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1.G�R�� 
 
 Yirminci Yüzyıl' ın ilk yarısında bir çok ülkede besteciler, ulusçuluk akımının etkileriyle eserler 
vermi�tir. Ülkemizde de bestecilerimiz, Yüce Atatürk' ün de deste�i ile bu yönde çalı�malarını 
sürdürmü� ve Türk müzi�ini ça�da�la�tırmak amacıyla eserler bestelemi�lerdir. 
 Ülkemizde yeti�en ve yeti�mekte olan müzik e�itimcilerimizin, ö�rencilerimizin, Ça�da� Türk 
Bestecilerini ve eserlerini tanımı� olmaları son derece önemlidir. 
 Bestecilerimiz ülkemizin folklorik temalarını içeren eserler besteledi�i gibi, kendi duyu�larından 
yola çıkarak da eserler yaratmı�lardır. Yapılan incelemelerde piyano enstrumanı için yazılmı� eserlerin 
çok azının piyano e�itiminin amacına yönelik oldu�u görülmü�tür. Ayrıca bu eserlerin piyano e�itiminin 
hangi amacına yönelik oldu�u biliniyor olsa bile bir sıralama halinde olmadı�ı gözlenmi�tir. 
 Bu çalı�mada Ça�da� Türk Piyano Eserleri toplanarak, müzik ö�retmeni yeti�tiren 
kurumlardaki piyano e�itiminde kullanılabilecek olan eserler üzerinde incelemeler yapılmı� ve e�itimde 
"kolaydan zora do�ru" ilkesi göz önünde bulundurularak sıralanmı�tır. 
 Ça�da� Türk Müzi�ine yönelik gerçekle�tirilen çalı�malar Türk müzik tarihinde önemli bir yer 
tutar. Ancak müzi�imizin geli�ebilmesi ne kadar çok icra edildi�i ile ilgilidir. Ça�da� Türk Müzi�i 
alanında örnekler vermi� olan bestecilerimizi de eserleri yönünden tanımak, müziklerinin tanınması ile 
do�ru orantılıdır. Ülkemizde müzik e�itimcilerinin, müzik ö�retmeni yeti�tiren kurumlardaki ö�rencilerin 
ve konservatuar ö�rencilerinin bu konuya e�ilmi� olmaları, u�ra�ı verebilmeleri de bu durumu 
do�rudan etkilemektedir.  
 Günümüzde özellikle piyano e�itiminde, ça�da� müzi�imizin geli�imini etkilemi� olan 
bestecilerimizin, eserlerinin, güçlü�ü tartı�ılmaktadır. Yazılmı� olan eserlerin hangi e�itim amacına 
yönelik oldu�u tam olarak kesinlik kazanamamı�tır. Özellikle piyano e�itiminde, bu eserlerin, piyano 
e�itiminin hangi a�amasında kullanılabilece�i, bugün bir soru i�aretidir. 
 Ülkemizde mesleki müzik e�itimi, e�itim fakülteleri güzel sanatlar bölümlerine ba�lı müzik 
anabilim dalları ve konservatuarlarda yapılmaktadır. Özellikle ülkemizin her yanına ö�retmenlik 
yapmak üzere da�ılacak olan müzik anabilim dalı ö�rencileri açısından, Ça�da� Türk Müzi�i eseri 
çalmak oldukça önemlidir. Üstelik bütün ö�rencilere, piyano e�itiminin zorunlu olması, ö�retmen 
adaylarının iyi düzeyde piyano çalma zorunlulu�u ve bu e�itim sürecinde Ça�da� Türk eseri 
çalabilmeleri gereklili�i oldukça önem kazanmaktadır. Ancak Ça�da� Türk bestecilerinin yazdıkları 
eserlerin (özellikle piyano e�itiminde) fazla virtiozite içermeleri, piyano e�itimine yeni ba�layan 
ö�rencilerin, repertuarlarına Türk eseri katmak açısından olumsuz etki yaratmaktadır. E�itim amaçlı 
olarak yazılmı� piyano eserlerinin de piyano e�itim sürecinin (özellikle ilk üç yıllık kapsamda) hangi 
adımında kullanılabilece�inin belirtilmemi� olması kısacası parçaların teknik özelliklerine göre, piyano 
literatüründe belli bir sıralamada olmaması biz piyano e�itimcilerinin i�ini daha da zorla�tırmaktadır.  
 Bu ara�tırmada piyano alanında yazılmı� Ça�da� Türk Müzi�i eserlerinin, e�itim amaçlı olarak 
nasıl kullanılabilece�i sorusuna cevap aranmaktadır. Ara�tırma kapsamına alınan eserlerin, teknik 
açıdan analizi yapılmı� ve piyano e�itiminde kullanılan e�itimsel teknik sıralamaya göre paralelli�i 
saptanmı�tır.  
 
