu beceremediği 

zaman 

 

Galamian kol vibratosu için uygulanan öğrenme yöntemlerinin yaklaşık 

olarak aynı olduğunu fakat kol vibratosunda hareketin büyük bir bölümünü kolun 

gerçekleştiğini belirtmiştir.  

Galamian, kol vib

ş

 “İtme hareketi, el yerine ön koldan verilir ve bu s

a gevşek ve esnektir. Parmak ileri – geri hareketini uzayıp kıvrılarak yapar 

(Galamian, 1962:40). 

ılmalıdır ve kol vibratosunu geliştirirken, önce bileği salyangoza doğru 

kıvırarak dışarı alm

Galamian, Kol vibratosunun birinci konumda başlatılmasını diğer konumlar 

kadar yararlı olduğunu düşünmektedir fakat genellikle üçüncü konumunun üstündeki 

konumlarda alıştırma yapılmasının daha elverişli olduğunu düşünmektedir. 

işe koşulmasını önermiştir. Çünkü kol ile bütün el kasları gevşeyebilecek ve 

kısa bir süre sonra el vibratosu da sağlıklı bir şekilde gerçekleştirilebilecektir. 
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4.5.3. Parmak Vibratosu Öğretim Yöntemleri 

 Galamian, diğer vibratolara göre, parmak vibratosunun daha zor olduğunu 

belirtmiştir. Parmak vibratosu, vibrato öğretim sırasında en son sırada yer almaktadır. 

Parmak

ğ el, 

sol elin avucunun içinden tutarak denetleme yapılmasını önermektedir. 

 

Şekil.29. Kemansız Olarak Yapılacak Parmak Vibratosu Çalışması 

 vibratosunda hareket, parmaktan gelir ve pasif olması gereken yer bu defa 

eldir. Elin ayasının hareketsizliğini sağlamak için kemansız olarak da 

çalışılabilmektedir. Galamian el ayasının hareketsizliğini sağlayabilmek için sa

 

Galamian eserinde bir de “parmak ucu vibratosu” ndan bahsetmiştir. Etkili 

olması gereken fakat hızlı pasajlarda diğer vibrato çeşitlerinin yapılması mümkün 

olmaması durumunda kullanılmasını önermektedir. Parmak ucu vibratosu, 

parmakları düzleştirip, ses duyulduktan sonra eklemlerinden hafifçe kırılması ile 

yapılabilmektedir. Parmak ucu vibratosunda, parmağın düzleşebilmesi için dirsek, 

hafifçe sola doğru getirilmelidir. Parmaklar rahat bir şekilde hareket etmelidirler ve 

parmaklar, yavaşça kalkıp düşmelidirler. 

Parmakları dar ve parmak ucu kemikli olan öğrenciler için Galamian, daha 

dar bir açı ile yassı olarak parmaklarını yerleştirmelerini önermektedir. 

Galamian, eserinde vibratoda özel sorunlara da değinmiştir. 
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4.5.4.Vibratonun Entonasyonu 

Vibrato yapılan perdenin, gereğinden fazla yukarı ya da aşağıya gitmesi ile 

oluşur. Parmak asıl yerine düşürülmelidir ve vibrato hareketi yapılmalıdır. Eğer 

perdede fazlaca değişiklik oluyorsa, vibrato çok yavaş ya da çok geniştir. 

ılmaz. Çünkü bu hareket, 

vibratonun genişliğini ve oranını etkilemektedir. Bu yüzden hareket, telin 

uzunlu

ızı 

larak hızlandırılır. Elin katettiği uzaklık 

azaldıkça, vuruş başına yapılan ile – geri hareket sayısı artar. Sadece bu durumda 

vibrato

ğı azaltacağından el 

vibratosunda hızın artmasına yardımcı olur. 

 

4.5.7. Çift Seslerde Vibrato 

ınmalıdır. 

 

4.5.5. Vibrato Hareketinin Yönü 

 Vibrato hareketi, telin uzunluğuna paralel olarak yap

ğuna çapraz olarak ve dar açı oluşturularak yapılmalıdır. 

 

4.5.6. Vibrato H

 Vibrato, hareket genişliliği azaltı

nun hızı kolaylıkla artırılır fakat öğrenci, geniş alanda hızlı ve dar alanda da 

yavaş vibrato yapabilmelidir. Vibratoyu hızlandırmak için bilek hafif dışarıya 

(salyangoza doğru) kıvrılarak yerleştirilirse, kat edecek uzaklı

 Çift seslerde sorun yaşanacak olursa, öğrencinin önce bir parmağını, sonra 

diğer parmağını “vibrato çalışıp” daha sonra birleştirmesi yararlı olacaktır.  

 Üç veya dört parmakla çalınması gereken akorlar, bilek vibratosu ile 

çalınamaz. Bu nedenle bu tür akorlar, kol vibratosu ile çal
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fakat her 

zaman yapılmasına karşı çıkmaktadır.  Bu nedenle, bu tür çalımı önleyebilecek 

alıştırm

• Tek bir sese, ani ve kuvvetli vibrato ile başlamak ve sesi azaltırken, vibratoyu 

da hafifletmek. Bu alıştırma, dizinin tüm seslerinde uygulanmalıdır. 

• rdurmadan ve ses azaltmaksızın aynı tonda 

çalmak

                                        

4.5.8.Vibratonun Sürekliliği

 Galamian, vibratoya, asıl ses duyulduktan sonra başlanmasına hiç de doğru 

bakmamıştır. Bu tür bir çalımı, bazen gereken bir nüans olarak görmekte 

alar önermektedir. 

Yay değişimlerinde vibratoyu du

 gerekmektedir. 

• İki veya daha çok sesi bağlayarak çalmak. Bu alıştırmada sol elin yaptığı 

vibrato hareketi kesilmemelidir.
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        4.6. Ali Uçan – Edip Günay “Mektupla Yüksek Öğretim” 

 Uçan ve Günay, öğrencinin vibratoya başlamaları için belirli bir seviyeye 

gelmiş olmalarını savunmaktadırlar ve gelinmiş olan bu seviye; 

• Öğrencinin vibratoya gereksinim duymaya başlaması, diğeri ise bunun 

sonucunda kendine vibrato denemelerine başlamış olması, 

• Birinci konumdaki temel durumda temiz ses elde edebilmesi, 

• Yayı kullanmada ve parmakları düşürmede belli bir düzeye ulaşmış olmasıdır 

(Uçan, Günay, 1975:28). 

 Uçan ve Günay’ a göre, vibrato kısa bir sürede öğrenilebilecek bir beceri 

değildir ve zamanla olgunlaşır. Bu nedenle hem günlük çalışmalarda, hem de 

eserlerin gereken yerlerinde özel olarak vibrato alıştırmalarına yer verilmesi 

gerektiğini düşünmektedirler. 

 Uçan ve Günay, eserlerinde, vibrato çalıştırmalarını, vibratoya giriş olarak, 

aşağıda belirtildiği gibi ele almaktadırlar. 

 

  4.6.1. Yaysız Yapılacak Birkaç Vibrato Alıştırması 

 

 4.6.1.1. Parmak Ucu Vibratosu 

 “Herhangi bir parmağınızı tele düşürünüz. Parmak telle olan ilişkisini 

kesmeksizin onun teli iterek tuşeye değip kalkmasını sağlayınız. Bu hareketi ağırdan 

başlayıp giderek sıkıştırınız (Uçan, Günay, 1975:29). 

 Bu alıştırmayı yaparken, elin kesinlikle sıkılmamasına, gevşek durumda 

olmasına dikkat edilmelidir.  
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 4.6.1.2. Parmak Vibratosu 

 “ Birinci parmağınızı gene herhangi bir tele düşürünüz. Parmağınızın birinci 

boğumunu kıvırıp düzleştirecek parmak hareketi yapınız. Bu hareket için bilek ve ön 

kol yardımcı olacaktır (Uçan, Günay, 1975:29). 

 Bu alıştırma birinci parmakla iyice başardıktan sonra, diğer parmaklarla da 

çalışılmalıdır. 

 4.6.1.3. Bilek Vibratosu 

 “Gene bir parmağınızı bir tele düşürünüz. Fakat ön çalışmalar için üçüncü 

parmağın seçilmesi uygun olur. Şimdi özellikle bileğinizi düşününüz ve gevşek 

tutunuz. Elinizi bilekten ileri geri hareket ettiriniz (Uçan, Günay, 1975:30). 

 Burada asıl hareket bilektedir ve parmaklar da yumuşak ve esnek olmalıdır. 

4.6.1.4. Kol Vibratosu 

 Burada ise asıl hareket koldadır. Dirsekte açıkça görülen bu hareketlerin 

yapılmasına bilek ve parmaklar kendi ölçülerinde katkıda bulunurlar. Bunu da her 

parmakla ve telin değişik bölgelerinde çalışınız (Uçan, Günay, 1975:30). 

