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ÖZ

Bu tezin amacı solo keman sonatlarının tarihini  incelemenin yanısıra,  J. S. 

Bach’ın (1685-1750), Belçikalı besteci Eugene Ysaye (1858-1931) üzerinde var olan 

etkisini  araştırmaktadır.  Barok Dönemden başlayıp  20.  yüzyıla  kadar uzanan solo 

keman eserlerini betimleyip sorgularken, odak noktamız Bach’ın ve Ysaye’nin solo 

keman eserleridir.  Çalışmanın  birinci  bölümünde,  Ysaye’nin  hayatı  ve eser  dizisi 

sunulmaktadır. İkinci bölümde ise Bach ve Ysaye’nin solo keman için yazılmış sonat 

ve  partitaları  sergilenmektedir.  Üçüncü  bölümde  de  keman  ekolleri  ve  keman 

teknikleri anlatılmaktadır. Son olarak dördüncü bölüm; Ysaye’nin Bach’ın polifonik 

yapısından etkilenişi ve Ysaye’nin 2 nolu Solo Keman Sonatı’nın Bach’ın Mi Majör 

Solo Partitası ile karşılaştırılarak incelenmesini içermektedir.

ABSTRACT

The aim of this project is both to give a historic perspective on the solo violin 

genre and to reveal the influence of the German composer J. S. Bach  had on the 

Belgian  composer  Eugene  Ysaye’s  composing  style.  A  selected  series  of 

unaccompanied  violin  works  ranging  from  the  Baroque  period  to  the  twentieth 

century were discussed, yet the main focus was on the solo violin pieces written by 

Bach and Ysaye. In the first chapter of the project, an overview of Ysaye’s life and 

his music has been detailed as well as the index of his works. The second chapter 

includes a broad presentation of J. S. Bach’s sonatas and partitas as well as Ysaye’s 

sonatas  for  solo  violin.  The  violin  schools  and  development  of  violin  playing 

techniques were elaborated in the third chapter. Finally, the fourth chapter, which is 

the last one, includes a discussion of connections and influences regarding the both 

composers and a comparison of their composing styles and works. 
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BİRİNCİ BÖLÜM

1.Ysaye’nin Hayatı ve Sanatsal Etkinlikleri

1.1 Ysaye’nin Hayatı

 Eugene  Ysaye  16  Haziran  1858  yılında  Belçika’da,  Liege  kentinde 

dünyaya  gelmiştir.  İlk  keman  derslerini  beş  yaşındayken  babası  Nikolas 

Ysaye’den  almıştır.  1865’de  babası  Nikolas  Ysaye  tarafından  Liege 

Konservatuvarı’na gönderilmiştir.  Eugene Ysaye konservatuvarda 8 yıl  boyunca 

Desire  Heynberg’in  öğrencisi  olmuştur.  Fakat  konservatuvardaki  hocaları  onda 

büyük bir yetenek göremedikleri için konservatuvarı bırakmasını istemişlerdir.

Aynı  yıl,  Henri  Vieuxtemps  genç  Eugene’i  keman  çalışırken  tesadüfen 

dinlemiş ve özellikle kendi eseri olan “Fantasie Appassionata”yı  çalışından çok 

etkilenmiştir.  Bu doğrultuda onu Liege Konservatuvarı’na geri almak istemiş ve 

de başarılı olmuştur.

Ysaye,  1873’de keman hocası Rudolpe Massart ile çalışarak ilk birincilik 

ödülünü kazanmıştır. Önceden kemancılığı fazla ilgi çekmediği halde, bu büyük 

başarısı onun kemancı olacağını kanıtlamıştır. Liege konservatuvarı müdürü Jean-

Theodore,  Eugene’nin  bu  gelişmesinden  çok  etkilenmiş  ve  şöyle  demiştir: 

“Kuşlar şarkı söylüyorlar-Eugene o kadar doğal ve güzel keman çalıyor ki, adeta 

kuşlar şarkı söylüyorlar gibi...”1

Ysaye,  1874  yılında  düzenlenen  bir  keman  yarışmasında  da  en  büyük 

ödülü  kazanmıştır.  O  dönem  Brüksel  Konservatuvarı’nda  profesörlük  yapan 

Henry  Wieniawski  tarafından  özel  öğrenci  olarak  sınıfına  davet  edilmiştir. 

Wieniawski onunla memnuniyetle çalışmış ve onun kemancılığıyla ilgili şöyle bir 

yorumda bulunmuştur: “ Müzisyen ve kemancı olarak Ysaye’nın doğal yeteneği 

beni çok şaşırttı...” 2

1 Antoine Ysaye and Bertram Ratcliffe, Ysaye, His Life, Work and Influence, London, 1948, 
sayfa 25
2 Ibid sayfa 28
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1876 senesinde Paris’te Vieuxtemps ile çalışmaya başlayan Eugene Ysaye, 

bu  dönemde  kemancılık  açısından  çok  gelişme  göstermiş,  hem  insan  hem  de 

kemancı  olarak  şekillenme  dönemine  girmiştir.  3 O  dönemde  Fransa’daki  C. 

Franck (1822-1890),  C.  Saint  Saens  (1835-1921),  Vincent  d’Indy (1835-1899), 

Ernest  Chausson  (1855-1899),  Gabriel  Faure  (1845-1924),  ve  Claude  Debussy 

(1862-1918) gibi ünlü bestecilerle tanışmış ve bu bestecilerin onun hayatında çok 

büyük etkileri olmuştur. 

Ysaye, 1879 yılında, kendisini daha sonra Joseph Joachim ile tanıştıracak 

olan Ferdinand Hiller ile çalmış ve aynı yılın ilkbahar aylarında Berlin’e gitmeye 

karar  vermiştir.  Berlin’de  Bilse  Orkestrası’nın  (Günümüzde  Berlin  Filarmoni 

Orkestrası)  başkemancılığına  atanan  Ysaye,  başkemancılığının  yanı  sıra  Bilse 

Konzerthause’da  her  hafta  resitaller  vermiş  ve verdiği  resitallerde  Vieuxtemps, 

Spohr,  Paganini,  Joachim,  Ferdinand  Hiller,  Raff,  Bach  ve  Mozart  gibi 

bestecilerin eserlerini seslendirmiştir. Aynı dönemde Clara Schumann ile keman 

ve piyano ikilisi olarak çalmaya başlamışlardır.

Henri  Vieuxtemps  ile  çalıştığı  dönemde  piyanist  Anton  Rubinstein4, 

Ysaye’nin  çalışından  çok  etkilenmiş  ve  onunla  beraber  konser  turneleri 

düzenlemek  istemiştir.  Rusya’nın  önemli  şehirlerinde  konser  veren  Ysaye; 

Vieuxtemps ve Wieniawski’nin temsilcisi olduğu Belçika ve Fransız ekolünü bu 

ülkede  popülerleştirmiş,  bu  sayede  Sovyet  ekolüne  hem  repertuvar  hem  de 

eğitimsel açıdan büyük katkıda bulunmuştur. Rusya turnesi Ysaye’nin en önemli 

turnelerinden birisi olmuş; Vilma'da verdiği iki başarılı konser sonunda kendisine 

Amati5 keman hediye edilmiştir.

Paris’e  ikinci  gelişini  bu sefer  öğrenci  olarak değil,  profesyonel  kariyer 

yapan  bir  solist  olarak  1883  yılında  gerçekleştirmiştir.  Ysaye’nin  ilgisi,  bu 

dönemde  genç  bestecilerin  üzerinde  yoğunlaşmıştır.  Arkadaşı  besteci  Cézar 

Franck,  ünlü  keman  –  piyano  sonatını  Ysaye’ye  düğün  armağanı  olarak 

3 Paul Andre Les Editions Ysaye, Text Edited with comentary by Paul Andre ( honorary 
member of Foundation Eugene Ysaye) 1969, London. sayfa 63
4 Anton Rubinstein (1829 -1894) Rusya’daki ünlü piyanist ve besteci
5 Amati keman yapım sanatında dünyaca ünlü İtalyan keman yapımcısı
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bestelemiş  ve  hediye  etmiştir.  Ysaye  1886  yılında  piyanist  eşi  Louise  ile  bu 

sonatın ilk seslendirilişini kendi düğününde gerçekleştirmiştir.6

1886 yılında Brüksel Konservatuvarı’nda Keman Profesörü olarak eğitim 

vermeye  başlayan  Ysaye,  bu  görevini  1897’ye  kadar  sürdürmüş  ve  daha  sonra 

1889 yılında,  kendi öğrencisi  olan Crickboom,  diğer  müzisyenler  Van Hout ve 

Jacob’dan  oluşan  kuartetle  konser  vermeye  başlamıştır.  Oda  müziği  Ysaye’nin 

müzik  hayatında  oldukça  önemli  yer  tutmuştur.  Aralarında  Kreisler,  Thibaud, 

Casals  gibi  önemli  isimlerin  de  bulunduğu  müzisyenlerle  sayısız  oda  müziği 

konserleri gerçekleştirmiştir.

Carl Flesh onun hakkında söyle söylemektedir:

“Özgür  stili,  ifadesi  ve  benzersiz  tonuyla  bastırma  özelliği  ile 

çalabilmekteydi.  Dinleyici  onu  her  zaman  zevkle  dinliyordu.”  Flesch,  1902 

yılında  Ysaye’nin,  piyanist  Busoni  ve  ünlü  viyolonselci  Hugo  Becker  ile 

Tschaikovski’nin la minör Trio’sunu seslendirdiği konseri dinledikten sonra şöyle 

bir  yorumda  bulundu:  “Kemanci,  her  açıdan  gruptaki  diğer  müzisyenlerden 

üstündü....”7

30  Nisan  1889  yılında  İtalya’nın  Genova  şehrinde  verdiği  konserde 

Paganini’nin sadece kendisinin çaldığı Guarnerius kemanla çalma fırsatı bulmuş 

ve çok başarılı bir konser vermiştir. Turnenin devamında, İtalya’dan sonra bütün 

Avrupa’da konser vermeye devam etmiştir. Her gün farklı programlarla resitaller 

düzenlemiş  ve  her  resitalinden  sonra  daha  da  ün  kazanmıştır.  Aynı  turnede 

Chaussuon “Poeme” adlı senfonik şiirini Ysaye’ye ithaf etmiş; o da Almanya’da 

verdiği konserde eseri başarıyla yorumlamıştır.

1894’te  “Ysaye  Konserleri”  ismiyle  verdiği  ve  yönettiği  konser  dizisini 

düzenlemiştir.  Düzenlediği  bu  turnede  Belçika  ve  Fransız  ekolünü  yeni 

bestecilerin eserlerini seslendirirken tanıtmıştır. Bu sebepten dolayı 1894 turnesi 

Ysaye açısından çok farklı ve değerli bir turne olmuştur.

Ysaye,  üstün  kemancılığının  yanında  iyi  de  bir  orkestra  şefiydi.  1900 

yılında Londra’da yönettiği Ludwig van Beethoven’ın Fidelio Operası çok beğeni 
6 Antoine Ysaye and Bertram Ratcliffe Ysaye, His Life, Work and Influence, London 1948 
sayfa 32
7 Ibid, s 32
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toplamış,  bu  beğeni  karşısında  10  kez  daha  Fidelio  Operası’nı  yönetmesi 

istenmişti.

1901’de Londra’da yapılan ödül töreninde daha önceden Bruch, Dvorak, 

Grieg,  Joachim,  Moszkovski,  Paderevski,  Saint-Saens,  Sarasate,  Svendsen  gibi 

sanatçılara verilen altın madalya ödülünü almaya layık görülmüştür. Bu ödülden 

sonra da Filarmoni Grubu’nun onursal üyesi olmuştur.8

Ysaye,  kariyerinin  başlangıcından  itibaren  Guarnerius  kemanıyla  konser 

vermiştir. Fakat aynı zamanda “Hercules” isimli bir Stradivarius kemana da sahip 

olduğu  bilinmektedir.  Rusya’nın  St.  Petersburg  şehrinde  verdiği  konserde 

“Hercules” kaybolmuş, bu sebepten dolayı Rusya turnesi Ysaye için acı bir hatıra 

olarak kalmıştır.

1914  yılının  Ağustos  ayında  Birinci  Dünya  Savaşı  başladığında 

Amerika’da  idi.  Ailesiyle  birlikte  Londra’ya  göç  etmiş  ve  İngiltere’ye  destek 

vermek  için  konserler  düzenlemişti.  İngiltere’de  kaldığı  dönemde  1918  yılına 

yakın keman kariyerini sonlandırmış ve orkestra şefliği kariyerine devam etmiştir. 

Bu dönemde Cincinati Orkestrasının baş şefi olarak göreve başlamıştır.