2.AMAÇ ve ÖNEM 
 
 Bu ara�tırmanın amacı, Ça�da� Türk bestecilerinin piyano eserlerinin, piyano e�itiminde 
belirlenen teknik adımlara göre, ba�langıç seviyesindeki ö�rencilerde e�itim amaçlı olarak nasıl 
kullanılabilece�inin ortaya çıkarılmasıdır. Bu da, piyano e�itiminde Ça�da� Türk Müzi�inin 
kullanılabilirli�inin geli�tirilmesi açısından önemlidir. 
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 Ara�tırma kapsamına alınan, Ça�da� Türk piyano eserleri, piyano e�itiminin ba�langıç 
a�amasında takip edilmesi gereken teknik adımlara göre sıralanmı�tır. Dolayısıyla Türk eserlerinin 
hangi amaca yönelik oldu�unun bilinerek çalı�ılabilmesi, bu ara�tırmayı oldukça gerekli kılmaktadır. 
Böylece ülkemizde daha kolay ve daha bilinçli bir �ekilde, ülkesinin müziklerinden yola çıkarak, kendini 
geli�tiren ö�rencilerin yeti�ece�ine inanılmaktadır.  
 
 
3.YÖNTEM 
 
 Ara�tırmanın gerçekle�ebilmesi için gereken çalı�malar �u �ekilde yürütülmü�tür; 
 Türk bestecilerinin yazmı� oldukları piyano eserlerine ula�abilmek için konuyla ilgili olan 
kaynaklar elde edilmeye çalı�ılmı�, Konservatuar, E�itim Fakülteleri Güzel Sanatlar E�itimi Bölümleri 
Müzik Anabilim Dalları ve Halk E�itim Merkezleri kütüphaneleri taranmı�tır. 
 Bulunabildi�i kadar Türk eseri toplanmaya çalı�ılmı� ve ara�tırma kapsamında yer almı�tır. Bu 
toplanan eserlerin müzik ö�retmeni yeti�tiren kurumlardaki piyano e�itimine yönelik olanları ve piyano 
ö�retim elemanları tarafından en fazla tanınmı� ve kullanmakta olanları  seçilmi�tir. 
 Ara�tırmada piyano tekni�i, uluslararası kaynaklardan faydalanılarak ve uzmanların görü�leri 
alınarak saptanmı�tır. Bu saptanan tekniklerin Güzel Sanatlar Bölümleri Müzik E�itimi Anabilim Dalları 
için yeterli oldu�u kabul edilmi� ve piyano e�itiminde üç yıl ile sınırlandırılmı�tır. Dolayısıyla; virtiozite 
gerektiren çok ileri seviyedeki eserler ara�tırmanın dı�ında bırakılmı�tır. Buna ba�lı olarak; piyano 
e�itiminde ula�ılması gereken teknik adımlara kar�ı paralellik gösteren Ça�da� Türk piyano eserleri, 
sadece çalmaya yönelik olan teknik adımlar üzerinde durularak sıralanmı�tır.  
 