 Uçan ve Günay bu çalışmaları kemanın sapını duvara dayayarak, sol dirseği, 

ilk olarak kemansız, daha sonra kemanlı olarak çalışılabilineceğini belirtmektedirler. 

 Vibrato öğrenildikten sonra belirli çalışmalar yapılması gerekmektedir. 

Bunlar; 

• Vibratoyu bir dizi üzerinde denemek gerekmektedir. 

• Her seste kesintisiz vibrato yaparak dizi çalınmalıdır. 



 63

• Sesten sese geçerken, vibrato hareketlerinin hiçbir biçimde kesintiye 

uğramaması sağlanmalıdır. 

• Yeni parmak düşürüldüğünde, bir önceki parmak bir süre telde tutulmalı, 

sonra kaldırılmalıdır. Böylece vibrato hareketi parmaktan parmağa aktarılmalıdır. 

Şekil.30. Parmaktan Parmağa Vibrato Aktarımı için Alıştırma 

   

Alıştırmayı, vibratosuz çalıştıktan sonra vibratolu, daha sonra da Bir ses 

vibratolu, bir ses vibratosuz olarak çalışılabilir. Böylece, vibrato hareketini daha 

bilinçli yapabiliriz. 

Şekil.31. Sayılarak Yapılması Gereken Vibrato Alıştırması 

 

 

• Alıştırma çalışılırken, her birim süre için ikişer çift vibrato hareketi 

yapılacaktır. 

• Alıştırma çalışılırken, yüksek sesle sayılacaktır. 
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• Vibrato hareketini hiçbir zaman kesintiye uğratmadan sesten sese 

geçilmelidir. 

• Birim değerlerin altındaki simge, vibrato simgesi olarak anlaşılmalıdır. 

 

Şekil.32. Bir Birimlik Süre İçinde Yapılması Gereken Vibrato Alıştırma 

 

 

• Bir birimlik değer süresince dört çift vibrato hareketi yapmaya çalışılacaktır. 

• Bir çift vibrato hareketi demek, elin bir ileri ve geri yaptığı, birbirini 

tamamlayan iki hareket demektir. 

• Yapılan alıştırma, yüksek sesle sayılacaktır. 

• .Elde sertleşme veya yorulma olursa dinlenilmelidir. 

 

Şekil.33. Boş Telde Vibrato Çalışması 
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 Boş telle çalarken de o sesin vibratolu imiş gibi işitilebilmesi için vibrato 

hareketleri yapılabilmektedir. 

• Yayı düzgün bir biçimde sesin olduğu telde çekmek şartıyla, çalınan sesin 

üstündeki telde bir parmağımızla vibrato yapılacaktır. Üçüncü parmakta seste daha 

büyük bir sonuç elde edilebilmektedir. 

 

Şekil.34. Boş Telden Diğer Seslere Geçişte Vibratoyu Koruma  

 

• Bu alıştırmada “la” sesini çalmak, vibrato hareketini yapma bakımından 

engelleyici oluyorsa, onun yerine “labemol” çalınabilinir. 

 

Şekil.35.Vibratoyu Ses Geçişlerinde Koruma 
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Şekil.36. Sesler Arasında Vibrato Hareketini Kesintisiz Uygulama  

 

 

 

• Bir parmağın yaptığı vibratoya diğeri katılarak, kesintisiz bir biçimde 

hareketleri sürdürmeye dönük bir alıştırmadır. 

• Yeni parmak sese düştüğünde, önceki parmak bir süre daha telde kalmayı ve 

vibrato hareketleri sürdürmeyi başarabilmelidir. 

• Üçüncü ve dördüncü ölçülerde, çalınmakta olan sesten sonraki sesi çalacak 

olan parmak, önceden hazırlanmalıdır. Üçüncü ölçüdeki “la” çalınırken, üçüncü 

parmağın tele düşürülmesini örnek verebiliriz. Parmak düşer düşmez ise vibrato 

hareketine katılmalıdır. 

 

Şekil.37. Vibratoya Önceden Başlama ve Sesler Arası Vibrato Aktarımı  
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• Birim değerlerle verilen ikişer bağlı bu alıştırmada vibratoya önceden 

başlanılacaktr. 

• Ses daha sonra çalınacaktır. 

• “re” sesini, “mi” sesine bağlayınca, vibrato hareketi üçüncü parmaktan, 

birinci parmağa aktarılacaktır. 

 

Şekil.38. Bağlı Seslerde Vibrato ve Vibratoya Önceden Başlayabilme Çalışması 

 

 

• Yay tele konup, üçüncü parmakla vibrato hareketine başlandıktan sonra yay 

çekilecektir. 

 

 

 

Şekil.39. Bağsız Notalarda Sürekli Vibrato Çalışması 

 

• Bu alıştırmada, ayrı ayrı çalınmasına rağmen, sesler arasında kesinti 

olmamalıdır. Vibrato hareketi de hiçbir şekilde kesilmememlidir. 
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Şekil.40. Atlamalı Seslerde Vibrato Çalışmasına Ön Hazırlık 

 

 
 

• Bu alıştırma, atlamalı seslerlerden oluşan vibrato çalışmalarının ön hazırlığı 

amaçlıdır. 

• Ses devam ederken, alttaki parmaklar düşürülüp kaldırılmalıdır. Düşürülen bu 

parmaklar ile hiçbir şekilde ses elde edilmeyecektir. 

• İlk alıştırmada, sürekli duyulan ses, “fa diyez” sesidir. “fa diyez” sesi, 

duyulurken parmaklar düşürülüp kaldırılmalıdır. 
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Şekil.41. Atlamalı ve Bağlı Seslerde Vibrato Çalışması 

 

Gerektiğinde sonraki sesleri hazırlamayı unutmamak gerekmektedir. 

 

Şekil.42.  Birlik, İkilik ve Dörtlük Notalarda Sürekli Vibrato Çalışması 

 

• Parmak tutmalara dikkat edilmelidir. Boş telde çalarken, üst telde vibrato 

areketini unutmamak gerekmektedir. 

 

 Aşağıdaki alıştırmada ses değişmelerde olduğu gibi, vibrato da kesintisiz 

olmalıdır. 

 

 

4.6.2. Sürekli Vibaroyu Sürdürmek 

h
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Şekil.43. Kesintisiz Vibrato Çalışması 

 

4.6.3. Dizi Çalarken V

 

Şekil.44. Sıralı Seslerde Kesintisiz Vibrato Çalışması 

 

  

• Vibrato hareketini ses geçişlerinde kesintisiz çalmak gerekmektedir. 

 

 

 

 

 

 

ibrato Yapmak 
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    Şekil.45. Vibrato Öğreniminin Parça Üzerinde Uygulanması 

 

 Parçayı çalarken vibratoda öğrenilenler uygulanmalıdır. 

 

         Şekil.46. İki Teli Kapsayan Vibrato Çalışması 

 

• İki teli kapsayan bu alıştırmayı ağır tempoyla ve seslerin güzelliğine 

• Yay ve tel geçişlerinde vibrato hareketlerinin kesintisiz sürdürülmesine 

• Ses temizliği için vibratosuz da çalışılmalıdır. 

•

çalışarak, bol vibrato ile çalışılmalıdır. 

özen gösterilmelidir. 
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4.7. Carl Flesh “The Art of Violin Playing”                     

 Flesh, kitabında, vibratonun çok önemli olduğunu ve icracıların ton 

karakterlerinin öncelikle vibrato ile belirlendiğini savunmaktdır. Bu nedenle her 

kemancının kendine özgü bir vibratosu olduğunu ifade etmiş ve “ton kaliteleri 

birbirinden fazlasıyla farklı olan iki kemancı bir perde ardında aynı enstruman 

üzerinde birbirini takip eden aynı notaları her biri kendi vibratosunu kullanarak 

çalarsa, her biri kolayca ve kesin biçimde ayırt edilebilirken, sol elin katılımı 

olmadan yani açık teller ve doğal armoni kullanarak çalan kişinin kimliği yalnızca 

şans eseri tanımlanabilir (Flesh 1939:35) ifadesi ile de vibratonun ton belirlemedeki 

önemin

ik 

seviyeye gelmesi ile birlikte, öğretmenin öğrenciyi cesaretlendirip veya içsel bir 

dür  il

ğru uygulanması 

gerektiğini düşünmektedir. Flesh bu nedenle kitabında, hatalı vibratonun düzeltilmesi 

kon

 Hatalı vibratonun mekanik sebeplerinin anlaşılaması için hatalı vibratolar, üç 

çeş ınıflandırılmıştır. 

 Bu vibrato, bileğin gerilerek 

parmakların veya kolun aşırı derecede hızlı ve kapalı titreşimleri ile oluşmaktadır. 

Üstten kapalı titreşimler, meleme sesine neden olur. 