1922 yılında ülkesi Belçika’ya geri dönmüştür. Bu dönüşünde günümüzde 

hala devam eden birçok faaliyetin başlangıcını sağlamış ve bu fikirleriyle müzik 

yaşamı  adına  çok  büyük  katkıları  olmuştur.  Kendisinin  bu  önemli  katkıları 

arasında  kurduğu  Müzik  Vakfı,  yaptırdığı  Palais  des  Beaux  adındaki  konser 

salonu,  kurucusu  olduğu  Queen  Elizabeth  Keman  Yarışması  ve  Kraliyet 

Orkestrası ve benzer yapıtları sayılabilir.

1924  yılında  eşi  Louise’nin  ölümüyle  beraber  Ysaye’nin  hayatında 

umutsuzluk  dolu  bir  dönem  başlamıştır.  Depresif  günlerinde  tek  dostu  olan 

kemana  sığınmış  ve  ilerleyen  yaşına  rağmen  asla  inancını  ve  isteğini 

kaybetmemiştir.  Bu  doğrultuda  bir  turne  daha  düzenlemiş;  fakat  bu  turne 

Ysaye’nin, maalesef, son turnesi olmuştur. Yaşının ilerlemesi ile beraber konser 

performansı gençliğindeki gibi başarı kazanamamıştır. 

Turnenin sonunda hastalanmıştır. 12 Mayıs 1931 tarihinde öğrencisi Philip 

Newman,  Ysaye’nin  bestelediği  4.  Sonatı  ona  çalarken  hayata  gözlerini 

yummuştur.
8 Boris Sscwartz, Great Masters of The Violin, Paperback, 1987. sayfa 66
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1.2 Post Romantizm Kemancısı

Belçika ekolünün en önemli temsilcisi olarak kabul edilen Eugene Ysaye, 

aynı  zamanda  eğitimini  Fransa’da  Massart,  Wieniawsky  ve  Vieuxtemps’dan 

alarak Fransız ekolünün oluşumunda da çok önemli bir rol oynamıştır. Ysaye’den 

önce mükemmel ve zarif (elegant) çalma stilinin temsilcisi Sarasate, klasik çalma 

stilinin  temsilcisi  ise  Joachim idi.  Ysaye  bu  iki  stili  de  benimsemekle  beraber 

onların  kusursuz karışımını  uygulamıştır.  Bu nedenle  “Sarasate  gibi  elegant  ve 

tutkulu, Joachim kadar somut ve saf” olduğu söylenmektedir.9 Buradan hareketle 

Ysaye’nin  icrası,  teknik  mükemmellik  ve  güçlü  ifade   kavramlarının  sentezi 

olarak tanımlanabilir.  Bu dönemdeki müzik dünyası,  olağanüstü teknik ustalıkla 

ton  (ses)  güzelliğini  birleştirebilen,  bunun  yanısıra  duyulmamış  bir  coşku  ve 

duygusallığı  yansıtabilen,  aynı  zamanda  da  olgunluğa  ermiş  ve  ‘Romantik 

Çağ’ın’  havasını  bütünüyle  aktarabilecek  kapasiteye  sahip  yeni  bir  ‘Keman 

Ustası’  için  hazırdı.  Bütün bu özeliklerin  taşıyıcısı  ve olağanüstü kemancı  olan 

Eugene Ysaye’nin ortaya çıkışı bu döneme denk geldi. Keman sanatı konusunda, 

19.  ile  20.  yüzyılları  bağlayan  sanatçının  Eugene Ysaye  olduğunu berlirtmekte 

fayda var. Kreisler, Thiboud, Szigeti,  Enesco ve daha sonra Ellman ve Milstein 

gibi ünlü kemancılar  ona ‘Notre Maitre a Tous’ – Hepimizin Üstadı’10 lakabını 

takmışlar ve icrasının daima gerçek hayranları olduklarını söylemişlerdir.

Ysaye’nin  eşsiz çalma  stili,  güçlü  tonu,  mükemmel  tekniği  ve  hatasız 

entonasyonu bir  mozaik  olarak  muazzam bir  sanatsal  kişilik  ortaya  koyuyordu. 

Bu da Ysaye’nin neden 20. yüzyılın en büyük Post-Romantik kemancısı olduğunu 

göstermektedir.11 Özünde romantik olan Ysaye,  ulu ve derin duygularla  çalınan 

her türlü müzik yapıtını mükemmel seslendirmesinin yanı sıra somut eserleri de 

büyük bir artistik yetenek ve güzellikle ve kolaylıkla çalmaktaydı. 

Ysaye’nin keman çalma stili aslında onun meşhur ve olağanüstü vibratosu 

ile de tanınmaktadır.  Onun vibratosunu Flesh şu şekilde överek değerlendiriyor: 

9 Margaret Campbell The Great Violinists, UK Curtis Brown, 1980, sayfa 48
10 Antoine Ysaye and Bertram Ratcliffe Ysaye, His Life. Work and Influence, London 1948. 
sayfa 55
11 Yu-Chi Wang, A Survey of the Unaccompanied Violin Repertıire, Cetering on Works by 
J.S.Bach and Eugene Ysaye, Doctoral Dissertation, University of Maryland, 2005, sayfa 68
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“Vibrato onun duygularından doğal ve içten bir şekilde akmakta ve daima doğru 

yerde  sergilenmektedir  ....Hayatımda  dinlediğim  en  üstün,  en  “kendine  özgü” 

kemancıdır.”12

Ysaye’nin keman sesi değerini  Joseph Szigeti  de şöyle ifade etmektedir: 

“...güzel, temiz, örtülü vibrato ile hiç kimseyi ilgisiz bırakmıyor...”13 

Ysaye, diğer müzisyenlere, bestecilere ve de kemancılara böylece ebedi bir miras 

bıraktı.  Zira 60’tan fazla beste ona ithaf  edilmişti  ve büyük çağdaş bestecilerle 

çok güçlü ilişkisi vardı. 

1.2.1 Post Romantizm

 Besteciler  açısından  en  verimli  ve  en  uzun dönem olarak  kabul  edilen 

Romantik  Dönem,  1800-1890  tarihleri  arasındadır.  Romantizm  kelimesi,  eski 

Fransızcada “şiir yazma” anlamına gelen ‘romance’ kelimesinden türemiştir. Bu 

sözcük  onyedinci  ve  onsekizinci  yüzyıl  edebiyatında  “masalsı”,  “fantastik” 

özellikleri  dile  getiriyordu  ve  “usçu”  anlayışın  karşıtı  olarak  kullanılıyordu. 

“Duygu  dolu”,  “duyarlı”,  “düşsel”  vb.  gibi  anlamlar  taşıyordu.14 Romantizm, 

kendi  içerisinde  de  üç  döneme  ayrılmaktadır:  Erken  Romantizm  (1800-1830.), 

Yüksek  Romantizm  (1830-1850)  ve  Geç  Romantizm  (1850-1890.).  Bazı 

besteciler  romantizme  karşı  tepki  olarak  yeni  bir  akım  (İzlemcilik, 

Ekspresiyonizm...) oluşturmuş, diğer besteciler ise yirminci yüzyılda da romantik 

stilde  bestelemeye  devam  etmişlerdir.  Bu  bakımdan  romantik  dönemin  hiç 

bitmediği söylenebilir.

Post-Romantizm  Dönemi,  hiçbir  yerde  özel  bir  dönem  olarak 

algılanmamakla  beraber;  romantizmin  karakterine  bazı  değişiklikler  ekleyerek, 

romantizmin  en  geç  dönemi  ve  devamı  olarak  görünmektedir.  Romantik 

Dönemden farkı, melodi fikrinin yenilenmesi, geleneksel fikirlerin geliştirilmesi 

121

 Carl Flesh The Art of Violin Playing, Book 1, New York, 2000, sayfa 91
13 Szigeti J. Szigeti on the Violin, Paperback, 1979, sayfa 88
14 Ahmet Say Müzik Tarihi, Müzik Ansiklopedisi Yayınları, Kurtuluş Matbaası, 1994, 
Ankara, sayfa 212
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ve  duygusal  ifadelerin  gelişmesidir.  Bu  dönem,  Romantik  Dönemin  öğelerini 

daha abartılı şekilde kullanma dönemi olarak düşünülebilir. Bu “çağdaş” fikirlerin 

sonucu  olarak  otantik  müziği  besteleyen  yirminci  yüzyıl  bestecileri,  müzik 

dinleyicileri için ilgi çekici olmuştur.

Ysaye,  Romantik15 Dönemde  doğduğu;  İzlenimcilik16 Akımı  sırasında 

büyüdüğü  ve  Dizisel  Müzik17 döneminde  yaşlandığı  halde,  Post  Romantizm 

dönemini kendine en yakın dönem olarak seçmiştir.  Onun eserleri Debussy’ nin 

rengini,  Chausson’  un  armoni  hareketlerini,  Franck’  ın  uzun  motif  gelişimini 

içermekle beraber, diğer dönemlerin unsurlarını da kapsamaktadır. Böyle olması 

çok doğaldır, çünkü Ysaye hem profesyonel, hem de özel olarak bu bestecilerle 

beraber çok vakit geçirmiştir. 

1.2.2 Ysaye’nin Öğretmenlik Hayatı

Bir  öğretmenin  mesleğinde  ne kadar  başarılı  olduğunun  göstergesi 

yetiştirdiği öğrencilerin elde ettiği başarılar ve kariyerleridir. Ysaye öğretmenlik 

yaparken  çok  başarılı  olmuştur.  Yıllar  boyunca  eğitimcilik  yaparak  muhteşem 

kemancılar:  Mathieu Crickboom, Josef Gingold, Alfred Dubois, Lois Persinger, 

Remo Bolognini, ünlü besteci Ernst Bloch, Brüksel Quartet’in 1. kemancısı olan 

Franz Schorg gibi isimleri yetiştirmiş olması bunun kanıtıdır. 

15 Romantizm dönemi Müzik tarihinde 1800 -1890 yıllında yer almaktadır
16 İzlenimcilik (İmpresiyonzm) müzik tarihinde 1874 -1937 yılında sürdüren bir akımdır 
17 Dizisel müzik (Seryalizm) müzik tarihinde 1940. yılından sonrası bir akımdır
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1.3   Ysaye’nin Besteci Ruhu

Ysaye hem kemancı hem de besteci olarak itibarlı bir sanatçıydı.  Armoni 

ve kompozisyon dersleri almamasına rağmen, eserleri her zaman yaratıcı armoni 

ile örülüydü.18

Besteleme  tarzı  klasik  olarak  kabul  edilse  de  eserleri  çağdaşı  olan 

eserlerden üstün olmayı başarmıştır. Burada kastedilen eserler çouğunlukla ilham 

gücü kuvvetli ve beste tarzı olarak Fransız-Belçika Ekölündeki diğer sanatçıların 

bestelediği  eserlerden  farklı  eserlerdi.  Zira  eserlerindeki  yaratıcı  güç  ve 

yeniliklerin  keman  sanatı  üzerindeki  devasa  etkisi  günümüze  kadar 

hissedilmektedir. 

Kendisine ait 60’tan fazla eser bulunmaktadır. Torunu olan Antoan Ysaye 

eserlerini  araştırırken  onları  şöyle  sınıflandırmıştır:  solo  keman  için,  2  keman 

için, keman ve piano için, keman ve orkestra için, 2 keman ve orkestra için, solo 

viola  için,  solo  viyolonsel  için,  keman  ve  viola  için,  viyolonsel  ve  piano için, 

piano trio, yaylı dörtlü, yaylı beşli, orkestra için ve ayrıca bir opera.

18 Grove music online, E. Ysaye 
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1.3.1 Ysaye’nin Eser Dizini

Solo Keman İçin Bestelenmiş Eserleri

1-6 Solo Keman Sonatı op. 27

11-21 10 Prelüd ( Revus par Radoux-Rogier)

22 Egzersiz ve Gamlar

23 Brahms Keman Konçertosu İçin Kadans

24 3. Mozart Keman Konçertosu İçin Kadans

25 22 Viotti Keman Konçertosu İçin Kadans

26 Tschaikovsky Keman Konçertosu İçin Kadans

İki Keman İçin Bestelenmiş Eserleri

27 Sonate a la Reine

28 Acept de Violon des Poémes

Keman Ve Orkestra İçin Bestelenmiş Eserleri

29 d’aprés 2 Poemes

30 Poeme Elegiaque

31 Extase

32 Divertimento

33 Fantaisie

34 Neiges Antan

35 Berceuse
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36 2 Mazurkas

38 Au Rouet

39-40 Etudes . Poémes

41 Caprice Saint–Saens

42 Chanson d’Hiver

43 Réve d’Enfant

44 Lointain Passé

45 Paganini Variyasyon

İki Keman Ve Orkestra İçin Bestelenmiş Eseri

48 Amitié

Viola Solo İçin Bestelenmiş Eseri

49 Sonat Op. 28

Viyolonsel Solo İçin Bestelenmiş Eseri

50 Sonat Op. 29
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Viyolonsel Ve Orkestra İçin Bestelenmiş Eserleri

52 Méditation

53 Sérénade

Piano Triosu İçin Bestelenmiş Eseri

54 Poéme Nocturne

Yaylı Beşli ( 2 viola) İçin Bestelenmiş Eseri

55 La Liége

Yayli Dörtlüsü Ve Orkestra İçin Bestelenmiş Eseri

56 Harmonies de du Soir

Yaylı Triosu İçin Bestelenmiş Eserleri

57 Le Chimay

58 Le Londres

Orkestra İçin Bestelenmiş Eserleri

59 Exil Cordes

60 Reve d’Enfant 1

61 Reve d’Enfant 2
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Literatür 

62 Vieuxtemps, Mon Maitre

63 Historique des 6 Sonatas

64 L’Art d’Ysaye 

65 Ysaye Par Son Fils

Opera

66 Pierre-li-Houyeu

Önemli not: Ysaye’nin yayımlanmayan bir çok eseri vardır. Onlardan 

çoğu Musee de Liege’de bulunmakta ve yayınlanmaları beklenmektedir.
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GİRİŞ

Keman,  oda  müziği  ve  orkestradaki  kullanımı  dışında  eşlik  enstrümanı 

olmaktan çok bir “solo” enstrümandır. Gerek rengi, gerekse tınısı açısından solo 

bir enstrüman olduğu için genellikle başka enstrümanların eşliğine ihtiyacı vardır. 