4.BULGULAR ve YORUMLAR 
 
 Ara�tırmanın bu bölümünde, elde edilen veriler ı�ı�ında olu�turulan "Piyano E�itiminde Teknik 
Adımlar Listesi" sunulmu�tur. E�itim Fakülteleri Güzel Sanatlar E�itimi Bölümleri Müzik E�itimi 
Anabilim Dallarında piyano e�itimi üç yıl, altı dönem �eklinde uygulanmakta oldu�undan, teknik 
adımlar üç yıl ile sınırlandırılarak sıralanmı�tır. Ancak piyano, bireysel çalgı e�itimi olarak dört yıl 
süreyle uygulanabildi�inden, dördüncü yıla ili�kin teknik adımlar da listede yer almaktadır. 

 
 Birinci Yıl 
 1. Legato (ba�lı) çalabilme 
 2. Staccato çalabilme 
 3. Melodinin ve e�li�in dengesi 
 4. Deyim ve cümle ifadesini güçlendirmek için a�a�ı-yukarı bilek hareketi 
 5. Aralıkların legato çalınması 
 6.Hız kazandıran davranı�ları geli�tiren ve parmakları çalı�tıran çalı�malar 

 
 �kinci Yıl 
 1. �fadenin güçlenmesi 
 2. Legato ve staccato birle�imi 
 3. Eller arasındaki denge 
 4. Nüanslı çalma 
 5. Gam ve arpej hazırlı�ı 
 6. Aralıkların legato çalınması 

 
Üçüncü Yıl 

 1. El pozisyonunu de�i�tirme 
 2. Parmak geçi�leri 
 3. Kırık akor �ekilleri 
 4. Aralıkların legato çalınabilmesi 
 5. Aralıkların staccato çalınabilmesi 
 6. Parmak ba�ımsızlı�ının kazanılması 
 7. Önkol Dönü�leri 
 8. Pedal kullanımı 
 
 Dördüncü Yıl 
 1. Gamlar 
 2. Akorlar 



 3. Paralel nota geçi�leri 
 4. Triller 
 5. Teknik egzersizler 
 

Ara�tırma kapsamına alınan Ça�da� Türk Piyano Eserleri, piyano e�itiminde sözü edilen bu 
teknik adımlara kar�ı gösterdikleri paralellik çerçevesinde a�a�ıda sıralanmı�lardır. Müzik ö�retmeni 
yeti�tiren kurumlarda uygulanmakta olan piyano e�itiminde en çok kullanılan bu eserler; Ertu�rul 
Bayraktar' ın "Söyle�i, Yansıma, O Ka� O Göz, Seke Seke, Kaleden Kaleye", Necdet Levent'in "Koral", 
�lhan Baran' ın "Piyano �çin Çocuk Parçaları" isimli albümünden 1, 2, 4, 7, 8 ve 9, �lhan Tonger' in 
"Tren, Kör Ebe, Köy Kızları, Ka�nıdaki Çocuk, Oyun, Ya�mur Damlaları, Dere, Mırnav, Ya�murdaki 
Çocuk, Köy Yolunda", Seyyal Karar' ın "Top Oyunu", Muammer Sun' un "Yakarı, Sonbahar, Zeybek" 
ve "Yurt Renkleri" albümünden 1, 2, 4, 6 ve 9, Ahmet Adnan Saygun' un "�nci' nin Kitabı" isimli 
albümünden "�nci, Afacan Kedi, Masal, Kocaman Bebek, Ninni, Rüya", Ulvi Cemal Erkin' in "Duyu�lar" 
isimli albümünden "Oyun I, Küçük Çoban, Dere, Ka�nı, Oyun II, Uçu�lar ve IX, "Be� Damla" isimli 
albümünden 1, 2, 3, 5, Ekrem Zeki Ün' ün "Piyano �çin Küçük Parçalar" isimli albümünden "Eski 
Konakta, �alvarlı Kız, Masaldaki Atlı, Ovada Ak�am ve Gezi", Bülent Tarcan' ın "On Türk Piyano 
Parçası" isimli albümünden 1, 7 ve 8 no' lu parçalar olarak seçilmi�tir. 
 Bu eserlerin piyano e�itiminde belirlenen teknik adımlara göre paralelli�i ise; 
 