 

i belirtmiştir.  

 Flesh, vibratonun hızlı ve yavaş olarak ikiye ayrıldığını vurgulayıp,  hızlı 

vibratonun asıl olarak parmağın veya kolun titreşimleriyle, yavaş vibratonun ise çoğu 

zaman elin titreşimleri ile üretildiğini ifade etmektedir. Flesh, öğrenciye, vibratonun 

kendiliğinden oluşmadığını belirtmektedir. Ancak öğrencinin belirli bir tekn

tü e öğretmeni taklit etmesi sonucunda başlandığını belirtmektedir.  

 İcracıların asıl amacının kişinin içindeki duygusal karmaşanın tam olarak 

aktarılabilmesi olarak gören ve vibratonun da duyguları ifade etmede en önemli 

unsur odluğunu ifade eden Flesh, kesinlikle vibratonun do

usunu öncelikle işlemektedir. 

it olarak s

 

 4.7.1. Üstten - Kapalı (Parmak) Vibrato:
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         4.7.2. Üstten - Geniş (Bilek) Vibrato: Bu vibratoda, kol ve parmak hareketi 

olmadan sadece bileğin aşırı derecede geniş ve yavaş titreşimleri ile oluşur. Bu 

durum orjinal tonun sapmasına neden olur. Bu sapma da duyumu hiç hoş olamayan 

“uluma” veya “gelip – giden” tonunun oluşmasına sebep olur.   

 

          4.7.3. Üstten – Sert (Kolun Alt Kısmı) Vibrato: Bu vibrato, bazen şaşırtıcı 

bir ton oluşmasını sağlar. Fakat bileğin bükülmemesi sol elde ağırlık yarattığından 

genel teknik açısından yaralayıcıdır. Bu durum bazen sağ elin de paralel olarak 

gerilmesine sebebiyet verebilmektedir. 

Bu tekniklerden ilk iki teknik ses sorunları yaratırken, üçüncü teknik, genel 

teknikte istenilmeyen sonuçlara neden olabilmektedir. Flesh, bu tekniklerin 

düzeltilmesine ilişkin önerilerde bulunmaktadır.  

 4.7.1.1. Sadece Parmak Vibratonun Düzeltilmesi: Burada yapılması 

gereken; bileğin katılımını sağlamak ve titreşimlere daha fazla genişlik sağlamaktır. 

Bu durumu sağlamak için hazırlık alıştırması, ana alıştırma, uygulamanın şekli ve 

uygulama zamanı verilmiştir 

. 

Hazırlık Alıştırması 

• Enstruman yardımı olmadan, jimnastik egzersizleri ile bilek esnetilmeli ve el 

belirli aralıklarla kaldırılıp indirilmelidir. Yorgunluk hissedildiğinde, 

alıştırma durdurulmalı ve kol indirilmelidir. 

 Flesh, ana alıştırmada, İngiltere’ de yaşayan bir kemancı ve öğretmen olan 

Achilla Rivarde’ nin önerdiği alıştırmayı ele almaktadır. 
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Ana Alıştırma 

• Sol ön kol kemana karşı sıkı bir şekilde hareketsizliği kontrol 

alınacak bir biçimde dayandıktan sonra ilk olarak parmak düz bir biçimde tele 

konulur(uygulanır). El, parmak teli bırakmaksızın sola açı yaparak ileri doğru 

bir hareket yapar. Yapılan bu hareket sonucunda dirsek ekleminden, ön kol 

döner. Bu durum da parmak ve dirsek hareketlerinin kaynaşmasını sağlar. 

Hareket hızlı veya yavaş uygulanabilir. 

Şekil.47. Riverde Vibrato Çalışması 

 

                 

                    Birinci durum                              İkinci durum  

 

 Bu alıştırma ile dirsek gevşetilir. Ayrıca dirsek ekleminin dönmesi ön kolun  

hafifçe dönmesine neden olur. Dirsekteki bu dönme, parmak ve bilek hareketinin 

kaynaşmasını sağlamış olur. 

 

 



 75

Uygulamanın Şekli 

• Aynı pamakla dört vibrato hareketi uygulanır. 

 

Uygulama Zamanı 

• Beş dakika boyunca, dört parmak ölçek olarak kullanılır. Önce 

günde onkere çalınır. Daha sonra şartlara bağlı olarak az sıklıkta çalınabilir. 

Belirli bir süre sonra bilekte esneklik görülmesi ile uzun notalara geçilebilir. 

Bu esnada hala önkol, sabit bir şekilde kalır ve bilekten gelen bir vibrato 

kullanılır. 

Bu alıştırmalar, üçüncü ve dördüncü konumlarda yapılmalıdır. Kolun alt 

kısmının bu konumlarda kemana dayanması daha doğal olacaktır. 

 

4.7.2.1. Sadece Bilek Vibratosunun Düzeltilmesi 

• Bu bölümde aşırı derecedeki el hareketleri azaltılmalı, sadece 

parmağın katılımı daha aktif hale getirilmelidir. 

• Hareketler yatay değil, tuşeye daha dikey bir biçimde itilmeli ve bu 

sayede daha kapalı ve daha hızlı olmalıdır. 

Flesh, Öğretmenlik deneyimine dayanarak kendini kanıtlamış bir prosedür 

önermektedir. 

• Yalnızca dikey yönde bir hareketle üretilir.  

Flesh dikey hareketle üretilen bu vibrato çeşidini aşağıdaki notalandırma 

sistemi ile göstermiştir.  
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Şekil.48. Flesh Parmak Vibratosu 

 

 

• Bu alıştırma, ayrı parmaklar tarafından da uygulanabilmektedir. 

• İlk hareket olarak parmağın üzerine hafifçe yüklenilir ikinci hareket 

de tele hafifçe basılmalıdır. 

• Parmak hareketinin öne çıkarılıp bileğin zayıflatılması gereken 

yerlerde çok geniş bilek vibratosu yerine kesinlikle tavsiye edilmektedir. 

•  Elin aşırı derecede çukur pozisyonu bileğin titreşimine engel olur 

fakat parmkaların titreşimini arttırır. Bu durum da kemancının parmak 

uçlarında sert biçimde çalışmasını teşvik eder. 

• Pek çok kemancının, vibrato hızı yay ile dolaylı olarak 

desteklenebilmektedir. Bu durum için “martele” çok uygundur. Çünkü kısa 

süresi sayesinde uzun vibratoların uygulanması, martele içinde imkansızlaşır 

ve titreyen el iç güdüsel olarak “martele” vuruşunun kısa süreli hızına uyum 

sağlamaya çalışır.  

• Flesh, genellikle bir ve aynı notada doğru uygulanan bir portatonun 

sol eli gittikçe artan bir titreşim eğilimine ittiğini ve bunu desteklediğini 

düşünmektedir. 

Parmak vibratosu, alıştırmaları etkili olmaz ise, bilek ve kol hareketinin 

mükemmel biçimde birleştirilmesini ve hemen ardından baskın bilek hareketinin 

belirgin derecede azaltılmasını sağlamak için titreşme sırasında kolun alt kısmının 

hareketini sağlamaya çalışırız. 
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Flesh, bu açıklamalardan sonra şu ana kadar öğrendiğimiz alıştırmaları tekrar 

özet olarak ele almıştır. 

a. Parmak, tele mümkün olduğunca düz bir biçimde konur, dirsek eklemine 

doğru olan kolun alt kısmının hareketini takip eder.  

 b. Kolun alt kısmını harekete geçirmek amacı ile kol hareketinin 

uygulanması, düz tutulan bilek ve parmağın yüksek konumlarında titreşim 

hareketleri, kolun alt kısmının dirsek ekleminde hızlı sallama hareketi ile üretilir. 

Bu iki hareket de baş eğilmeden uygulanmalıdır. 

 

4.7.3.1. Sadece Ön Kol Vibratosunun Düzeltilmesi 

Flesh, kapalı (dar) vibratolarda Riverde alıştırmalarını, geniş vibratolarda ise 

kendi alıştırmalarını önermektedir. 

 Öncelikle bilek ile üçüncü konumda, daha sonra birinci konumda titretilir. 

Amaca ulaşıldığında bilek ekleminin katılımı sağlanmış olur. Vibrato çok 

yavaşlamışsa dikey alıştırmasının kullanılması gerektiğini belirtmiştir. 

•  Flesh’ e göre sadece kol vibratosu yerine bilek vibratosunu 

koymak uygulama açısından mümkün olsa da kendi deneyimlerine göre tını 

açısından mutlaka sorun çıkmaktadır. 

• Kol vibratosu tatmin edici bir kıvama gelene kadar bilek vibratosu 

belirli bir süre eklenebilir. 