Diğer  yandan,  solo  keman  eserleri  eşliksiz  olduğu  için  yorumcunun  icra 

eksikliklerini  açıkça  sergiler.  Bu  eserler  yalın  ve  çıplak  olmalarından  dolayı 

kemancıları her anlamda fazlasıyla zorlarlar.

J. S. Bach ve E. Ysaye’nin 6 solo keman sonatı, yorumcuları zorlamanın 

yanısıra, besteleme aşamasında bestecilere de esin kaynağı olmuşlardır. Bu tezde 

Bach’ın  Mi  Majör  Partitası  ile  Ysaye’nin  Obsession Sonatını  karşılaştırırken 

Bach’ın Ysaye’nin üzerinde bıraktığı  etkiyi  de incelenmiştir.  Okuyucunun tezin 

konusunu  daha  iyi  algılayabilmesi  için  Bach’ın  ve  Ysaye’nin  yaratıcılıklarının 

kaynaklarını da anlayabilmesi gerekir. Varmak istediğimiz noktaya giderken, bu 

tez  ile  ilgili  olan  yan  konular  da  incelenmiştir.  Bu  konular  sırasıyla:  Barok 

Dönem, Post Romantizm Dönemi,  sonat, solo keman sonatının tarihçesi,  keman 

ekolleri ve bu ekollerden doğan çalma teknikleridir. 

Bach  ve  Ysaye’nin  solo  keman  sonatlarını  icra  etmek  isteyen  bir 

kemancının  sol  ve  sağ  elinin  belirli  bir  teknik  olgunlukta  olması  şarttır.  Bu 

tekniğin istenen seviyeye  ulaşabilmesi  için öğrencinin konservatuvara başlangıç 

döneminden itibaren uzun seneler sürecek yoğun bir emek ve itinalı bir çalışma 

ortaya  koyması  gerekmektedir.  Kemancı  ancak  böyle  bir  çalışma  sürecinden 

geçtikten sonra Bach ve Ysaye’nin solo sonatlarını çalabilecek teknik olgunluğa 

ulaşmış olur. Bu solo sonat ve partitalar tüm dünya ülkelerinde, tüm kemancıların 

repertuvarında çok önemli bir yer tutmaktadır.
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İKİNCİ BÖLÜM

2.1 Sonat ve Solo Sonat Hakkında Ön Bilgi

Sonat, İtalyanca tınlamak, söylemek anlamına gelen  sonare kelimesinden 

gelmektedir.  “Günümüzdeki  en  doğru  anlamıyla  sonat;  bir  veya  birden  fazla, 

genellikle  3-4 bölümden oluşan,  bir solist  ya  da küçük bir  grup tarafından icra 

edilen müzik biçimidir” 1

Erken dönemlerde sonare kelimesi, herhangi bir eserin söylenmek yerine 

çalındığını  ifade etmekteydi.  13.  Yüzyıldan  itibaren  ise sonare kelimesi  sadece 

enstrümantal parçalarda kullanılan bir terim haline gelmiştir. Sonat terimi ilk kez 

1561 yılında ünlü lavta ustası Gorzanis tarfından lavta için yazıldığı “Intabulaturo 

di Lauto” kitabında kullanılmış, bu dönemlerden sonra sonat, lavta repertuarında 

yer  almaya başlamıştır.  Zaman geçtikçe enstrümantal  müzikte büyük gelişmeler 

olmuş  ve  müzik  formları  da  doğal  olarak  bu  gelişimle  birlikte  çeşitlilik 

kazanmıştır (senfoni ve konçerto gibi). Böylece sonat kelimesi de yeni bir özellik 

ve biçim kazanmıştır. 

Ayrıca, ‘Solo Sonat’ın terim olarak var olmasından önceki diğer solo eserler 

(form olarak danslar prelude, allemande, courante gibi) solo sonatların öncülü olarak 

kabul edilmektedir. Erken dönemlerde ilk solo keman eserlerinin biçimlendirmesini 

Alman besteci ve kemancı T. Baltazar’ın ( 1630–1663) 2 Prelüd ve Allemande ile M. 

Westhoff’un (1636-1685) ise solo keman için yaptığı 6 süit ile sağlamıştır. Yine form 

ve  içerik  olarak  solo  sonat,  daha  önceki  sonat  stilinden  çok farklı  bir  görünüme 

kavuşmuştur.  Birkaç bölümden oluşmaktadır,  ancak bölümler  dans (süit)  formuna 

daha  çok  benzemektedir  ve  daha  farklı  yapılar  içermektedir.  İlk  solo  sonatlar 

arasında Telemann’ın keman için solo sonatları ve Bach’ın,  Sonata a Violino Solo 

Senza Basso Continuo adlı eserleri de önemli yer tutar. Ondan sonraki dönemlerde 

1  Stanley, Sadie, The New Grove Dictionary of Music and Musicians, London, Macmillan 
Publishers, 1980, volume 17, sayfa 479
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keman için yazilan solo sonatlar arasında Hindemit ve Bartok’un solo sonatları da 

sayılabilir.  

Biçim  olarak  sonatın  ve  solo  sonatın  gelişimi  Barok,  Klasik,  Romantik 

Dönemlerde ve 20. yüzyılda da devam etmiştir.

2.2. Barok Müziğin Sanatsal Temeli

 Müzik tarihinde 1600-1750 yıllarını kapsayan ve kendi özellikleri içinde 

gelişen çağa Barok Dönem denir. Barok terimi Portekizce “çarpık inci” anlamına 

gelmektedir.  Müzikte  Barok  Dönemini  Rousascau  1767’de  ve  Koch  1802’de 

birbirine  çok  yakın  bir  tanımla  özetlemişlerdir:  “Barok  müziği,  armoni 

bilimindeki tırmanışı, dissonansın artışını, melodinin daha da ağırlık kazanışını ve 

yapay bile olsa süslemeci anlayışın önemsenmesini yansıtır.”2

Barok Dönemi, özellikle saraylarda sergilendiği için “saray sanatı” kabul 

etmektedir.3 Dolayısıyla gösteriş ve görkeme düşkündür; abartılı bir biçimcilikten 

yanadır, kişiliğe ve sanatta ustalığa (virtüözite) önem verir. 

Barok  Dönemde  eski  müziğin  yeni  çalgılara  uygulanması  gözetilmiş, 

kilise  ve  soyluların  dindışı  alanda  da  eser  siparişleri  başlamıştır,  fakat  eski 

besteleri  önemsediği  için  “Eski  sanatın  süslendiriliş  biçimi”4 olarak 

tanınmaktadır.  Çalgılarda  teknik  mükemmellik,  virtüozite  gerektiren  süsleme 

pasajları Barok çalgı müziğini şekillendirmektedir.

Enstrüman  yapımcılığının gelişmesiyle  birlikte  İtalya’da  Nicolo  Amati, 

Guarnerius, Stardivarius, Avusturya’da Jacob Stainer, İgiltere’de Thomas Urquart 

gibi  usta  keman  yapımcılarının  yaptığı  enstümanlar  sayesinde,  doğal  olarak 

2 Ahmet Say, Müzik Tarihi, Müzik Asiklopedisi Yayınları, Kurtuluş Matbaası, 1994, Ankara, 
sayfa 98
3 Josip Andreis, Müzik Tarihi, Naklada Liber, 1989, Zagreb, sayfa 115
4 Ahmet Say Müzik Tarihi, Müzik Asiklopedisi Yayınları, Kurtuluş Matbaası, 1994, Ankara, 
sayfa 173
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keman çalma sanatı da belli bir gelişim göstermiştir. (Çift ses çalma tekniği, sağ 

el teknikleri vb).
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2.2.1. Barok Dönem’de Sonat

Şüphesiz,  stil,  form ve bütünlük açısından her  dönem sonatının kendine 

özgü özellikleri vardır. Barok dönemde sanatsal bir form olarak sonat, Venedik’li 

ünlü besteci G. Gabrielli’nin eserlerinde etkin bir şekilde yer almaya başlamıştır.5 

Gabrielli’nin iki ve daha fazla enstüman grubu için yazdığı sonatlarından “Sonata 

per  tre  violini”6 (1615),  sonatın  form  olarak  kullanılışına  iyi  bir  örnek  teşkil 

etmektedir.  Daha  sonra  sonatın  gelişimi  ile  sonata  da  chiesa* ve sonata  da 

camera* olmak  üzere  iki  farklı  sonat  tipi  ortaya  çıkmıştır.  Kiliselerde 

seslendirilen  ve  küçük  org  sonatlarından  oluşan  Sonata  da  Chiesa tamamen 

bağımsız  parça  formundadır.  Buna  karşılık  Sonata  da  Camera  saraylarda 

seslendirilirdi ve saray bestecilerinin keman, flüt, obua ya da viola da gamba gibi 

enstrümanlar  için  yazdığı  eserlerinden  oluşurdu.  Bu  yüzden  sonat  ve  konçerto 

formları  İtalya’da  ileriye  yönelik  temeller  atmış  olduğu için  kuşkusuz  “İtalyan 

formları” olarak görülür.

Sonraları  öne  geçen  tek  kemanla  (diğer  solo  enstrümanlar  da  olabilir) 

sürekli bas eşliği için yazılmış sonatlarda, bas partisi klavsen, org, kontrabas veya 

viyolonsel  olan  sonatlar  da  yazılmaya  başlanmıştır.  Bu  sonatlar  daha  çok 

homofon (eşlik ezgi) biçimindedir. Corelli, Locatelli, Veracini gibi besteciler bu 

eserlerin örneklerini sunmuşlardır. J. S. Bach keman ve sürekli bas için sonatlar 

yazdıktan  sonra  solo  keman  sonatlarını  ve  partitalarını  yazmıştır.  Bach’ın  solo 

keman sonatlarının üçü (Nr.  1.,  3.,  5)  ağır,  füg, ağır  ve çabuk bölümleri  içerir. 

Kilise sonatları  ve diğer üç sonat  ise (Nr 2.,  4.,  6.,)  suit  (partita)  formundadır. 

Partita,  bu  dönemde  suite  özgü,  değişik  karakterdeki  danslardan  oluşan  bir 

formdur.

5 David, Hans Theodore, J. S. Bach’s Musical Offering: History-Interpretation and 
Analysis, New York, Dover Publications İnc. 1972, sayfa 198
6 Stanley, Sadie, The New Grove Dictionary of music and Musicians, London Publishers, 
1995, volume 17, sayfa 198
* Chiesa: kilise
* Camera: oda
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Genellikle Barok Dönem keman sonatları ağır-çabuk ve ağır-çabuk olmak 

üzere  iki  büyük  bölümden  oluşurdu.  Bölümler  arasında  tonalite  aynı  kalmakla 

birlikte  (çoğunlukla  ikinci  kez  gelen  ağır  bölüm  paralel  tonalitede  olur), 

karakterde değişiklik yapılırdı.

Barok dönem  müziği  genel  olarak  sonat  formunun  gelişimini 

şekillendirmiştir. Özellikle yaylı kuartet ve senfonik müzikte önemli rol oynayan 

bu  form,  klasik  dönemin  sonraki  kuşaklara  en  büyük  armağanı  olarak  kabul 

edilir.7 

Daha  ileriki  dönemlerde  Sonat  formu  dört  bölümden  oluşur,  ilk  bölüm 

Sonat  Allegrosu, ikinci  bölüm  şarkı  formunda  lirik  Andante,  üçüncü  bölüm 

Menuett veya  Scherzo  ve  dördüncü  bölüm  ise  Rondo veya  Allegro’dur  ve 

bilindiği  gibi  Haydn,  Mozart  ve  Beethoven  ile  sonat  formu  mükemmelliğe 

erişmiştir.