 Birinci Yıl: 
 Legato Çalma Tekni�i için; �lhan Tonger' in "Tren", Ertu�rul Bayraktar' ın "Söyle�i", "Yansıma" 
ve "O Ka� O Göz" isimli parçaları 
 Staccato Çalma Tekni�i için; Seyyal Karar' ın "Top Oyunu", Ertu�rul Bayraktar' ın "Seke 
Seke", �lhan Tonger' in "Kör Ebe" isimli parçaları 
 Melodi ve E�li�in Dengesi için; �lhan Baran' ın "Piyano �çin Çocuk Parçaları" albümünden 1 no' 
lu parça 
 Deyim ve Cümle ifadesini güçlendirmek için a�a�ı-yukarı bilek hareketini destekleyen teknik 
çalı�malar için; Ertu�rul Bayraktar' ın "O Ka� O Göz" ve "Kaleden Kaleye" isimli parçaları  
 Aralıkların Legato Çalınabilmesi için; Necdet Levent' in "Koral", �lhan Tonger' in "Köy Kızları" 
isimli parçaları 
 Hız Kazandıran Davranı�ları Geli�tirme çalı�ması için; �lhan Tonger' in "Ka�nı' daki Çocuk", 
"Oyun", "Ya�mur Damlaları" ve "Dere" isimli parçaları 
 
 �kinci Yıl: 
 �fade Tekni�i için; Ulvi Cemal Erkin' in "Küçük Çoban", Muammer Sun' un "Yakarı" ve "Yurt 
Renkleri" albümünden 1 no' lu parçaları 
 Legato ve Staccato Birle�imi tekni�i için; Muammer Sun' un "Sonbahar" ve "Zeybek", �lhan 
Tonger' in "Mırnav" ve "Ya�murdaki Çocuk" parçaları 
 Eller Arasında Denge tekni�i için; �lhan Baran' ın "Piyano �çin Çocuk Parçaları" isimli 
albümünden 7 no' lu ve Muammer Sun' un "Yurt Renkleri" isimli albümünden 2 no' lu parçalar, Ekrem 
Zeki Ün' ün "�alvarlı Kız" isimli parçası, 
 Nüans Tekni�i için; Ekrem Zeki Ün' ün "�alvarlı Kız" ve "Ovada Ak�am", Ulvi Cemal Erkin' in 
"Ka�nı" ve A. Adnan Saygun' un "�nci", "Ninni" ve "Rüya" isimli parçaları 
 Gam ve Arpej Tekni�i için; A. Adnan Saygun' un "�nci", "Ninni" ve "Rüya", �lhan Tonger' in 
"Köy Yolunda" ve Ekrem Zeki Ün' ün, "Gezi" isimli parçaları 
 Aralıkların ba�lı  çalınması için; �lhan Baran' ın "Piyano �çin Çocuk Parçaları" isimli 
albümünden 2 no' lu parça ve Ulvi Cemal Erkin' in "Uçu�lar" isimli parçası 
 
 Üçüncü Yıl: 
 El Pozisyonunu De�i�tirme tekni�i için; A. Adnan Saygun' un "Afacan Kedi" ve Muammer Sun' 
un "Yurt Renkleri" isimli albümünden 4 no' lu parça 
 Parmak Geçi�leri için; Muammer Sun' un "Yurt Renkleri" isimli albümünden 4 no' lu parçası ve 
Ekrem Zeki Ün' ün "Eski Konakta" ve "Masaldaki Atlı" isimli parçaları 
 Kırık Akor �ekilleri için; Ulvi Cemal Erkin' in "Duyu�lar" isimli albümünden "Oyun II", Bülent 
Tarcan' ın "On  Türk Piyano Parçası" isimli albümünden 1 no' lu parça, A. Adnan Saygun' un "Masal" 
ve "Kocaman Bebek" ve Muammer Sun' un "Yurt Renkleri" isimli albümünden 6 no' lu parçaları 
 Aralıkların Legato Çalınabilmesi için; �lhan Baran' ın "Piyano �çin Çocuk Parçaları" isimli 
albümünden 8 no' lu parça, Ulvi Cemal Erkin' in "Be� Damla" isimli albümünden 3 no' lu parça 
 Aralıkların Staccato Çalınabilmesi için; �lhan Baran' ın "Piyano �çin Çocuk Parçaları" isimli 
albümünden 9 no' lu parça 