• Tireşimde, belirgin bir sertlik varsa bunun sebebi başparmağın 

veya işaret parmağın üçüncü ekleminin kemanın boyununa aşırı baskısı 

olabilir. Bu durumun çözümü için kemanın bir kapı veya duvara karşı 

desteklendiği vibrato egzersizleri önerilmektedir. 
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• Titretme konusunda fiziksel bir yetersizliğe de rastanmakta 

oduğunu ve böyle durumlarda tonun soğuk bir etki yarattığını,  kaliteden 

yoksun, akor dışı bir ses verdiğini belirtmektedir. Bu hata da şu şekilde 

giderilebilir. 

a. Riverde alıştırmaları ile bilek gevşetilerek. 

b. Flesh alıştırmaları ile parmaklar gevşetilerek. 

•    Bu tür vibrato güçsüzlüğü yavaş parmak alıştırmalarının çokça 

çalışılması ya da hızlı olanların çalışılmaması sonucunda oluşmaktadır. 

•    Tembel parmaklar, tembel vibrato üretimine neden olamaktadır. 

 Genellikle görülen hatalı vabrato türleri aşagıda belirtilmiştir. 

•  Genellikle kişi sol eli ile duygularının kısmi ifadesi için bir 

ihtiyaç duymaz fakat sağ kolu ile hissettiğini söyleyebiliriz. Bu da zoraki ve 

ruhsuz bir ton üretimi ile sonuçlanmaktadır. Bu tür durumlarda titretme 

duygusu sol elde yoğunlaşmalı ve kuvvetlendirilmelidir. Bu da melodi 

esnasında gözleri ve dikkati sol el üzerinde tutmak şartı ile daha doğal bir icra 

sağlayacaktır. 

• Sol el üzerinde titretme duygusu oluşmuyorsa ya da yoksa bu 

görsel olarak giderilebilir. Öğrenci, azmine göre bir veya dört hafta boyunca 

gözleri ile sol elin parmaklarına devamlı bakarak çeşitli türlerde sadece 

melodi çalmalıdır. 

• Soğuk parmaklar, titretme aktivitesinde istenmeyen sonuçlar 

yaratır ki buna geçici veya kalıcı duygusal soğukluk veya sınırlama da 

dahilir. 

• Birçok kemancının da geç gelen vibrato kullanarak belli bir süre 

çalınıncaya kadar bir nota üzerinde vibrato yapmamayı huy edindiklerini 

belirtmiştir. Flesh’ e göre bu metod yalnızca ifadenin melodik yapısı temel 
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alındığında geçerlidir yani aynı nota üzerinde yükselen bir ifade meydana 

geldiğinde her notada vibratoyu kullanamamamız gibi. 

• Flesh, vibratonun asıl perdenin etrafında eşit olarak 

gerçekleştiğini belirtmektedir ve tercih edilen yöne doğru aşağı ve yukarı bir 

biçimde hareket eder. Bu hatalı titreşimin sayısı, doğru perde duyumundan 

daha fazladır. Fakat devamlı olması sanatsal performansta düşüş sebebidir. 

Bu durumun zaman içinde giderilmesi için vibratosuz tonlama alıştırmaları 

yapılabilir. 

•     Açık telde uzun bir nota çalmamız gerektiğinde dolaylı vibrato 

yapmamız gerekmektedir. Bir oktav yüksekte bulunan notayı titretiriz.  

 

Şekil.49. Brush G min. Concerto Vibrato Gösterimi 

 

 

Flesh, mükemmel viratonun parmak, el ve kol hareketlerinin 

kombinasyonu ile gerçekleştiğini düşünmektedir. Tüm eklemler serbest 

bırakılarak her an aktif rol almaya hazır olmalıdır. Vibratonun tondan ayrılmaz 

bir parçası olduğunu kokunun çiçeğe sağladığı uyum gibi açıklamaktadır. Bu 

uyum dışındaki vibratoların da yavaş bilek hareketi ile tona zamklanmış gibi bir 

hava yarattığını ve hetorojen duyulduğunu düşünmektedir. Bu tür vibratonun, 

müziksel aktivitelerin endüstriyelleşmesi ile beraber oluştuğunu düşünmekte ve 

bu tür vibratolara “kafe vibratosu” veya “film vibratosu” denilmekte olduğunu 

belirtmektedir. 
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 Kontrast titreşim eksiklikleri devamlı uygulandığında bu duyuma kısa bir 

süre dayanılabilindiğini ifade etmektedir. Bu tür vibrato, her yerde çok yavaş ve 

geniştir. Genelde daha hızlı vibratonun daha yavaş olan vibratoya göre tercih 

edilmesi gerektiğini belirtmektedir. Çünkü hızlı vibrato asıl tona daha sıkı ve 

devamlı bir karakter yükler. Yavaş ve geniş vibrato, birinci konumda daha 

dayanılabilir fakat yüksek pozisyonlarda perdeden tam bir ton ya da daha fazla 

aralığı aşar. Etkisi yukarı konumalarda çıktıkça fark edilir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 



BÖLÜM V 

 

5. SONUÇ VE ÖNERİLER 

 

5.1. Sonuçlar 

 Kemanda vibrato ve öğretim yöntemlerine yönelik bu araştırmada şu 

sonuçlar ortaya çıkmıştır; 

• Vibrato müzik tarihinde on altıncı yüzyılda ortaya çıkmıştır. 

• Vibrato, onaltıcı yüzyılda teknik ve müziğin yalın ve doğal 

ihtiyaçları nedeni ile sınırlı olarak kullanılmıştır. Bu yüzyılda, doğal bir 

anlatım mevcut olduğu için vibrato, doğallığı bozan müziğe canlılık 

getirmeyen hatta müzikte ölüm havası yaratan bir unsur olarak görülmüştür. 

Bu görüşlere rağmen vibratonun, eserlerde, müzikal ifadeler gerektiren 

yerlerde yapılmasının daha isabetli olduğu savunulmuştur. Bu dönemde 

yapılan araştırmalar, vibrato hakkında değil, genelde keman icrasının 

özellikleri hakkında olmuştur. 

•   Onyedinci yüzyılda da onaltıncı yüzyıl gibi sınırlı bir vibrato 

kullanımı mevcuttu. Vibrato, arada sırada kullanılan süslemeler kategorisine 

giriyordu. Bu yüzyılda, Marin Mersenne’ nin “Harmonie Universelle” (1636) 

eserinde vibratonun ilk pedagojik yaklaşımına dair ifadelere yer verilmiştir. 

• Onsekizinci yüzyılda vibratonun ihtiyatlı kullanımı devam etmişitr. 

Bu yüzyılda Gemininani (1687-1762)’ nin yazmış olduğu “The Art of 

Playing on the Violin” eseri önplandadır. Geminiani’ nin eserinin vibrato 

açısından ön planda olmasının, vibratonun sürekli; “sürekli vibrato/ 

continuous vibrato” yu savunmasıdır. Bu yüzyılda metodlar, vibratonun nasıl 

yapıldığının yanısıra ne kadar kullanılması gerektiğini de ele almıştır. 
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Geminiani’ nin eserinden sonra yazılmış olan eser; Leopold Mozart (1719-

1787)’ ın “A treatise on The Foundamental Princible of Violin Playing” 

eseridir ve bu eserinde vibratonun ihtiyatlı kullanımı savunulmaktadır. Bu 

yüzyılda vibratonun çeşitli işaretler ile belirtildiğine rastlamaktayız. Bu 

dönemde, vibrato parmak ve bilek ile yapılmıştır. Henüz kol vibratosunun 

olmayışı hem vibratonun fiziğini ve duyum hissiyatını hem de kemanın 

fiziksel yapısını etkilemiştir. Parmak ve bilek vibratosunun kullanılması, 

dönemsel özellikleri yansıtmak açısından önemli bir unsurdur. Onsekizinci 

yüzyılın sonlarına doğru Louis Spohr (1784-1859) tarafından 1820 

civarlarında icat ettiği çeneliğin (chinrest) eklenmesi ile hem kemanın tınısı 

değişmiştir hem de daha özgür bir sol el kullanımı sağlanmıştır ve böylece 

icracılar teknik açıdan daha zor bir repertuar ile karşılaşmışlardır. 