7  Ibid sayfa 98
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2.3 Bach’ın Solo Sonat ve Partitaları

J.S. Bach altı Solo Keman Sonatını 1720 yılında yazmıştır ve bu dönem 

Geç Barok Dönemi olarak bilinir8. Müzik tarihinde bu verimli dönem, stil ve form 

bakımından Alman, İtalyan ve Fransız bestecilerin katkılarıyla çok büyük gelişme 

göstermiştir. Aslında İtalyan besteciler en önemli rolü oynamışlar ve Bach’ın solo 

eserlerinde  bu  İtalyan  müziğinin  etkisi  büyüktür.  Bununla  beraber  Geç  Barok 

Dönemde enstrümantal formları konçerto, sonat, suite ve özellikle fügü, Bach çok 

başarılı  bir  şekilde  bestelediği  için  bu  dönem  ‘Bach’ın  Dönemi’9 olarak 

tanınmaktadır.  Bach’ın  eserleri  sadece  Barok  öğeleri   taşıdığı  için  değil,  aynı 

zamanda kendine has güzellik ve orijinal stili olduğu için de müzik tarihi boyunca 

kalıcı olmuştur.

2.3.1 Bach’ın Solo Sonatlarının Meşhur Olma Öyküsü

Müzisyenler  arasında,  henüz  ilk  ölçülerini  duydukları  bir  eserin  ne 

olduğunu tahmin etmeye çalışmak gibi eski bir alışkanlık yaygındır. Kemancılar 

da,  Örnek  1’de  görülen  dört  sesli  akoru  duydukları  anda,  bunun  J.  Sebastian 

Bach’ın  Sol  Minör  Solo  Sonatı’nın  açılışı  olduğunu  hemen  anlarlar.  Bu  akor, 

bütün  sonat  boyunca  tınlamakta  ve  sol  minör  tonundaki  diğer  üç  bölümün  de 

kapanışını  yapmaktadır.  Aslında  Bach’ın  solo  keman  için  yazdığı  eserlerinin 

başlangıç  noktası  olmasından  dolayı  bu  akor,  diğer  üç  sonat  ve  partitayı  bir 

bakıma tanıtmaktadır.  Daha geniş bir bakış açısıyla,  bir yandan Bach’ın keman 

edebiyatında çok büyük bir önem taşıması, öte yandan bu akorun iki kalın sesinin 

enstrümanın açık tellerinde iyi  tınlaması özelliği nedeniyle, keman için yazılmış 

tüm eserler içinde en karakteristik akorlardan biridir. Bach’tan sonraki besteciler 

de  bu  akorun  önemini  kavramışlardır.  Bach’ın  Sol  Minör  Sonatı’nı 

tamamlanmasından iki yüz yıl sonra Bela Bartok (1881 – 1945), solo keman için 

8 Müzik Eserleri 1600 1750 yılına kadar yazılan olan eserleri Barok Dönemine katmaktadır. 
Altı solo keman sonat ve partitalari 1720 yılında yazıldığı için Geç Barok Dönemine sayılmaktadır.
9 Josip Andreis , Müzik Tarihi, Naklada Libar, 1989. Zagreb, sayfa 188
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yazdığı  sonatının  açılışını  aynı  akorla  yapmış  ve  bir  anlamda  Bach’a  olan 

saygısını dile getirmiştir.

 Örnek 1: J.S. Bach, Sol Minör Solo Keman

 Sonatı, 1. bölüm Adagio’nun açılış akoru. 

Öncelikle  Bach’tan  önce  solo  keman  müziği  anlamında  herhangi  bir 

gelenek yerleşmemiştir 18. yüzyılın başlarında müzisyenler bugünün tam aksine 

çok çeşitli keman tekniklerini deneysel bir şekilde kullanmaktaydı. 

J.  S.  Bach’ın  solo  keman  için  yazdığı  eserleri  üçer  parçadan oluşan  iki 

farklı  grup  olarak  üç  sonat  ve  üç  partitadan  oluşmaktadır.  Partita  kelimesi 

İtalyanca’da  ‘küçük bölüm-kısım’  anlamına  gelmektedir  ve Bach’ın döneminde 

bu partitalara  varyasyon (çeşitleme) seti adı veriliyordu.  Bu altı  solo eserin her 

biri farklı tonalitede yazılmıştır. Kemanda her dört açık telden oluşan ton seçimi, 

kompozisyon  bakış  açısından  özel  bir  duyguyu  yansıtmaktadır.  Sol  minör  ilk 

sonat,Si  minör  ilk  partita,  La  minör  ikinci  sonatı,  Re  minör  ikinci  parita,  Do 

Majör üçüncü sonat, Mi Majör üçüncü partita. Genel olarak, solo sonatlarda ilk 

iki  bölüm  aynı  tonalitede  yazılmış,  fakat  üçüncü  bülümde  paralel  tonalite 

kullanılmıştır. Solo partitalarda ise bütün bölümlerde aynı tonalite kullanmıştır. 

 Sonuç olarak, Bach’ın solo keman için yazdığı sonat ve partitalar, keman 

repertuvarının ve müziğinin temel taşlarından sayılmaktadır.
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Sol Minör Solo Sonat

Her  üç  sonatta  Adagio prelüd  olarak  (ikinci  sonatta  Grave)  ilk 

bölümlerdir. Her ne kadar Sol Minör  Adagio, güçlü ve kararlı bir kadansla bitse 

de  o  da  kendisinden  sonra  gelen  füge  müzikal  öğeler  açısından  sıkı  sıkıya 

bağlıdır.  Barok çağda neredeyse her zaman fügden önce bir prelüd, bir toccata, 

bir adagio veya  bir grave yazılmış  olmasından dolayı  Prelüd ve Füg bir “çift” 

olarak tanınmaktadır. Paralel ton olan Si Majör tonalitede yazılmış olan Siciliana 

yavaş ve basit bir melodiden oluşan bir şarkıdır. Bundan dolayı  da şarkı (lied: A 

B A ) formunda yazılmıştır.  Bütüne hakim olan tonalitenin dışında başka tonda 

yazılmış birer bölüm içeren üç solo sonat, bütün bölümlerinde aynı armonik rengi 

taşıyan  ve  aynı  toniği  paylaşan  solo  partitalardan  ayrılır.  Son  bölüm  Presto 

sürekli onaltılıklarla hareketli bir bölümle bu sonat tamamlanır.
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. Si Minör Solo Partita

Her  partita  birçok  dansın  arka  arkaya  birleştirilmesinden  meydana 

gelmiştir.  Bu yüzden sonat yerine daha fazla suite benzemektedir.  İlk Partita Si 

minördeki  standard  dans  bölümleri  şu  şekildedir:  Allemande*,  Courante*,  

Sarabande*  ve  Bourree* kapsamaktadır.  Her  bölümden  sonra  çeşitleme  olarak 

Double  ile  süslenmektedir.  Bu Double  bölümleri  faklı  olan ritimlerle  (sekizlik, 

onaltılık ve üçleme) fakat hep aynı tonalitede yazılan tamamen bir tema üzerine 

variasyon niteliğinde bestelenmiştir.

La Minör Solo Sonat

İkinci sonatı  La minör  tonalitede yazılmıştır.  Her üç sonatta ki  gibi Füg 

ikinci bölümdedir.  İlk bölüm olan Grave ile beraber çalınan bu Füg bir Adagio 

Füg çifti oluşturmaktadır.
* allemande: Süitlerde bulunan 4/4’lük zamanda yazılmış Alman dansıdır.
* courante: 3/2’lik zamanda, moderato tempoda eski bir Fransız dansı. İtalyan 

versiyonuna ‘corrente’ denir. 
* sarabande: Üç zamanlı İspanyol dansı. 2. vuruşlarda aksanlar bulunur. 
* bourree: Canlı karakterde bir Fransız dansı. Gavotte’a benzer ancak üç yerine dördüncü 

vuruşta başlar. 
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 İlk sonattaki  Adagio’ya  benzeyen bu prelüdde ağır,  güzel  bir  melodiye 

akorlar eşlik edilmiştir. Bu akorların bas partisindeki en alt seslerini sanki başka 

bir  enstrüman  ile  sürekli  bas  (basso  continuo)  çalıyormuş  gibi  tınlatmak 

getirmektedir. Grave fügden ayrı düşünülemez çünkü her ikisi de armonik olarak 

karar vermeden sona ermektedir. Mükemmel kadansın sonuna eklenen pasajla, bu 

iki bölüm de birer beşinci derece akoru (dominant) ile biter (Grave’de 21. ölçüde 

üçüncü vuruş),  Andante üçüncü bölüm olarak bu sefer Do Majör tonda yazılan 

uzun Füg’den sonra icracıya iyice dinlenmek için zaman kazandırır.  Son bölüm 

Allegro  orijinal tonaliteye geri döner ve ilk sonatta ki gibi aynı biçimde  Yavaş-

hızlı-yavaş–hızlı bölümleriyle tipik bir barok sonat formunu sergiler .

Re Minör Solo Partita

İkinci  partita,  5  bölümlü  Re  minör  partita  nerdeyse  ilk  partita  gibidir. 

Bölümler  şu  şekilde  sıralanmıştır:  Allemande,  Corrente,  Sarabanda,  Giga 

(dördüncü  bölüm  Bouree  değil  Giga’dir)  fakat  besteci  eserin  sonuna  bir  de 

Chaconne* eklemiştir

 Chaconne bazen  tek  parça  olarak  icra  edilir,  devasa  en  ünlü  keman 

eserlerinden  biri  olduğundan  şüphe  yoktur.  Her  bölümdeki  başlangıç  armoni 

olarak tamamen aynı formu takip eder.

* Chaconne Barok dönem çalgı müziğin dönemli yer bulunan, tekrarlar ve taklitlerden oluşmuş ve 

olgun, gelişkin bir çeşitleme biçimi
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Do Majör Solo Sonat

Bu üçüncü sonatta ilk Adagio bölümden sonra gelen Füg, teknik olarak en 

zor Fügdür. Fa Majör tonalitedeki  üçüncü bölüm Largo’dur.  Allegro assai  olan 

son  bölüm sık  sık  tek  parça  olarak  icra  edilir.  Hızlı  ve  gösterişli  olduğu  için 

neredeyse her kemancının repertuvarında bis olarak bulunmaktadır.

 

Mi Majör Solo Partita

Üçüncü  Partita Mi  Majör  parlak  renklerde  ve  zevkli  bir  Partita  olarak 

nitelendirilir.  Mi majör tonundaki son partita farklı  dans dizisiyle  diğerlerinden 

ayrılır;  allemande yerine bir  prelude başlangıçta yer  alır,  sonra olağan olmayan 

dans  bölüm diziyle  bir  Loureé,  Gavotte  en  Rondeaux,  iki  Menuet,  Bourreé  ve 

Gigue  bir  dans  müziği  sıralaması  oluşturmaktadır.  Suit  formunu  çağrıştıran 

dizilim belirtmektedir.

J. S. Bach’ın bu altı solo keman eseri birçok bakımdan birbirinden farklı 

yönleriyle  (stil,  bölüm  başlıklar,  tonalite,  müzik  düşünce,  armonik  yapı...)  iki 
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yüzyıl  öncesinde,  özelikle  keman  müziğine,  çok  büyük  yenilikler  getirmiştir. 

Kemancıya teknik ve müzikalite açısından geniş olanaklar tanımaktadır
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2.4 Ysaye’nin Solo Sonatları

Belçika’lı  ünlü  kemancı,  orkestra  şefi  ve  besteci  Eugene  Ysaye,  gerek 

yazdığı eserlerin virtüözitesi ve armonik yazımı açısından yaratıcılığı ile , gerekse 

polifonik  yazım  tarzı  ile  yaylı  repertuarında  Biber’den  başlayıp  Paganini, 

Wieniawski ve Vieuxtemps ile devam eden bestecilik kuşağında çok önemli bir 

yere sahiptir.10

Ysaye’nin müziği virtüözik karakterdedir. Eserlerinde kullandığı teknik ve 

süsleyici  emprovizasyonlar  bestecinin  ilginç  kişiliğini  ve  tutkulu  karakterini 

betimlemektedir.

Fransa’da  bulunduğu  dönemde  bestelediği  eserlerde  Saint-Saens,  Faure, 

Franck ve Debussy gibi Fransız bestecilerden etkileşimi de kaçınılmaz olmuştur. 

Solo keman için altı sonatı (op 27) ve solo Viyolonsel Sonatı (Op 28) bestecinin 

armoni ile virtüöziteyi en iyi şekilde bütünleştirdiği eserleridir.11

Paganini’nin  kapris  ve  konçertolarında  görünen mizaç  ve  çalma  stilinin 

benzer  şekli  Ysaye’nin  hem kişiliğinde,  hem  de  kemancılığı  ve  besteciliğinde 

kendini  göstermektedir.  Bestecinin  solo  keman  için  yazdığı  altı  sonatı,  J.  S. 