 Parmak Ba�ımsızlı�ı için; Ulvi Cemal Erkin' in "Duyu�lar" isimli albümünden "Dere" isimli 
parçası 
 Önkol Dönü�leri için; A. Adnan Saygun' un "Afacan Kedi" ve �lhan Baran' ın  "Piyano �çin 
Çocuk Parçaları" isimli albümünden 4 no' lu parçalar 
 Pedal Kullanımı için; Muammer Sun' un "Yurt Renkleri" isimli albümünden 6 ve 9 no' lu 
parçalar 
 
Dördüncü Yıl: 
 Gam Tekni�i için; Ulvi Cemal Erkin' in "Duyu�lar" isimli albümünden 9 no' lu parça ve Bülent 
Tarcan' ın "On Türk Piyano Parçası" isimli albümünden "Köçekçe" isimli parçası 
 Akor Tekni�i için; Ulvi Cemal Erkin' in "Be� Damla" isimli albümünden 1, 2, ve 5 no' lu parçalar 
ve "Duyu�lar" isimli albümünden "Oyun I" isimli parça 
 Paralel Nota Geçi�leri için; �lhan Baran' ın "Piyano �çin Çocuk Parçaları" isimli albümünden 8 
no' lu parça 
 Tril Çalı�ması için; Bülent Tarcan' ın "On Türk Piyano Parçası" isimli albümünden "�natçı" isimli 
parça, 
olarak belirlenmi�tir. 
 
5.SONUÇLAR ve ÖNER�LER 
 
 Bu ara�tırmada Ça�da� Türk bestecilerinin piyano eserlerinin e�itim amaçlı olarak 
kullanılabilirli�ini ölçmek amacıyla bir metodik sıralama denemesi yapılmı�tır. Bu sıralama yapılırken 
müzik e�itimi anabilim dallarında ilk üç yılda kullanılabilecek çok az sayıda eser oldu�u gözlenmi�tir. 
Özellikle piyano e�itiminin ilk yılında kullanabilecek Ça�da� Türk eserlerinin sayıca çok daha az 
oldu�u görülmü�tür. 

Ara�tırmanın ba�ında, bestecilerimizin eserlerinin bazı güçlükler içerdi�i konusuna 
de�inilmi�ti. Dolayısıyla; piyano e�itiminin a�amaları dü�ünülecek olursa, Türk ö�rencilerinin, kendi 
ülkelerinin müziklerinden, çok az sayıda eser tanıyarak e�itimlerini sürdürebilecekleri kanısı ortaya 
çıkmaktadır. Bu konu hakkında Türk piyano e�itimi literatüründe bir bo�luk oldu�u gözlenmektedir. 
�imdiye kadar yazılmı� Ça�da� Türk piyano parçalarının e�itim amacına yönelik olanları ise belli bir 
sıralamada olmadı�ından, hangi amaç için kullanılabilece�i, piyano e�itimcilerinin ki�isel görü�lerine 
ba�lıdır. Bu ara�tırmada piyano eserlerinin metodik olarak sıralanı�ının bu bo�lu�u doldurabilece�i 
dü�ünülmektedir.  
 Ara�tırmalar sonucu elde edilen piyano eserlerini, piyano e�itiminin gerektirdi�i a�amalara 
göre sıralarken, her bir adım için az sayıda eserin paralellik gösterdi�i gözlenmi�tir. Buna ra�men az 
sayıda da olsa Türk bestecilerinin piyano eserlerinin e�itim amaçlı olarak kullanılabilirli�i belirlenmi�tir.  
 Teknik a�amalar açısından böyle bir metodik sıralamanın piyano e�itiminde kullanılabilece�i 
ve ö�rencilerin e�itimlerine devam ederken ülkelerinin müziklerinden, folklorik temalarından yola 
çıkarak piyanonun adımlarını daha kolay a�abileceklerini ve enstrumanlarını daha severek 
çalı�abilecekleri dü�ünülmektedir. 
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