• Ondokuzuncu yüzyılın başı; klasik dönemi, ortaları ve yirminci 

yüzyıl başları da romantik dönemi kapsamaktadır. Bu yüzyılda da vibratonun 

ihtiyatlı kullanılmasına karşın, diğer yüzyıllara göre vibrato kullanımına daha 

çok itibar edilmiştir. Spohr gibi kemancılar ve öğretmenler dönemin 

başlarında vibratonun ihityatlı kullanılması konusunu tartışırken dönemin 

ünlü kemancısı Paganini vibratoya kendi uslubu ile hayat vermiş ve vibratosu 

ile kendinden söz ettirmiştir. Paganini’ nin yarattığı bu eğilimi devam etiren 

icracılar da; August Wilhelmj (1845-1880), Henri Vieuxtemps (1820-1881), 

Henry Wieniawski (1835-1880), Pablo de Sarasate (1844-1908)dir. Bu 

yüzyılın önemli kemancılarından bir diğeri de Baillot’ dur. Baillot da 

vibratonun sıklıkla kullanılmasına karşı çıkmıştır. Beriot ve Spohr da bu 

konuda öne çıkmışlardır. Vibrato, bu yüzyılda Beriot ve Spohr tarafından 

çeşitli sınıflara da ayrılmıştır. Bu yüzyılda isminden söz ettiren Kreisler’ in de 

vibrato icrası ön plana çıkmıştır. Bu icracıda, vibratonun sürekliliği ve hızı 

dikkat çeken unsurlardır. Yüzyılın diğer bir pedagogu da Leopold Auer’ dir. 

Auer de vibratonun kullanımında belli bir hassasiyet geliştirmek gerektiğini 

ifade etmektedir.  
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• Yirminci yüzyılda, vibratonun teknik olarak incelenmesi, pedagoji 

biliminde ve fizik biliminde incelenmesi gerçekleşmiştir. Vibrato çeşitleri 

kol, bilek parmak olarak üç sınıfa ayrılmış ve nasıl yapıldığı ele alınarak, 

öğretim yöntemleri geliştirilmiştir. Bu yüzyılda vibrato icrasında önde gelen 

icracılar arasında Fritz Kreisler (1875-1962) de yer almaktadır. Daha sonra da 

Kreisler’ in izini süren ve üzerine performans yenilikleri ekleyen Jascha 

Heifetz (1901-1987) gelmektedir. Yirminci yüzyılın sonlarına doğru vibrato 

kullanımı sıklaşmıştır. Çağdaş eserlerin bazı bölümlerinde, pasajlarında veya 

sadece tek bir notasında hala vibrato kullanılmadığı görülmektedir. Fakat 

geçen yüzyıllardaki gibi yoğun bir sadelik yaratacak kadar vibratosuz icraya 

da çok nadir rastlanmaktadır. Günümüzde vibratonun modern anlayışı; 

sürekliliği ve yoğunluğudur. Diğer yüzyılların eserlerinde, sadece vibratonun 

kullanılması gereken yerler nota üzerlerinde gösterilirken, yirminci yüzyılda 

vibratonun yaygın kullanımı nedeniyle, vibratonun kullanılmaması gereken 

yerler artık besteciler tarafından gösterilmektedir. Yirminci yüzyılın sonlarına 

doğru; besteciler artık dönemin müzik gereksinimlerinin daha gerçekçi sesler 

olduğu düşüncesi ile “senza vibrato” yu kullanma ihtiyacı duymuşlardır. 

“senza vibrato”; “vibratosuz” anlamına gelmektedir. Modern dönemde, icrada 

vibratonun vardığı son nokta, kısmen gerçek seslerin kullanılmasını isteğen 

kesim için vibratonun kullanılmaması gereken yerlerin belirtilmesi 

şeklindedir. Böylece bestecinin yazdığı cümlelerde tam olarak nasıl bir ifade 

istediği belirginleştirilmiştir. Diğer bir kesim ise seslerin tamamen doğal 

olmasını istemektedirler. Bu yüzden de vibratonun hiç kullanılmamasını 

desteklemektedirler. Eğitimde de vibratonun vardığı son nokta, teknik olarak 

düzenli, kendi içinde gelişen bir program kullanmasıdır. 
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5.2. Öneriler 

 Araştırma sonuçları doğrultusunda, araştırmaya yönelik olarak 

geliştirilen öneriler şunlardır. 

a. Araştırma sonucunda vibratonun onaltıncı yüzyıla dayanan bir tarihe 

sahip olduğu saptanmıştır. Keman öğretmenleri, öğrencilerine eserlerin ve melodik 

yapıların nerelerinde vibrato kullanılması gerektiğinin nedenlerini sağlam 

temellere oturtmaları açısından vibrato tarihini dikkate almalıdırlar. 

b. Araştırma sonucunda vibratonun bazı kitaplarda belirli işaretlerle 

gösterildiği saptanmıştır. Keman öğretmenleri bu işaretlerin neler olduğunu 

öğrenmeli ve bu işaretlerin bulunduğu kitapların eğitimini verdiklerinde vibrato 

işretlerinin gösterdiği yolları izlemelidirler. 

c. Araştırma sonucunda vibratonun müzik dönemlerine göre 

kullanımının farklı olduğu saptanmıştır. Keman öğretmenleri öğrencilerine, 

dönemsel özelliklere göre vibrato kullanımını öğretmelidirler. 

d. Araştırma sonucunda vibratonun fiziksel yapısı saptanmıştır. Buna 

göre keman öğretmenlerinin öğrenciden nasıl bir vibrato istemeleri gerektiğini 

bilmesi açısından vibratonun fiziki durumunu öğrenmelidirler. 

e. Araştırmanın sonucunda vibratonun keman pedagogları tarafından 

teknik açıklamaları ve vibrato hareketleri hakkında yaptıkları açıklamalar 

saptanmıştır. Keman öğretmenlerinin doğru bir vibrato tekniği öğretimi için bu 

açıklamaları göz önünde bulundurmaları gerekmektedir. 

f. Araştırmanın sonucunda vibratonun üç sınıfa ayrıldığı saptanmıştır. 

Keman öğretmenleri, bu üç çeşit vibratonun nasıl uyguandığı hakkında bilgi 

edinmelidirler. Öğretimlerinde, öğrenciye kazandırmak istedikleri hedefte fazlaca 

zaman harcamamaları için bu bilgileri kullandmalıdırlar. 

g.  Araştırmanın sonucunda vibratonun belirli bir sistemi izleyen 

yöntemler ile öğretildiği saptanmıştır. Keman öğretmenlerinin vibrato öğretimi 
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için bu yöntemleri bilmeleri gerekmektedir. Bu yöntemlerin kullanıldığı sağlıklı 

bir öğretim süreci geçirmelidirler.  

h. Araştırmanın sonucunda vibrato öğretiminin öğrenciye ne zaman 

kazandırılması gerektiği saptanmıştır. Keman öğretmenlerinin, öğrencilerine doğru 

zamanda vibrato öğretimini gerçekleştirmeleri açısından vibratonun öğrencide 

kazandırılması gereken koşulların öğrenilmesi gerekmektedir.  

i. Araştırmanın sonucunda vibrato öğretimi öncesinde parmak ve el 

rahatlatmak amaçlı alıştırmalar saptanmıştır. Keman öğretmenleri, vibrato 

öğretimi öncesinde rahatlatma alıştırmalarını öğrencilerine uygulatmalıdırlar. 

j. Vibrato öğretiminin belirli yöntemler ile öğretildiği ve keman 

öğretiminde diğer tekniklerin de öğretim yöntemlerinin varlığının keman 

öğretmenleri tarafından bilinmesi, öğrencilerde kullanılması açısından Eğitim 

Fakülteleri’ nin Müzik Öğretmenliği Bölüm’ lerinde uygulanan 2005 yılı öğretim 

programında sadece sekizinci yarıyılda uygulanan “bireysel çalgı ve öğretimi” 

dersi birinci yarıyıldan itibaren uygulanmalıdır. 

k. Eğitim Fakülteleri’ nin Müzik Öğretmenliği Bölümleri’ nde Okul 

öncesi müzik öğretmenliği, ilköğretim müzik öğretmenliği, çalgı öğretmenliği, 

özengen/amatör çalgı öğretmenliği gibi branşlaşmaların gerçekleşmesi 

gerekmektedir ve bu branşlara uygun bir içerik, bu içeriğe göre uygun kitaplar 

üretilmelidir. Bu branşlaşmaya uygun staj yerleri belirlenmeli ve bu staj yerlerine 

her yarıyılda gidilmelidir. Öğretmen adaylarının seviyesine göre seçilmiş gruplarla 

çalışılmalıdır. 

 

 

 

 

 

 

 



 86

KAYNAKÇA 

 

 

 Applebaum, S. (1955). “With The Artists” New York: Prentice Hall (akt. 

Ka-won Lee). 

 

 Applebaum, S. (1972-84). “The Way They Play” vol.1-13 Neptune City, 

NJ: Paganinian Plications İnc (akt. Ka-won Lee). 

 

 Applebaum, S. (1986). “The Art  and Science of String Performans” CA: 

Alfred Publishing Company Inc (akt. Ka-won Lee). 

 

 Auer, L. (1921). “Violin Playing as I Teach It” New York: Dover (akt. 

Christopher R. Reidlinger). 

 

 Auer, L.(1926). “Graded Courses of Violin Playing” New York: Carl Flesh 

(akt. Ka-won Lee). 