Bach’ın yazdığı solo keman için altı sonat ve partitanın etkisiyle ortaya çıkmıştır. 

Altı  sonatın  her biri  Szigeti,  Thibaud,  Enesco,  Kreisler,  Crickboom ve Quiroga 

olmak üzere altı büyük kemancıya ithaf edilmiştir.

Bu  altı  solo  sonat  içinde  ilk  sonatı,  tonalite  ve  dissonans  armonik 

yapısından  dolayı  en ‘modern’  sonatı  sayılmaktadır.  Szigeti’nin  çağdaş  müziğe 

duyduğu  ilgi  ve  hayranlığı  bilen12 ve  onun  çalma  stilini  kendine  uygun  bulan 

Ysaye, bu ilk sonatı ona ithaf etmiştir.

İlk sonatında Bach’ın etkisi açıkça görülebilir.  Hem iç içe olan polifonik 

yapısı,  hem de  J.  S.  Bach’ın  ilk  Sonatı  olan  ‘Sol  minör  Solo  Sonat’  ile  aynı 

tonalitede olması bu benzerliği  yansıtan önemli ayrıntılardır.  İlk bölüm, çok bir 

10 Antoine Ysaye and Bertram Ratcliffe, Ysaye, His life, Work and Influence, London 1948, 
sayfa 128
11 Ibid, sayfa 104
12 Margaret Campbell, The Great Violinists, UK; Curtis Brown, 1980. sayfa 218
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Grave’dir. Sık kullanılan kromatik gamlar , ikili, yedili, eksilmiş dörtlü ve beşli 

aralıklarla  ciddi  bir  dissonans  atmosfer  oluşturur.  İkinci  bölüm,  Fugato 

olağanüstü  polifonik  pasajları  kapsar.  Üçüncü  bölüm  ise,  Allegretto  poco 

Schercozo,  sabit  tonalite  olan  Si  bemol  majör  üzerinde,  çeşitli  dörtlü  -  beşli 

aralıklar  içeren  pasajlarıyla  Debussy’e  özgü motifleri  andırmaktadır.  Dördüncü 

bölüm,  Finale  con  Brio;  enerjik  ve  “agresif”  (hırçın)  akorlarla  başlamakta  ve 

eserin tümünde bu karakter etkinliğini sürdürmektedir.

Heyecan verici bir beste olan bu ilk sonatı, çalgının sınırlarını zorlamakta 

ve  üst  düzeyde  teknik  güçlükler  içermektedir.  Keman  müziği  için  olağan  dışı 

sayılabilecek bir yoğunlukla eser içinde; kromatik gamlar,  ikili,  yedili,  eksilmiş 

dörtlü ve beşli akorlar ve uzun arpeggio pasajlar kullanılmıştır.  Buna ek olarak, 

keman  literatüründe  daha  önce  pek  az  kullanılan  ve  efektif  bir  işlevi  olan; 

“tremolando ponticello”13 bu eserde etkin bir şekilde yer almaktadır. 

İkinci sonatı  Obsession (takıntı,  saplantı),  Ysaye’nin çok yakın arkadaşı, 

olağanüstü  kemancı,  Jacques  Tibaud’ya  ithaf  edilmiştir.  Tibaud  da  Ysaye  gibi 

Bach’ın  müziğini  seslendirmeyi  severdi.  Bach’ın  altıncı  sonatından  Prelüd’e 

günlük teknik çalışmalarında daima yer vermiştir.14

“Obsession”  başlıklı  bölümde  başlangıçta  kullanılan  bilindik  Bach 

motifinden sonra Ysaye,  kendi  melodisini  kurarak adeta  Bach’tan kaçmak ister 

ancak bu motif öylesine güçlüdür ki bir “obsesyon” gibi eser içinde zaman zaman 

tekrar  ortaya  çıkar.  Bach’ın güçlü motifleri  “Melanconia” başlığı  taşıyan  ikinci 

bölümde  de  orijinal  olarak  kullanılmıştır.  Üçüncü bölüm,  Danse  Des  Ombres-  

Sarabande (Ölüm  dansı),  yine  Dies  Irae  temasının  üzerinde  çeşitlemelerden 

oluşur. Bu çeşitlemeler, her biri farklı ritmik yapıda ve karakterde olmak üzere, 

olağanüstü  virtüöz  teknik  gerektiren  eserlerdir.  Dördüncü  bölüm,  Les  Furies 

(Öfke  Tanrıçası)  içerdiği  üçlü,  dörtlü  ve  beşli  akorlarla  ve  sul  ponticello* 

13 Sul ponticello çalgılarda arşenin tellerin üstünde köprüye yaklaştırarak hatta köprünün 
hemen üstünden çalınması gerektiğini belirten müzik terimi. Normale göre çok daha yoğun tınılı 
psikopatımsı bir ses yaratır. Tremollando bir telli müzik aletinin tellerinin çalan kişinin istediği 
sürede gevşetilmesi için kullanılan genelde çubuk şeklinde bir alettir. Tremolando ile teller 
gevşetildiğinde çıkan ses kalınlaşır.
14 Margaret Campbell, The Great Violinists, UK; Curtis Brown, 1980, sayfa 245
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pasajıyla  karşıtlık  etkisi  yaratmaktadır.  Bu  bölüm  çok  uzun  ve  gösterişli  bir 

kadans ile biter.

Üçüncü sonat Balada, tek bölümden oluştuğu ve diğer sonatlara göre daha 

kısa olduğu için, altı  sonat içinde en popüler ve sık icra edilenidir.  Dinamik ve 

romantik  karakteriyle  kemancıların  severek  tercih  ettiği  bir  sonattır.  Ysaye; 

Georges  Enesco’yu  yukarıda  da  sözü  edilen  dinamik  ve  romantik  yapıyla 

özdeşleştirdiğinden bu sonatı ona ithaf etmiştir.

Dördüncü sonatı,  stil  ve biçim açısından “Klasik sonat”  formundaki  tek 

sonattır  Ysaye  bu  en  sevdiği  sonatını,  onu  belki  de  en  etkileyici  biçimde 

seslendirebilmiş olan Fritz Kreisler’e ithaf etmiştir.15 İlk bölüm Prelude gibi giriş 

niteliği  taşıyan  bir  Allemande’  dir.  İlk  bölümde,  içinde  leit-motifler*  yer  alan 

kesitler  kullanılmıştır.  İkinci  bölüm  boyunca  değişik  bir  karakter  hissedilir. 

Dördüncü  bölümde  ilk  bölümde  yer  alan  leit-motif  açık  bir  şekilde 

tekrarlanmıştır. Sarabande başlıklı bölümde ise ‘ana tema’ çeşitli şekillerde adeta 

gizlenmiştir.  Örneğin  başka  sesler  çalınırken  ‘ana  tema’  aynı  anda  pizzicato* 

olarak duyurulmuştur

Beşinci  sonatı,  yaylı  kuartette  ikinci  kemanı  çalan  ve  Ysaye’nin  kendi 

öğrencisi olan Mathieu Crickboom’ e ithaf edilmiştir.16 Bu sonatındaki ‘Paganini 

tarzı’  efektler,  Paganini’nin  müziğini  betimlemek  amacıyla  yazılmış  olabilir. 

Crickboom’un  ‘derin,  hisli  ve  ciddi  çalma  stilinden‘  etkilenen  Ysaye  sol  el 

pizzicato  ve  vurma  pasajları  gibi  keman  tekniğinin  yeni  yeni  kullanılmaya 

başlanan unsurlarıyla bu sonatı süslemiştir.

Ysaye;  altıncı  ve  son  sonatını,  meşhur  İspanyol  kemancı  Manuel 

Quiroga’ya ithaf etmiştir.  Bu sonatı yine tek bölümden oluşur, romantik stili ve 

İspanyol müziğine özgü ezgileriyle bestecinin en zor ve aynı zamanda en düşsel 

karaktere sahip olan sonatıdır.

Bu  sonatlar,  kendilerine  özgü  müzikal  değerlerin  yani  sıra,  asla  yeri 

doldurulamayacak  bir  büyük  keman  ustasının,  yaşam  görüşünü  ve  müzikal 

fikirlerini içeren çok önemli bir müzikal mirastır.
15 Ibid ., 12
16 Ibid., 18
* pizzicato keman çalma tekniğide yayla çalmak yerinde parlaklarla teleri çekilmek
* leit-motif asıl tema, ana fikir, temel motif, yinelenen nitelik anlamlarına gelen sözcük. 
Örneklemek gerekirse; müzikte bir ezginin, sinemada ise bir karenin belirli aralıklarla tekrar etmesi.
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

3 Bach’ın ve Ysaye’nin Keman Çalma Tekniğine Getirdiği Katkılar

3.1  Bach’dan  Ysaye’ye  Kadar  Keman  Çalma  Teknik 

Ekollerinin Gelişimi

Ysaye’nin altı solo keman sonatı, gerek keman tekniği gerekse müzikal yapı 

açısından; Barok, Romantizm ve Erken 20. Yüzyıl olmak üzere üç ayrı müzik tarihi 

dönemlerinin izlerini bünyesinde barındırmaktadır.1 Bunu daha iyi anlamak için bu 

üç dönemde keman tekniği gelişiminin araştırılması faydalı olabilir. Bununla birlikte 

Ysaye’nin kemancılığını ve onun müziğe yönelik estetik bakış açısını da araştırmak 

önemlidir. 

Bach’ın  keman  için  solo  sonat  ve  partitalar  ile  Ysaye’nin  solo  keman 

sonatları  arasında  tarihsel  olarak  iki  yüzyıllık  bir  zaman dilimi  vardır.  Bu zaman 

dilimi,  keman ekollerinin  kurulduğu, keman tekniği  ve keman müziğinin  gelişimi 

açısından en büyük gelişmelerin yaşandığı önemli bir dönemdir. 

Bach’ın döneminden (17. yüzyılın başı) Ysaye’nin dönemine kadar (erken 20 

yüzyıla)  Alman,  İtalyan  ve  Franko-Belçika  keman  ekolleri  çok  büyük  gelişme 

göstermiştir. 

Biber, Walther ve Westhoff tarafından kurulan Alman Keman Ekolü, Franz 

Benda  (1709-1786),  Johann  Stamitz  (1717-1757),   tarafından  devam ettirilmiştir. 

Zamanın en önemli keman pedagoglarından biri olan Leopold Mozart’ın “Versuch 

Einer  Grundlichen  Violinschule”  kitabıyla  beraber,  o  dönemdeki  Alman  keman 

ekolü oldukça güçlü ve köklü bir yapıya bürünmüştür.

İtalyan  ekolü,  Corelli,  Vivaldi,  Locatelli,  Tartini,  Geminiani  gibi  kemancı-

besteciler  sayesinde  17.  yüzyılın  ortasından itibaren  üstün başarılar  göstermiş  bir 

ekoldür. 

1 Christian Vachon, Ysaye’s Six Sonatas for Violin Solo: Influences and Inspirations, 
Peabody Music, 2003, sayfa 178 
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Hatta  Bach’ın  solo  keman  sonatları  ve  partitalarında  içten  içe  Corelli  ve 

Vivaldi  etkileri  hissedilir.  1734 yılında  Locatellinin  “L’arte  del  Violino”,  (keman 

sanatı) “25 capricci tolti dai 12 concerti” (12 koncertodan 25 kapris), Paganini’nın 

24 solo keman kaprisi, Tartini’nin sol minör “Şeytan Trili” başlıklı keman sonatı gibi 

eserlerle  birlikte  Barok  ve  Klasik  Çağ  arasında  keman  müziğindeki  ilerlemeler 

keman ekollerinin gelişmesi açısından da  önemli bir köprü olmuştur.

Fransız Ekolü ise, Klasik dönemden (1751-1823) erken 20. yüzyıla kadar en 

etkin keman ekollerinden biri olmuştur. Viotti (1753-1824) ve daha sonra öğrencileri 

Rode  (1774-1830)  ve  Kreutzer  (1766-1831)  yazdıkları  etüdler  ve  oluşturdukları 

metodlarla keman pedagojisinin ve keman literatürünün kilometre taşları olmuşlardır. 

Belçika  keman  ekolü  1840  yılında  ortaya  çıkmıştır.  Beriot  (1820-1870), 

Vieuxtemps (1820-1881) ve Massart (1811.1892) Belçika’da keman pedagojisini ve 

ekolünü  kurup  geliştirmede  en  büyük  rolü  oynamış  besteci-kemancı  ve 

pedagoglardır. Onların öğrencileri Kreisler ve Ysaye, Fransa ve Belçika’daki bu yeni 

ekollerin  özelliklerini  birleştirerek  Franko-Belgiyan*  ekolünü  geliştirmiş,  20.ve 

21.yüzyıl  kemancılığına  yön  veren  en  büyük  isimler  olarak  tarihteki  yerlerini 

almışlardır.

Ysaye, 19. ve 20. yüzyılda hem besteci hem de icracı olarak çok önemli bir 

yer  tutar.  Franco-Belgiyan  ekolünün üyesi  olan Ysaye,  modern  keman tekniğinin 

gelişimine büyük katkılar sağlamıştır. Altı solo keman sonatı onun en önemli eserleri 

olarak kabul edilir ve bu eserler Belçika keman ekolünün zirvesini oluşturur.

* Franco-Belgiyan adlı ekol 20. yüzyılda Fransa ve Belçika’da gelişen yaylı sazlar ekolüdür
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3.2 Bach’ın Solo Keman Eserlerinin Önemi

J.S.Bach solo keman için  yazdığı  altı  sonat  ve partitasını  Cöthen Dönemi 

(1717-1723)2 dedikleri  olgunluk  yaşlarında  bestelemiştir.  O  döneme  kadar  bütün 

çağdaşlarını  ve  önceki  dönemlerden  gelen  bestecilerin  eserlerini  örnek  alıp  iyice 

araştırmıştır. Özellikle solo keman sonatlarında ve partitalarında Vivaldi’nin keman 

konçertolarından etkileşimi çok belirgindir. İtalyan ustaların yanında Alman besteci 

Biber’in solo keman için yazdığı Passacaglia’dan da çok etkilenmiştir. 

Geç Barok dönemde yazılmış  keman eserleri  keman tekniği  açısından zor 

pasajlar  içermemektedir.  Fakat  çağdaşlarıyla  kıyaslandığında  Bach’ın  solo  sonat 

partitaları zor ve çaba gerektiren pasajlar içerir. Teknik ve müzikal zorluğu açısından 

Re minör Chaconne bu eserler arasından örnek gösterilebilir.

 Bach solo sonat ve partitalarını 1720 yılında yazmıştır. Bu eserler popüler 

olmasına  rağmen  teknik  olarak  çok  zor  oldukları  için  o  dönemde  fazla  icra 

edilmemişlerdir. Sadece birkaç kemancıda el yazması halinde bulunan bu solo sonat 

ve partitalar, daha sonra “Bach’ın eserleri” adlı kitapta yayınlanmıştır. Bu sebepten 

dolayı yayımı 1802 yılında gerçekleşmiştir.

 Re Minör Chaconne’un ilk icrası 1840 yılında Ferdinand David tarafından 

gerçekleştirilmiş ve konser çok başarılı  bulunmuştur. Konserden sonra  Allgemeine  

Musikalishe Zeitung ‘da ( Genel Müzik Gazetesi) şöyle açıklandı:

“Konserde  başkemancı  David  Ferdinand  J.  S.  Bach’ın  Re  Minör 

Chaconne’unu  çok  parlak  yorumladı...Chaconne  teknik  açıdan  çok  zor  gelişmiş 

keman tekniği içermektedir.  Buna rağmen Ferdinand, en imkansız kısımlarını  bile 

mükemmel bir biçimde seslendirdi “3

Bu alıntı parçanın zorluğunu göz önüne sermektedir. 

2 Müzik Tarihinde Bach’ın hayatı dört bölümüde incelenmektir. Cöthen Period-Cöthen Çağı 
Bach’ın hayatında üçüncü dönemidir.
3  Yu-Chi Wang, A Survey of the Unaccompanied Violin Repertıire, Cetering on Works by 
J.S.Bach and Eugene Ysaye, Doctotal Dissertation, University of Maryland, 2005, sayfa 76
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Ferdinand’dan  sonra,  büyük  keman  ustası  Joseph  Joachim  (1841-1907), 

Bach’ın solo eserlerini sıklıkla icra etmiştir. Eserler zamanla daha popüler olmaya 

başlamış, sınav, yarışma ve konser repertuvarlarında yerini almıştır. 

Bach’ın bu anıtsal solo eserlerini hemen hemen her profesyonel kemancı icra 

etmiştir. Ayrıca keman pedagojisi ve metotları çerçevesinde de Bach’ın bu şaheser 

eserleri kullanılmakta ve yol gösterici olmaktadırlar.

3.2 Bach’ın Keman Tekniğine Getirdiği Katkılar

Müzik tarihinde anıtsal eşliksiz keman eserleri arasında Bach’ın 6 solo keman 

Sonat  ve  Partitaları  “Kemanın  İncil”i  olarak  sayılmaktadır.4 Bu  muhteşem  solo 

keman eserleri  her keman kuşağı  için çok büyük bir  önem taşımaktadır.  Bach’ın, 

eserlerinde kullandığı polifonik çalma tekniği, yüzyıllarca büyük kemancı, icracı ve 

besteciler arasında tartışılmaktadır. Bu müziksel yapıyı açıklayabilmek için; birinci 

olarak  eserin  içinde  var  olan  ve  sürekli  tekrarlanan  kullanımları  örnek  almak  ve 

Bach’ın  müziğinde  egemen  olan  sanatsal  anlayışı  ve  yenilenen  keman  tekniğini 

kavramak  gerekmektedir.  Kısaca  Bach’ın  org  ve  klavsen  konusundaki  ustalığıyla 

kemanın  olanakları  hakkında  sağlam  bilgisi  ile  birleşmiş  ve  bu  altı  solo  eser 

oluşmuştur. 

3.2.1 Çift Sesler Ve Akorlar

Bach’ın  solo  sonatlarındaki  çift  ses  tekniği,  virtüözite  ve  sonorite  düzeyi 

deneyimli  icracıların  kendini  göstermesinde  büyük  fırsatlar  sunar.  Kemanda  çok 

sesliliği en büyük gelişimi Bach’ın solo sonat ve partitaları ile keman repertuvarına 

kazandırılmıştır.  Keman  virtüözü  besteciler  (  özellikle  J.  S.  Bach  ve  E.  Ysaye), 

eserlerinde çok sesliliği en ayrıntılı ve zor tekniklerle kullanmışlardır.5

4 Joel Lester, Bach’s Works For Solo Violin: Style, Structure, Performance, New York, 
Oxford University Press, 1999. sayfa 4

5 Auer Leopold, Graded Course of Violin Playıng In Eight Books. Carl Fisher, Inc, New 
York 1926, sayfa  24
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Önceki  bölümde  eserlerin  teknik  zorluğundan  bahsedildiği  gibi  bütün  bu 

zorluklar arasından keman için polifonik müziğin içinde melodiyi belirterek çalmak 

en zor yönüdür. Günümüze kadar her  kemancı için en büyük sorun aralıklar6 - çift 

sesleri  ve  akorları  temiz  (doğru  entonasyonla)  çalabilmektir.  Üç  ve  dört  sesli 

akorların  birlikte  duyurulması  için  yayın  özel  bir  şekilde  kullanılması  gereklidir. 

Çekerek hareketle birlikte yaya verilen ani ve doğru atak çok önemlidir. Akorların 

bütün seslerinin duyulması kolun ağırlığının dengeli kullanılması ile olur.7 Çift sesler 

Bach’ın  solo  eserlerinde  sık  sık  kullandığı  polifonik  yapı  içinde  ve  Füglerde  de 

özellikle temalar çift ses olarak bestelenmiştir. Bach’ın Füglerinde genelde tema çift 

sesli olarak yazılmış ve işlenmiştir.  Özellikle temanın gelişimi ve tekrarı sırasında 

çift ses ve akor teknikleri ile tema zenginleştirilmiştir. Çift sesler, üç veya dört telle 

çalınan  akorlar,  bu  eserlerde  zorluğu  arttırmaktadır.  Çok  sesli  olan  bu  partilerde 

önemli  olan  bir  noktada  melodi  akışını  kesintiye  uğratmadan  duyurabilmektir. 

Akorlardaki  tüm  seslerin  eş  zamanlı  ve  eşit  ağırlıklı  olarak  duyurulması  çok 

önemlidir. Bunu başarabilmek için ortadaki iki tel yanı La ve Re tellerine belirgin bir 

baskı  uygulanarak  dört  tel  yuvarlak  bir  şekilde  çalınmalıdır.  Kökte  oluşabilecek 

istenmeyen  yan  sesleri  ve  hışırtıları,  önlemek  için  bu  yay  tekniğini,  özel  bir 

duyarlılıkla  sağ  kol  ağırlığını  kullanarak,  uzun  süreli  çalışmalarla  geliştirip 

mükemmelleştirmek gerekir.

Pasajların çift  sesli  akorları  tek sese indirgenerek çalışılması ve bu sayede 

ezginin  icracı  tarafından  iyice  benimsenerek,  çift  sesler  devreye  girdiğinde  bile 

icranın  genel  olarak  melodiyi  vurgulamak  anlayışı  üzerine  şekillendirilmesi 

öğütlenir. 

6 Aralık – Inglizce Interval- iki nota arasındaki uzaklıktan doğan ses farklıdır
basso continuo: sürekli bas

* homofoni: Akor sistemine dayalı dikey yazı biçimi la duyurulur
7  Liberman a.g.e. s 150., Alptekin Ömür Gören, Leopold Auer’in “Kademli Keman 
Eğitimi” adli sekiz ciltlik kitabının incelenmesi , İstanbul 2006
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Dört sesli akorlar ise iki farklı şekilde çalınabilir: ilki 2+2 şekilde kırılarak ve 

ikincisi  eski dönemde çalındığı gibi,  bas notasını bir süre tutup, çabuk bir arpejle 

akorun seslerini tamamlamayı gerektirir.

Örnek 1 Sol minör sonatı Adagio 1-2 ölçü

Örnek 2: La minör sonat Grave 1-2 ölçüler 

Örnek 2’de görüldüğü gibi Grave, Basso continuo karakteri taşıyan bas sesini 

vurgulaması ayrı  bir önem taşır.  Böylece basso continuo armoni hareketlerini  çok 

açık bir şekilde belirlemektedir. 

Bazı akorlarda ise melodi basta bulunur, bu yüzden bastaki melodinin diğer 

seslerden daha fazla duyulması gerekir. Bu akorlar iki farklı şekilde çalınabilir; birisi 

akorlar tersten çalınıp (yukardan-aşağıya doğru, üst seslerden başlayarak ) bastaki 

melodi  sesini  uzatması  gerekir.  İkincisi  şekil  ise  aşağıdan  yukarıya  doğru çalınır, 

fakat  basta  tema  bulunduğu  için  bas  notaları  daha  uzun  ve  belirgin  bir  şekilde 

duyurulur .

Örnek 3: La minör Sonatı Füg, 20- 26 ölçu
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Genel  olarak  akorları  çalarken  önemli  olan ana melodiyi  (hep üst  seslerle 

olmamakla birlikte, orta seslerde de pek sık olmaktadır) bu akorlardan duyurmaktır. 

Yaygın  görüşe göre,  kalın  notalar  ve çift  sesli  akorlar  melodiyi  desteklemek için 

kullanılmış itici güçlerdir ve ezgiyi vurgulamakta yardımcı olmaktadır.

Örnek 1  Sol minör Sonat, Adagio, 1-2 ölçü

Örnek 1.1   Sol  minör  sonat  Adagio,  1-2.  ölçüler,  (sadece melodik  çizgilerin 

gösterildiği örneklerle anlatılmıştır.

Adagio’yu  sürekli  bas  üzerine  inşa  edilmiş  bir  prelüd  olarak  ele  almak 

aslında  icracının  melodiyi  ifade  etme  olanaklarını  da geliştirmektedir.  Bu şekilde 

melodi  sadece  bir  dizi  sıkıştırılmış  nota  öbeği  olmaktan  çıkıp  bas  desteğinde 

devamlılık  gösteren  rapsodik  bir  emprovizasyon  (doğaçlama)  olarak 

duyulmaktadır.”8 

Bu doğaçlama Adagio ve Grave’de ornamentik karakterli bir ezgi, olmakla beraber 

bazı kemancılar bunu tamamen serbest emprovizasyon rubato* olarak  yorumlarlar.

8 Lester, loc. Cit
*         rubato: Bu terim;eserin belirlenen metronom temposunun dışında, bazı notaları 
uzatarak ya da kısaltarak çalınabileceğini ifade eder.
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Yukarıda  gördüldüğü  gibi  zor  çalınan  akorların  yanı  sıra  Bach’ın  solo 

eserlerinde onaltılık (tek sesli) notalarla oluşan melodilere rastlamaktayız. Onaltılık 

notaların rahatlıkla çalınabilmesi için esnek ve çabuk bir bilek ve parmak hareketi ile 

birlikte yumuşak tel geçişleri yapılmalıdır. Yumuşak ve akıcı tel geçişleriyle oluşan 

melodiyi aşağıdaki örnekte görebiliriz: 

Örnek 2: Chaconne, 23-36 ölçü

Bu akorlar  kesif  bir  armonik yapı  oluşturur,  bu da daha önce solo keman 

repertuvarında görülmemiş olduğu için Bach’ın solo keman eserlerine getirdiği bir 

yenilik olarak kabul edilir.