 

 Baillot, J. (1996). “The Art of the Violin”(Goldberg, L. Trans.). Evanson, 

IL: Northwestern University Pres (akt. Ka-won Lee). 

 

 Boyden, D.(1990). ”The history of violin playing from its origin to 1761 

and its relationship to the violin and violin music” New York: Oxford University 

pres (akt. Lanette Shepherd). 

 

 Boyden, D. (1965). “The history of violin playing from its origin to 1761 

and its relationship to the violin and violin music” London: Oxford University 

Pres (akt. Christopher R. Reidlinger). 

 

 Boyden, David D.(1950). “The Violin and Its Technique in the 18th Century” 

The Musical Quarterly, vol:36 No:1, 9-38, 39,26 



 87

http://links.jstor.org/sici?sici=0027-

4631%28195001%2936%3A1%3C9%3ATVAITI%3E2.0.CO%3B2-I adresinden 24 

Ekim 2007 tarihinde alınmıştır. 

  

 Boyden, D. (1966). “The History of Violin Playing from Its Origins to 

1761” London: Oxford University Press. 

 

 Bronstein, R. (1977). “The Science of Violin Playing” Neptune City, N.J.: 

Paganinia, (akt. Ka-won Lee). 

 

 Brown, C. (1988). “Bowing Styles, Vibrato and Portamento in Nineteenth-

Century Violin Playing” Journal of the Royal Musical Associations, vol:113, No:1, 

97-128.  

http://links.jstor.org/sici?sici=0269-

0403%281988%29113%3A1%3C97%3ABSVAPI%3E2.0.CO%3B2-4 adresinden 2 

Kasım 2007 tarihinde alınmıştır. 

 

 Brueggen F. Horner K.(1974). “Frans Brueggen on the Baroque Recorder” 

Early Music Vol:2, No:2, 101-103. 

http://links.jstor.org/sici?sici=0306-

1078%28197404%292%3A2%3C101%3AFBOTBR%3E2.0.CO%3B2-P adresinden 

28 Aralık 2007 tarihinde alınmıştır. 

  

 Büyükaksoy, F. (1997). “Keman Öğretiminde İlkeler ve Yöntemler” 

Ankara: Armoni Yayınevi. 

 

 Çilden, Ş. (1996). ”Vibrato Öğretimi” Fiarmoni Sanat Dergisi, 133, 11, 

Ankara. 

 Donington,R. (1977). “String Playing Baroque Music 1” Early Music, Vol:3, 

No:3, 389+391+393. 

http://links.jstor.org/sici?sici=0027-4631%28195001%2936%3A1%3C9%3ATVAITI%3E2.0.CO%3B2-I
http://links.jstor.org/sici?sici=0027-4631%28195001%2936%3A1%3C9%3ATVAITI%3E2.0.CO%3B2-I
http://links.jstor.org/sici?sici=0269-0403%281988%29113%3A1%3C97%3ABSVAPI%3E2.0.CO%3B2-4
http://links.jstor.org/sici?sici=0269-0403%281988%29113%3A1%3C97%3ABSVAPI%3E2.0.CO%3B2-4
http://links.jstor.org/sici?sici=0306-1078%28197404%292%3A2%3C101%3AFBOTBR%3E2.0.CO%3B2-P
http://links.jstor.org/sici?sici=0306-1078%28197404%292%3A2%3C101%3AFBOTBR%3E2.0.CO%3B2-P


 88

http://links.jstor.org/sici?sici=0306-

1078%28197707%295%3A3%3C389%3ASPIBM1%3E2.0.CO%3B2-G adresinden 

25 Ekim 2007 tarihinde alınmıştır. 

  

 Donington, R. (1974). “A performer's Guide to Baroque Music” Early Music 

vol:2, No:2,117+119+121-122.  

http://links.jstor.org/sici?sici=0306-

1078%28197404%292%3A2%3C117%3ATBS%3E2.0.CO%3B2-J adresinden 30 

Kasım 2007 tarihinde alınmıştır. 

 

 Dounis, D. C. (1955). “Fundamental Technical Studies” Philadelphia (akt. 

Ka-won Lee). 

 

 Eberhardt, S. (1910). “Violin Vibrato: Its mastery and artistic use” New 

York: Carl Fisher, Inc (akt. Lanette Shepherd). 

 

 Eberhardt, S. (1911). “Violin vibrato: Its Mastery and Artistic Use” New 

York: Carl Flesh (akt. Ka-won Lee). 

 

 Ertürk, S. (1972). “Eğitimde Program Geliştirme” (yedinci baskı). Ankara: 

Meteksan Yayınları. 

 

 Elgar, E. Philip, R. (1984). “The Ricordings of Edward Elgar (1857-1934). 

Authenticity and Performance Practice” Early Music, Vol:12, No:4, The Early Piano 

I  481+485+487-489. 

http://links.jstor.org/sici?sici=0306-

1078%28198411%2912%3A4%3C481%3ATROEE%28%3E2.0.CO%3B2-Q 

adresinden 27 Kasım 2007 tarihinde alınmıştır. 

 Fachiri A. (1950). “Trends in Violin Playing” Music & Letters, Vol: 31, No: 

3, 282-284.  

http://links.jstor.org/sici?sici=0306-1078%28197707%295%3A3%3C389%3ASPIBM1%3E2.0.CO%3B2-G
http://links.jstor.org/sici?sici=0306-1078%28197707%295%3A3%3C389%3ASPIBM1%3E2.0.CO%3B2-G
http://links.jstor.org/sici?sici=0306-1078%28197404%292%3A2%3C117%3ATBS%3E2.0.CO%3B2-J
http://links.jstor.org/sici?sici=0306-1078%28197404%292%3A2%3C117%3ATBS%3E2.0.CO%3B2-J
http://links.jstor.org/sici?sici=0306-1078%28198411%2912%3A4%3C481%3ATROEE%28%3E2.0.CO%3B2-Q
http://links.jstor.org/sici?sici=0306-1078%28198411%2912%3A4%3C481%3ATROEE%28%3E2.0.CO%3B2-Q


 89

http://links.jstor.org/sici?sici=0027-

4224%28195007%2931%3A3%3C282%3ATIVP%3E2.0.CO%3B2-V adresinden 11 

Kasım 2007 tarihinde alınmıştır. 

 

 Fayez, S. (2001). “Kuramdan Uygulamaya Başlangıç Keman Eğitimi” 

Ankara: Yurtrenkleri Yayınevi. 

 

 Finson J.W. (1984). “Performing Practice in the Late Ninetheen Century, 

with Special Reference to the Music of Brahms” The musical Quartely, vol:70, No: 

4, 457-475.  

http://links.jstor.org/sici?sici=0027-

4631%28198423%2970%3A4%3C457%3APPITLN%3E2.0.CO%3B2-H adresinden 

16 Ekim 2007 tarihinde alınmıştır. 

 

 Flesh, C. (1934). “Problems of Tone Production in Violin Playing” New 

York: Carl Flesh. 

 

 Flesh, C. (1929). “Die Kunst des Violinspiels, I. Band” Berlin: Ries-Erler 

(akt. Ali Uçan) 

 

 Flesh, C. (1939). “The Art of Playing” (Vols.1-2). New York: Carl Flesh 

(akt. Ka-won Lee). 

  

 Galamian, I. (1962). “Princibles of violin Playing & Teaching (2nd ed.)” 

Englewood Cliffs, NJ: Prentice Hall (akt. Ka-won Lee). 

 

 Geminiani, F. (1952). “The Art Of Playing on The Violin” London:Oxford 

University Pres (akt. David D. Boyden). 

 

 Gök, M. (2006). “Öğrenci Orkestrasının Seslendirdiği Eserlere Ait 

Viyolonsel Partilerinin Otokar Sevcik Op. 25 Numaraları Etütte Yer Alan 

http://links.jstor.org/sici?sici=0027-4224%28195007%2931%3A3%3C282%3ATIVP%3E2.0.CO%3B2-V
http://links.jstor.org/sici?sici=0027-4224%28195007%2931%3A3%3C282%3ATIVP%3E2.0.CO%3B2-V
http://links.jstor.org/sici?sici=0027-4631%28198423%2970%3A4%3C457%3APPITLN%3E2.0.CO%3B2-H
http://links.jstor.org/sici?sici=0027-4631%28198423%2970%3A4%3C457%3APPITLN%3E2.0.CO%3B2-H


 90

Varyasyonlar Açısından İncelenmesi” Gazi Üniversites (yayınlanmamış yüksek 

lisans tezi). 

 

 Hauck, W. (1975). “Vibrato on The Violin” London: Bosworth & Co. Ltd 

(akt. Lanette B.Shepherd). 

 

 Hickman, R. (1983). “The Censored Publications of "The Art Playing on the 

Violin", or Geminiani Unshaken” Early Music, vol:11, No:1, Tenth Anniversary 

Issue 73-76  

http://links.jstor.org/sici?sici=0306-

1078%28198301%2911%3A1%3C73%3ATCPO%22A%3E2.0.CO%3B2-K 

adresinden 14 Eylül 2007 tarihinde alınmıştır. 