Armonide yenilikler: La minör Grave’de olduğu gibi Do Majör Adagio’da da 

fikirler,  sunulduktan  hemen  sonra,  hem  melodik  hem  armonik  olarak 

güçlendirilmeye çalışılmıştır.  Bu eğilim en çok, kadans bölümlerinde ortaya çıkar; 

eksilmiş  yedili  akorun  ikinci  çevirmesini  içerir,  paralel  kadans  kesintisi  ise  do 

üzerindedir.  Ağırlık  dört  sesli  akorda  olmak  üzere  bu  kesinti  ile  kromatik  karar 

öncesi dissonant bir anarmonik ton elde edilir ve müziğin dramatik gücü arttırılır. 
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3.3 Ysaye'nin Keman Tekniğine Katkıları

Çağdaş  dönemin  ilk  kemancılarından  biri,  Ysaye'dir.8 Buradaki „çağdaş“ 

kavramı „20. yüzyıl müziği“ anlamında kullanılmıştır. 9 Çağdaş kemancılığa önemli 

ölçüde etkisi olmuş bu sanatçıyla ilgili bir diğer nokta da, Ysaye'nin , yeni müzik icra 

etmek,  yeni  eserler  tanıtmak  konusundaki  özel  ilgisi  ve  Debussy,  Franck  gibi 

dönemin  genç  bestecileriyle  yakın  ilişkiler  içinde  olmasıdır.  Yeni  besteler  ve 

çevresinde bulunan bu değerli müzisyenlerden esinlenen Ysaye keman tekniğine ve 

yorumculuğuna  yeni bir boyut kazandırabilmiştir.

Aynı zamanda kendisi de aktif bir besteci olan Ysaye, meslektaşlarıyla yakın 

işbirliği kurmuştur. Bunun en büyük kanıtı ise dönemin ünlü bestecilerinin Ysaye'ye 

atfetmiş  olduğu  çok  sayıda  eserlerdir.  Ferdinand  David  ve  Joseph  Joachim  19. 

yüzyılında  Bach'ın  solo  sonatlarını  teşvik  etmiş  ve  yaygınlaşmalarına  katkıda 

bulunmuşlardır. Ysaye de aynı anlayışla 20. yüzyılda çağdaşlarına destek olarak bu 

geleneği sürdürmüştür. Ysaye'nin bu yenilikçi tavrı hem özelde kemancılık tarihine 

hem de genel olarak müzik dünyasına birçok farklı açılım kazandırmıştır.

Müzik  tarihinin  tekrarlanan  bir  döngüsü  olarak,  keman  müziğinin  ve 

tekniğinin  gelişimi,  hangi  dönemse  o  dönemin  müzikal  anlayışının  ve  stilinin 

gelişimiyle paralel olarak ilerler. Örneğin, kendi solo eserlerinde Bach'ın kullandığı 

teknik, Barok'un son dönemine mükemmel bir şekilde uymaktadır. Buna bağlı olarak 

Ysaye'nin eserleri de hem müzik hem teknik olarak 20. yüzyıla uyum sağlamaktadır.

19.  ve  20.  yüzyılında  faaliyet  göstermiş  bir  besteci  olan  Ysaye,  stil  ve 

kompozisyon  açısından  köklü  değişimlerin  yaşandığı  bir  dönemde  yaşamıştır. 

Ysaye'nin doğumu, Romantizm akımının en güçlü olduğu döneme rastlar.10 

8  Grove Music Oline, E. Ysaye
9 Will Apel & Ralf Daniel, The Harvard brief Dictonary of Music , New York: Pocket 

Books, a Simon & Gulf & Schuster division, 1998,  sayfa 319
10  Apel, Harvard Brief Dictionary, sayfa 253
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Ysaye'nin  olgunluk  döneminde  ise Empresyonizmin  temelleri atılmıştır.11 

Bununla  beraber  Ekspresyonizm  bir  akım  olarak da  onun  hayatında  bir  izi 

bırakmıştır.12 Bestecinin  yaşamının sonlarında,  İgor  Stravinski'nin (1882-1971)  

çabalarıyla  Neoklasisizim ve  akımı yükselmeye  başlamıştır13.  Bu arada bir  başka 

yeni  akım;  Serializim  de  etkin  bir  rol  oynamaktadır14.Ysaye  zaman  zaman  yeni 

müzik  eserlerinin  değerliliğinden  şüphelenmiş  fakat  keman  tekniğinin  geliştiricisi 

olarak eski ekolün modern ekole geçişine katkıda bulunmaktan hiç vazgeçmemiştir.

 

3.3.1 Ysaye’nin Keman Tekniğine Getirdiği Yenilikler

Ysaye’nin  tekniğinde  ve  müziğindeki  dehayı  iyi  kavrayabilmek  için  20. 

yüzyıl müziğinin genel eğilimlerine biraz değinmek faydalı olabilir.

Erken 20. yüzyılda, besteciler müzikte gittikçe daha da çok atonal unsurlar 

kullanmaya  başlamışlardır.15 Buna  göre,  yeni  bir  keman  tekniği  uygulamak 

gerekmektedir. Keman müziğinde kullanılmış geleneksel aralıkların dışında; unison, 

ikili, dörtlü, beşli, yedili, dokuzlu, onbirli aralıklar bu dönemde daha sıkça ve daha 

özgür bir şekilde kullanılmaya başlanmıştır. Bu nedenle, kemancılar ve öğretmenler 

bu yeni müziğin taleplerini karşılayabilmek için farklı egzersiz ve çalışma şekilleri 

yazmaya  başlamışlardır.  Flesh : “...atonal keman konçertolarına hazırlık için yeni  

modern keman çalışma materyalleri lazım”16 derken,  Max Rostal : “Keman çalma 

geçmişteki altmış yılda o kadar hızlı gelişmiş ki yeni kurulmuş standartlara cevap 

verme ihtiyacını duyuyorum”17 şeklinde ifadeler kullanmıştır. Carl Flesch’ın Rostal 

tarafından yeniden  düzenlenen gam kitabında  ise  tiz  pasajlar  için  duate  önerileri, 

çağdaş müzikte sıkça kullanılan kalıplar; çift sesli; unison*, dörtlü, beşli ve yedili 

akorlar;  tam  ton  gamlarıyla  kromatik  gamlar  için  çeşitli  çalışma  şekilleri  yer 

11  Apel, William & Ralph,  Harvard brief Dictionary of Music,  Pocket books,  New York 
1960, Impressionism, sayfa 140 
12  Ibid,  Ekspresyonizm, sayfa  148
13Ibid, Neoclassicism,  sayfa189
14Ibid, Serialism, sayfa  318 
15  Ibid, Contemporary music, Sayfa 340
16 Carl Flesh, The Art of Violin Playing,  New York, Carl Fisher, 2000, sayfa  91
17 Carl Flesh , Scale System , revised by  Max Rostal , New York: Carl Fisher 1987, sayfa 52
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almaktadır. Teorisyenler ve araştırmacılar, modern keman tekniğini ilk ve en sağlam 

şekilde kullanmış olan kemancı olarak Eugene Ysaye’i göstermektedirler. 10 prelüd 

ve 6 solo keman sonatında Ysaye,  unisondan onlu aralıklara kadar bütün aralıklar 

kullanmıştır ve bu tercihinin nedenini şöyle açıklamıştır: “Tek amacım keman çalma 

tekniğini geliştirmektir.”18

Ysaye,  kendinden önceki bestecilerin o zamana kadar kullanmadıkları  bazı 

yeni çalma tekniklerini geliştirip, solo keman için sonatlarında (op.27) kullanmıştır.

Ysaye’nin kendisinin de kemancı olması dolayısıyla kemanın olanaklarını ve 

potansiyelini iyi tanımasının etkisi büyüktür. Nota yazısı aynı Bach gibi melodik ve 

aynı zamanda polifoniktir . Yani yazı karakteri melodiyi oluşturan yatay hareket ve 

dikeylik  hareketini  aynı  anda taşır.  Ysaye  kemanın  sınırlarını  zorlamış  ve keman 

çalma alanında çığır açmıştır. Keman tekniğine yeni buluşlar katmış ve yeni alanlara 

taşımıştır. 

Bu  kısımda  Ysaye’nin  solo  sonatlarında  kullandığı  yeni  kompozisyon  ve 

çalgı  işaretleri  gösterilecektir.  Armoni  ve  akorlar  daha  önce  besteleme  açısında 

geleneksel  olmayan ikili,  dörtlü,  beşli  ve yedili  aralıklar  ve benzer  her türlü  gam 

sistemi  (  çeyrek  ses  gamı,  kromatik  gam ve  tam ses  gamlar)  dahil  olmak  üzere 

kullanılmaktadır.  İkincisi,  önceden  onun  10  Prelüd’de,  daha  sonra  da  solo 

sonatlarında kullandığı onun yegâne sol ele (duate) önerilerini yazmaktadır.  Kendi 

solo  sonatlarının  nasıl  çalınması  gerektiğini  çok  açık  bir  şekilde  ifade  etmiştir. 

Kemancılara  eserin  çalınması  için  önerilerini  aktarabilmek  için  özel  bir  işaretler 

tablosu oluşturmuştur. 

*unison terim Latince unisonus: aynı ses sözcüğünde kaynaklanır. Türkçesi sestaş olarak kullanılıyor

18 Antine Ysaye, Historical Accounts of the Six Violin Sonatas op. 27 Eugene Ysaye, 
Brusseles 1968, sayfa 163
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E. Ysaye’nin işaret tablosu
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3.3.1.1 Sol Ele Tekniğine Getirdiği Yenilikleri

A) Ana Temanın Değişik Şekillerde Kullanımı:

a) Ana Temanın Akorlar ve Çift Sesler Arasına Gizlenerek Kullanılışı:

,

Örnek 1

Örnek 2 
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Örnek 3
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Örnek 4

b) Ana Temanın Hızlı Onaltılık Notalarla Oluşan Pasajların Arasına Gizlenerek 

Kullanılışı

Örnek 1
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Örnek 2 

Örnek 3
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Örnek 4

Örnek 5
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Örnek 6

c) Ana Temanın Kromatik Pasajlar Arasına Gizlenerek Kullanılışı

Örnek 1

Örnek 2
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d) Ana Temanın Yayla Çalınan Akorlar Veya Melodi Arasına Pizzicato Olarak 

Gizlenerek Kullanılışı

Örnek 1
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e) Ana Temanın Her Zaman Güçlü Zaman Denk Gelecek Şekilde Değil de, 

Zamanları Kaydırılmış Olarak Kullanılışı

Örnek 1
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f) Ana Temanın Tril Benzeri 6’lamalar Eşliğinde, Kullanılışı

Örnek 1

g) Ana Temanın Dört Tele Paylaştırılmış Olarak Kullanılışı

Örnek 1
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h) Ana Temanın Bölüm Boyunca, Başka Melodiler ve Akorlarla Eşlik edilmiş halde 

Pizzicato Olarak Kullanılışı

Örnek 1
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B) Değişik Akorlar Kullanımı

a)  Ysaye daha önce kullanılmamış  akor dizileri  yazmıştır.  Bu akor dizileri 

öyledir ki, aynı anda tınlamaları imkânsızdır. Bunun nasıl alınmasını istediğini nota 

üzerinde  belirtmiştir.  Akor,  Ysaye’nin  işaretlediği  yerden  ikiye  ayrılıp,  sanki  iki 

akormuş gibi ardı ardına çalınır.

Örnek 1

Örnek 2

Örnek 3
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b) Kırık Akorlar 

Kırık akorların anlamı akoru oluşturan seslerini bir arada değil, arka arkaya 

teker teker arpej şeklinde çalınmasıdır. Aşağıdaki örneklerde bu uygulama 

görülmektedir.

Örnek 1

Örnek 2 

Örnek 3

57



Örnek 4

C) Değişik Arpej Yapısı

a) Daha Önceki Alışılmış Dizilerden Farklı Arpej Dizileri Kullanımı

Örnek 1

Örnek 2
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Örnek 3

b) Farklı Arpej Yönlerinin Sentezi

Arpej yönleri de farklıdır. Önceki örneklerde gördüğümüz gibi sadece 

çıkıcı- inici yönünde kullanılan arpejlerin yönünü ters çevirmiş, inici- çıkıcı olarak 

değiştirmiştir.

Örnek 1 
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Örnek 2

Örnek 3
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D) Değişik Gam Dizisi Kullanımı

a) Tek Ses Olarak:

Örnek 1

Örnek 2

 

b)  Çift Sesler ve ya Akor Olarak:

Örnek 1
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E) Çeyrek Ses Kullanımı:

Herhangi  bir  notanın,  bekar  diyez  ve  bemol  seçeneklerinden  başka 

versiyonları  da  vardır.   Bunlar  çeyrek-sestir.  Ysaye  çeyrek  ses  çalınması  istediği 

notaları “   “  ve   “   “ sembolleriyle işaretlemiştir. Sembolünün anlamı, üzerinde 

bulunduğu notanın bekar ile diyez arası –çeyrek bir yere basılarak, “   “  sembolünün 

anlamı  ise  üzerinde  bulunduğu  notanın  bekar  ile  bemol  arası  çeyrek  bir  yere 

basılarak çalınması gerektiğidir.