 

 Horn, A. Frh. V. (1964). “Die Technik des Violinspiels” Berlin-Lichterfelde 

(akt. Ali Uçan). 

  

 İlyasoğlu E, (1994). “Zaman İçinde Müzik” Ankara, Yapı Kredi Kültür 

Sanat Yayıncılık Ticaret ve sanayi A.Ş.  

 

 Jahn, A. (1951). “Methodik des Violinspiels” (Zvveite Auflge), Leipzig: 

Breitkopf-Haertel (akt. Ali Uçan). 

 

Karasar, N. (1994) “Bilimsel Araştırma Yöntemleri” Araştırma Eğitim 

Danışmanlık Ltd. Ankara.  

 

 Lee, Ka-won (1999). “An İvestigation of Left-Hand Technique on the 

Violin” Columbia University (yayımlanmamış doktora tezi). 

 

 Leland V. (1982). “The Dounis Princibles of Violin Playing” New York: 

Joseph Patelson Music House Ltd (akt. Ka-won Lee). 

 

http://links.jstor.org/sici?sici=0306-1078%28198301%2911%3A1%3C73%3ATCPO%22A%3E2.0.CO%3B2-K
http://links.jstor.org/sici?sici=0306-1078%28198301%2911%3A1%3C73%3ATCPO%22A%3E2.0.CO%3B2-K


 91

 Lochner, L.(1952). “Fritz Kreisler” New York: The Macmillan Company 

(akt. Christopher. R. Reidger, Lanette B.Shepherd). 

 

 Martens, F. (1923). “String Mastery: Talks with Master Violininsts and 

Teachers” New York: Frederick A. stokes Co (akt. Ka-won Lee). 

 

 Menuhin, Y. (1976). “Violin and Viola” New York: Schirmer Books, (akt. 

Ka-won Lee). 

 

 Mozart, L. (1985). “A Treaties on the Fundamental Principles of Violin 

Playing” ( E. Knocker Trans.). London: Oxford University Pres (akt. Ka-won Lee). 

 

 Neumann, F.(1969). “Violin Left Hand Technique” Urbana, IL: American 

String Teachers Association (akt. Ka-won Lee). 

  

 Reidlinger, Christopher R. (2000). ”Review and Analysis of Violin Vibrato 

Pedagogy with Begining Violin Students” The Faculty of Moores School of Music 

University of Houston (Yayımlanmamış doktora tezi).  

 

 Say, A. (2002). “Müzik Sözlüğü” Ankara: Müzik Ansiklopedisi yayınları. 

 

 Shepherd, Lanette B. (2004). “Video İnstruction for Teaching String 

Vibrato to İntermediate Students” The University of Iowa (Yayımlanmamış 

doktora tezi). 

 

 Spohr, L. (1832). “Violinschule” Vienna (akt. Clive Brown). 

 

 Star, W. (1976). “The Suzuki Violinist: A Guide for Teachers and 

Parents” Knoxville, TN: Kingston Ellis Pres (akt. Ka-won Lee). 

 



 92

 Stowell, R. (1990). “Das Vibrato in der Musik des Barock: ein Handbuch zur 

Aufführungspraxis für Vokalisten und Instrumentalisten” by Greta Moens-Haenen" 

Music&Letters, vol.71, No: 2, 241-242.  

http://links.jstor.org/sici?sici=0027-

4224%28199005%2971%3A2%3C241%3ADVIDMD%3E2.0.CO%3B2-0 

adresinden 23 Eylül 2007 tarihinde alınmıştır. 

 

 Uçan, A., Günay E. (1975). “Mektupla Yükseköğretim Keman / 1633 

Mektup No:7” Ankara: Mektupla Öğretim Merkezi 

 

 Whone, H. (1973). “The Simplicity of Playing The Violin” New York: 

Draker Publisher (akt. Ka-won Lee). 

 

http://www.pohutukawa.com/orchestra/violin/bowhold2/ (09 Kasım 2007) 

http://beststudentviolins.com/Home.html  (09 Aralık 2007) 

http://www.grovemusic.com/shared/views/article.html?section=music.41161.1.5.3.5

#music.41161.1.5.3.5 (14 Eylül 2007) 

http://beststudentviolins.com/geminiani.html  (22 Ekim 2007) 

http://www.classicstoday.com/features/ClassicsToday-Vibrato-part1.pdf  (18 Aralık 

2007)  

http://www.classicstoday.com/features/ClassicsToday-Vibrato-part2.pdf (18 Aralık 

2007) 

http://www.soundpostonline.com/archive/fall2003/page4.htm  (22 Haziran 2007) 

http://www.standingstones.com/auer.html  (5 Mart 2007) 

http://en.wikipedia.org/wiki/Vibrato  (7 Mart 2007) 

http://www.yok.gov.tr/egitim/ogretmen/muzik_ogretmenligi.doc (9 Mart 2007) 
 
 
 
 
 
 

http://links.jstor.org/sici?sici=0027-4224%28199005%2971%3A2%3C241%3ADVIDMD%3E2.0.CO%3B2-0
http://links.jstor.org/sici?sici=0027-4224%28199005%2971%3A2%3C241%3ADVIDMD%3E2.0.CO%3B2-0
http://www.pohutukawa.com/orchestra/violin/bowhold2/
http://beststudentviolins.com/Home.html
http://www.grovemusic.com/shared/views/article.html?section=music.41161.1.5.3.5#music.41161.1.5.3.5
http://www.grovemusic.com/shared/views/article.html?section=music.41161.1.5.3.5#music.41161.1.5.3.5
http://beststudentviolins.com/geminiani.html
http://www.classicstoday.com/features/ClassicsToday-Vibrato-part1.pdf
http://www.classicstoday.com/features/ClassicsToday-Vibrato-part2.pdf
http://www.soundpostonline.com/archive/fall2003/page4.htm
http://www.standingstones.com/auer.html
http://en.wikipedia.org/wiki/Vibrato
http://www.yok.gov.tr/egitim/ogretmen/muzik_ogretmenligi.doc


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EKLER 
 



 94

0 2

I. YARIYIL II. YARIYIL
KODU DERSİN ADI T U K KODU DERSİN ADI T U K

A Müziksel İşitme Okuma Yazma I 2 2 3 A Müziksel İşitme Okuma Yazma II 2 2 3
A Piyano I 1 0 1 A Piyano II 1 0 1
A Bireysel Çalgı I 1 0 1 A Bireysel Çalgı II 1 0 1
A Bireysel Ses Eğitimi  I 1 0 1 A Bireysel Ses Eğitimi II 1 0 1
A Okul Çalgıları I (Gitar-Bağlama-Blokflüt) 0 2 1 A Okul Çalgıları II (Gitar-Bağlama-Blokflüt) 0 2 1

GK Müzik Kültürü 2 0 2 A Koro I 0 2 1
GK Felsefe 2 0 2 GK Genel Müzik Tarihi 2 0 2
GK Türkçe I: Yazılı Anlatım 2 0 2 GK Türkçe II: Sözlü Anlatım 2
GK Atatürk İlkeleri ve İnkilap Tarihi I 2 0 2 GK Atatürk İlkeleri ve İnkilap Tarihi II 2 0 2
GK Yabancı Dil I 3 0 3 GK Yabancı Dil II 3 0 3
MB Eğitim Bilimine Giriş 3 0 3 MB Eğitim Psikolojisi 3 0 3

19 4 21 17 6 20
III. YARIYIL IV. YARIYIL

KODU DERSİN ADI T U K KODU DERSİN ADI T U K
A Müziksel İşitme Okuma Yazma III 2 2 3 A Müziksel İşitme Okuma Yazma IV 2 2 3
A Piyano III 1 0 1 A Piyano IV 1 0 1
A Bireysel Çalgı  III 1 0 1 A Bireysel Çalgı IV 1 0 1
A Bireysel Ses Eğitimi  III 1 0 1 A Bireysel Ses Eğitimi IV 1 0 1
A Koro II 2 2 3 A Koro III 2 2 3
A Armoni-Kontrpuan-Eşlik I 2 0 2 A Armoni-Kontrpuan-Eşlik II 2 0 2
A Geleneksel Türk Halk Müziği 2 0 2 A Geleneksel Türk Halk Müziği Uygulaması 0 2 1
A Okul Çalgıları (Gitar-Bağlama-Blokflüt) III* 0 2 1 A Elektronik Org Eğitimi* 0 2 1

GK Türk Müzik Tarihi 2 0 2 GK Bilgisayar II 2 2 3
GK Bilgisayar I 2 2 3 GK Türk Eğitim Tarihi* 2 0 2
MB Öğretim İlke ve Yöntemleri 3 0 3 MB Ölçme ve Değerlendirme 3 0 3

18 8 22 16 10 21
V. YARIYIL VI. YARIYIL

KODU DERSİN ADI T U K KODU DERSİN ADI T U K
A Müzik İşitme Okuma Yazma V 2 0 2 A Müziksel İşitme Okuma Yazma VI 2 0 2
A Piyano V 1 0 1 A Piyano VI 1 0 1
A Bireysel Çalgı V 1 0 1 A Bireysel Çalgı VI 1 0 1
A Armoni- Kontrpuan-Eşlik III 2 0 2 A Armoni-Kontrpuan-Eşlik IV 2 0 2
A Koro IV 1 2 2 A Koro V 1 2 2
A Orkestra/Oda Müziği I 1 2 2 A Orkestra/Oda Müziği II 1 2 2
A Geleneksel Türk Sanat Müziği 2 0 2 A Geleneksel Türk Sanat Müziği Uygulaması 0 2 1
A Eşlik Çalma* 0 2 1 A Çalgı Bakım Onarım Bilgisi* 0 2 1
A Eğitim Müziği Dağarı 2 0 2 A Müzik Biçimleri 2 0 2

GK Güncel ve Popüler Müzikler* 2 0 2 MB Sınıf Yönetimi 2 0 2
MB Öğretim Teknolojileri  ve Materyal Tasarımı 2 2 3 MB Özel Öğretim Yöntemleri I 2 2 3

16 8 20 14 10 19
VII. YARIYIL VIII. YARIYIL

KODU DERSİN ADI T U K KODU DERSİN ADI T U K
A Piyano VII* 1 0 1 A Koro ve Yönetimi 0 2 1
A Bireysel Çalgı VII 1 0 1 A Orkestra/Oda Müziği ve Yönetimi 1 2 2
A Koro VI 2 2 3 A Bireysel Çalgı ve Öğretimi 1 0 1
A Orkestra/Oda Müziği III 1 2 2 A Okul Öncesi  Müzik Eğitiminde Genel Yaklaşımlar* 0 2 1

A Türk Müziği Çokseslendirme* 0 2 1 A Eğitim Müziği Besteleme 2 2 3
A Özel Öğretim Yöntemleri II 2 2 3 A Piyano ve Öğretimi 1 0 1

GK Topluma Hizmet Uygulamaları 1 2 2 MB Öğretmenlik Uygulaması 2 6 5
GK Oyun, Dans ve Müzik* 0 2 1 MB Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yönetimi 2 0 2
GK Bilimsel Araştırma Yöntemleri 2 0 2 MB Özel Eğitim* 2 0 2
MB Rehberlik 3 0 3
MB Okul Deneyimi 1 4 3

14 16 22 11 14 18

A: Alan ve alan eğitimi dersleri, MB: Öğretmenlik meslek bilgisi dersleri, GK: Genel kültür dersleri

TOPLAM TOPLAM

TOPLAM TOPLAM

MÜZİK ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI

TOPLAM TOPLAM

TOPLAM TOPLAM

GENEL TOPLAM
Teorik Uygulama Kredi Saat

125 76 163 201
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MÜZİK ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI DERS 
İÇERİKLERİ 

 

I. YARIYIL 
 
Bireysel Çalgı I                                                                                                  (1-0-1) 
Keman: Keman ve öğeleri, keman çalmaya ilişkin temel bilgi ve beceriler. Keman 
çalmaya uygun duruş alma, kemanı doğru tutma, temel yay tekniklerinden detaşe ve 
legato çalma teknikleri ve bu tekniklere ilişkin uygulamalar, sol el parmaklarını  ilgili 
seslere doğru olarak düşürme, iki eli eşgüdümlü olarak kullanma, küçük ölçekli 
ulusal ve evrensel boyuttaki eserleri seslendirme. 
 
 
II. YARIYIL 
 
Bireysel Çalgı II                                                                                                (1-0-1) 
Keman II: Birinci konumda dört telin kullanımına ilişkin sağ ve sol el tekniklerine 
ilişkin bilgi ve beceriler. Aynı ve farklı teller üzerinde parmak-yay  geçişleri, detaşe 
ve legato yay tekniklerini doğru olarak uygulama, basit çift ses çalışmalarını 
uygulama, dört teli kapsayan değişik tonlarda dizi çalışmaları, teknik ve müzikal 
becerileri kapsayan düzeye uygun ulusal ve evrensel  boyuttaki eserleri seslendirme. 
 
 
III. YARIYIL 
 
Bireysel Çalgı III                                                                                               (1-0-1) 
Keman: Becerileri pekiştirici çalışmalar, sağ elde karmaşık yay teknikleri ve 
uygulamalar, dört telde değişik sol el becerilerini içeren çalışmalar ve yeni bir 
konuma geçiş. Bulunulan konumda değişik parmak düşürme ve çabuklaştırma 
çalışmalar, dört teli kapsayan karma yay kullanımı uygulamaları, detaşe ve legato 
tekniklerini geliştirme, vibratoya ilişkin temel bilgiler, teknik ve müzikal becerileri 
kapsayan düzeye uygun ulusal ve evrensel boyuttaki eserleri seslendirme. 
 
 
IV. YARIYIL 
 
Bireysel Çalgı IV                                                                                               (1-0-1) 
Keman: Konumda öğrenilen becerileri pekiştirme, öğrenilecek yeni konumda kalıcı 
ve geçişli çalışmalar, martele ve staccato yay teknikleri. Farklı konumlarda kalıcı ve 
geçişli olarak çalma, öğrenilen teknikleri yeni konumda uygulama, martele ve 
staccato yay tekniklerini uygulama, dört teli kapsayan değişik tonlarda dizi 
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çalışmaları, teknik ve müzikal becerileri kapsayan düzeye uygun ulusal ve evrensel 
boyuttaki eserleri seslendirme. 
V. YARIYIL 
 
Bireysel Çalgı V                                                                                                 (1-0-1) 
Keman: Öğrenilen teknik, bilgi ve becerileri bir yeni konumda kalıcı ve geçişli 
çalışmalarla pekiştirme, yeni bir konumda kalıcı ve geçişli olarak çalma, detaşe, 
legato, martele ve staccato yay tekniklerini yeni konumda karma olarak uygulama, 
öğrenilen konumları kapsayan değişik tonlardaki dizileri değişik yay teknikleriyle 
çalma  teknik ve müzikal becerileri kapsayan düzeye uygun ulusal ve evrensel 
boyuttaki eserleri seslendirme. 
 
 
VI. YARIYIL 
 
Biresysel Çalgı VI                                                                                              (1-0-1) 
Keman: Teknik, bilgi ve becerileri yeni bir konumda kalıcı ve farklı konumlarda 
geçişli olarak pekiştirme çalışmaları, vibratonun geliştirilmesine yönelik sol el 
çalışmaları, spiccato yay tekniğini uygulama, öğrenilen konumları kapsayan değişik 
tonlardaki dizileri değişik yay teknikleriyle çalma, teknik ve müzikal becerileri 
kapsayan uygun  ulusal ve evrensel eserler. 
 
 
VII. YARIYIL 
 
Bireysel Çalgı VII                                                                                              (1-0-1) 
Keman: Teknik, bilgi ve becerileri yeni bir konumda kalıcı ve geçişli olarak 
pekiştirici çalışmalar. Yeni bir konumda kalıcı ve geçişli olarak çalma, yay 
tekniklerini yeni konumda uygulama, öğrenilen konumlara  ilişkin dizileri değişik 
yay teknikleriyle çalma, spiccato yay tekniği, teknik ve müzikal becerileri kapsayan 
uygun  ulusal ve evrensel eserler. 
 
 
VIII. YARIYIL 
 
Bireysel Çalgı ve Öğretimi                                                                               (1-0-1) 
Keman: 8. ve daha yüksek konumlar, bu konumları kapsayan ileri düzeylerde 
alıştırma ve etütlerin öğretimi. 2 sesli aralıkların, 3 ve 4 sesli akorların çalınma 
teknikleri. Pizzikato (ditme) tekniği ve sol elle ditme, flajöle (flütsü, ıslıksı) vb. 
teknikler. 4 teli kapsayan 3 oktav içerisindeki ileri düzeydeki dizileri değişik yay 
teknikleriyle çalma. “Keman Öğretim Yöntemlerini” uygulama. Öğrenilen konumları 
kapsayan okul şarkıları, ulusal ve evrensel ezgiler. Düzeye uygun sonat yada 
konçertoları vb. yapıtları seslendirme. Okul müzik eğitimi dağarcığında kullanılacak 
parçaları seçme ve çalma  
(http://www.yok.gov.tr/egitim/ogretmen/muzik_ogretmenligi.doc) 

http://www.yok.gov.tr/egitim/ogretmen/muzik_ogretmenligi.doc
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