Örnek 1

Örnek 2

Örnek 3
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F) Değişik Ölçü Birimi Kullanımı:

Ysaye serbest ölçü birimi kullanan ilk bestecilerdendir. Bazen satırlarca süren 

bir  giriş  bölümünü  tek  ölçü  olarak  yazmış,  bazen  de  başına  ölçü  birimi  yazmış 

olmasına rağmen gerek “çift çizgi çekip yeni ölçü birimini belirterek, gerekse “-2-“,

“-3-“. Ve ya “-4-“işaretleriyle sadece birkaç ölçü birimini değiştirmiştir.

Örnek 1

G) Çift Ses Pasajlarda Tek Başına Duyulması Gereken Notalar:

Ysaye bazı çift ses pasajlardaki belirli notaların tek başına duyulmalarını 

istemiştir. Bu istediği notalarında “    “ sembolü ile işaretlemiştir.

Örnek 1
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Örnek 2

 

Örnek 3

H) Çift Ses Glisandolar

İnici yapıdaki bazı 4’lü ve 3’lü çift ses pasajları glissando ile istemiştir.

Örnek 1

Örnek 2

64



I) Büyük Strettolar* (Tanım) :

Özellikle  bölümlerin  sonlarına  doğru,  gerilimi  arttırmak  için  büyük  ritmik 

stretto yazmıştır.  Bunun anlamı ritimleri sona doğru gitgide küçültüp bir hızlanma 

yaratmak ve böylece de “final”ın bir patlama etkisi yaratmasını sağlamaktır.

Örnek 1

* Stretto: parçanın sonunda tempo hızlanması (genellikle İtalyan operasında)
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İ) Armonik Yürüyüşleri ( marşlar):

Örnek 1

Örnek 2

Örnek 3

Örnek 4
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3.3.1.2 Sağ Ele Getirdiği Yenilikler

A) Bağlı Pasajlarda Yay Aksanı ile Belirtilmesi İstenen Notalar:

Bazı  bağlı  pasajların  herhangi  bir  yerinde  gelen  notanın  özellikle  vurgulanmasını 

ister ve bunu ‘     ‘ aksan sembolüyle işaretlemiştir. Pasaj çalınırken, işaretli notaya 

diğerlerinden  daha  uzun  ve  daha  hızlı  yay  kullanılarak  ve  aynı  anda  aksan  da 

yapılarak  vurgulanması  sağlanır.  Bunun  için  ritim  duygusu  ve  yay  kontrolünün, 

ayarlanarak  yayı  esnetip  teli  sıkıştırmadan  bu  pasajların  iyi  tınlamasını  sağlamak 

gerekir.

Örnek 1

Örnek 2
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Örnek 3

B) Hızlı Pasajlarda Özellikle Duyurulması İstenen Notanın Uzatılması:

Ysaye, yazdığı hızlı pasajların çoğunda (arpej ve kromatik pasajlardır)

bunu  belirtmiştir.  Duyurulması  istenen  notaya  diğerlerinden  daha  uzun  yay 

kullanılmasını, yanı bu notaya ( özellikle da pasajın ilk notasıysa) yayın neredeyse 

yarısından  fazlasının  harcanmasını,  pasajın  diğer  notalarının  ise  yayın  kalan 

bölümüne  sığacak  şekilde  sıkıştırılmasını  istemiştir.  Böyle  çalınmasını  istediği 

notaları “       “ sembolüyle işaretlemiştir.

Örnek 1

Örnek 2
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C) Pizzicato Kullanımı:

Bunu sıkça kullanmıştır, hatta 4. Sonat’ın ikinci bölümünün ana teması, 

değişmeden ısrarla tekrar eden pizzicato çalınan bir temadır:

Örnek 1
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D) Ponticello Sesler Kullanımı:

Bu tekniği hem çift sesler üzerinde kullanmış, hem aynı anda çalınan sol el 

pizzicatosu ile eşlik ediyor, hem de tremolo olarak çalınmasını istemiştir.

Örnek 1

Örnek 2
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Yaygın  görüşe  göre,  Ysaye  mükemmel  bir  kemancıydı  ve  kemanın 

olasılıklarını en yüksek derecede kendi bestelerinde kullanmıştır. Bütün bu 6 sonatını 

keman çalarak bestelemiştir.  Ysaye’nin yazısı  çalınmadan önce,  olduğundan belki 

daha zor ve karmaşık görünür. Aslında kemanın yapısına çok uygun ve el altındadır. 

Bunlar  muhakkak  zor  pasajlardır  ama  çalınmaları  imkânsız  değildir.  Ysaye’nın 

kemana ne kadar hakim olduğu ve iyi tanıdığı her yazdığı pasajda açıkça ortadadır. 

Yine bu sayede Ysaye her istediği şeyi ayrıntılı bir şekilde notada açıkça belirtmiştir. 
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DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

4 İki Sonat Arasında Karşılaştırma

4.1. J. S. Bach’ın Mi Majör Partitası’nın İncelenmesi

Bach’ın  Mi Majör partitası  yapısal  bakış  açısından diğer  partitalardan  çok 

farklı ve kendine özgün bir karakter içermektedir. Solo sonatların sonuncusu olduğu 

için hem keman tekniği, hem de armonik,  melodik açıdan bestecinin olgunluğunu 

yansıtır.  Bölümleri  açısından  diğer  partitalardan  farklı  olarak  Preludio,  Loure, 

Gavote en Rodeau, Menuet I, Menuet II, Bourreé ve Gigue bölümleri yer almaktadır. 

Bu bölümler  müzik stilinde oldukça kısa ve hafiftir.  Suit  formu olan arka arkaya 

dizilmiş  değişik  dansların  birleşmesinden  oluşan  bu  partita,  yukarıda  adı  geçen 

Fransız danslarını kapsamaktadır. Bu danslar partitanın olduğu Mi Majör tonda, yani 

kemanda en parlak tonalite olarak kabul edilen tonalitedir.

 Birinci bölüm olan Prelüd, mi telindeki üçüncü oktav mi notasıyla başlar ve 

sürekli onaltılık notalarla devam eder. Bu onaltılık notalardan oluşan bölüm bazen 

majör tondaki temayı, bazen de köprüyle minör tonda gelen temayı vurgular. Doğru 

duate  ve  yay  kullanımı  eserin  düzgün  seslendirilmesi  için  önemlidir.  Detacheé 

hareketi ve türevleri belli bir teknik düzey ve beceri, yayın ortasında yapılır ve akıcı 

tel geçişleri içiren bir yay tekniği gerektirir.  Bütün bu Prelüd boyunca vurgulanan bu 

sesler eserin tamamına parlak bir tını verir.
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Örnek 1

Birçok kemancı bu Prelüdün etkisi altında kalmıştır. Pablo de Sarasate (1844-

1908) Prelüdü bağımsız bir virtuöz parça olarak konserlerinde başarılı bir şekilde icra 

etmiş;  öte  yandan  Eugene  Ysaye  ise  Prelüdün  temasından  etkilenerek  kendi 

bestesinde  bu  temayı  kullanmıştır.  Çoğu  kemancınında  keman  tekniğini  ve 

kondüsyonunu geliştirmesi açısından günlük çalışmalarında da yeralmaktadır. 
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Prelüdün ardından gelen Loure, bir Fransız dansıdır. 6/4’lük ölçü biriminde, 

(sekizlik-dörtlük,  noktali  dörtlük-sekizlik-dörtlük)  tartımında  ve  oldukça  ağır 

hareketlidir.  Çoğunlukla  iki  bölmeli  şarkı  (  lied)  formundadır.1 Huzurlu  ve sakin 

yapısıyla  diğer  bölümlerden  ayrılır.  Ana  teması  auftaktla  Mi  Majör  tonalitenin 

dominantında  (tonalitenin  beşinci  derecesinde)  başlar,  ikinci  ölçüde  ise  toniğe 

(birinci dereceye) bağlanır. İnişli ve çıkışlı bir melodik yapıya sahiptir, iki kesitten 

oluşur.

Örnek 2

 Çift ve üç sesli akorlarıyla çok sesliliği vurgular. Yaklaşık dört sayfa süren 

ve sürekli onaltılıklardan oluşan Prelüdden sonra Loure; uzun notalarıyla, frazlarıyla 

ve yumuşak melodisiyle sağ ve sol el için dinlenme fırsatı oluşturur.

Örnek 3

1  Nurhan Cangal,  Müzik Formları ; şarkı (lied) formları ,Arkadaş Yayın 
Evi, basın yılı: 1994 , Ankara sayfa 78
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Partitanın  üçüncü  bölümü  olan  Gavotte  en  Rondeau,  alla  breve  ölçü 

birimindedir.  Parlak,  havalı  ve  neşeli  karakterden  oluşan  bu  Rondo,  beş  kez 

tekralanan tema ve dört  episoddan oluşmaktadır.  Rondo’nun formu  A  (tema) -  B 

(birinci episod) – A (temanın birinci tekrarı) – C (ikinci episod) –A (temanın ikinci 

tekrarı) – D (üçüncü episod) - A (temanın üçüncü tekrarı) – E (dördüncü episod) - A 

(temanın dördüncü tekrarı) dır.

 

Örnek 4

Sevimli,  neşeli,  zarif  ve  akıcı  oluşu  rondonun  temasının  özelikleridir.  9 

ölçülük ve dönuş işaretleriyle A temasının her zaman Mi majörde gelmesine karşı, B 

ana tonalitenin paralel Do # minörde, C Mi majör tonalitede motif işlemleriyle bir 

gelişim sağlayarak , 15 ölçülük D episod değişik tonlara ve sekansa uğradıktan sonra 

yine Mi majör tonunda oluşmaktadır. E episod ise sekizlik notalarla oluşan motifler 

20  ölçü  gelişme  kanıtladıktan  sonra,  giderek  dominant  tonalitede  Si  majör  de 

duyulmaktadır.  E  episod  (  ya  da  ara  temasını)  kendi  tonunda  duyulan  bitişinden 

sonra, rondo temasına geçişi dönüş köprüsü sağlar ve son kez A rondonun teması 

bulunmaktadır. 

Prelüd gibi , Gavotte en Rondeau’ da bağımsız bir parça olarak konserlerde 

icra edilmektedir.

Mi majör Partitanın dördüncü ve beşinci bölümleri, Menuet I ve II, 3/4’ lük 

ölçü  biriminde  ve  mi  majör  tondadır.  İki  Menuet  arasında  farklılık  olduğu halde 

Menuet I ve II birlikte çalınmaktadır. 
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Menuet I’de ana tema akorun üst  sesindedir  (sopranodadır)  ve bas notalar 

yardımıyla bölüm biçimlenir. Mi Majör tonalitenin tonik derecesinde üçlüsü girişte 

zarif bir dansı temsil eder. İlk cümle dönüş işaretleriyle sekizinci ölçüde mükemmel 

kadansla (dominant-beşinci derecesinde) biter.

Örnek 5

Menuet II’ de ise ana tema alt sestedir ve üst ses ( soprano) tonikte pedal 

olarak kullanılır. 

İlk cümle, aynen Menuet I’de olduğu gibi dominantta biter. Uzun legato ve si 

notası üzerinde pedal olmasına rağmen menuet 3 bölümlü dans karakteri ortaya 

koyar.

Örnek 6

Tematik  ve  dokusal  zıtlıklarla,  menuetler  arasındaki  değişimler  tonal 

birlikteliği sağlamlaştırır. 
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Partitanın altıncı bölümü olan Bourrée, 2 zamanlı bir Fransız dansıdır. 2/2 ‘lik 

ölçü birimindedir ve Gigue hariç diğer bölümlerden farklı bir şekilde zayıf zamanlar 

aksanla belirginleştirilmiştir. Kısa , öz ve kararlı bir karakterdedir.

Örnek 7

Partitanın yedinci bölümü olan  Gigue, hızlı ritimli bir Fransız dansıdır. 

6/8’lik  ölçü biriminde yazılan mı majör Gigue’deki  onaltılık  notalardan oluşan 

tema neşeli ve zarif yapıdadır. Dinamik ifadesiyle Gigue, zaman zaman birbirine 

zıt ve zayıf vuruşlarda ortaya çıkan aksanları ve ölçüsel belirsizlikleri içerir. İlk 

olarak ikinci ölçüde ortaya  çıkan ve bölümün devamında da baskın bir şekilde 

devam eden motif, iki onaltılık ve iki sekizlik notalardan oluşur. Beşinci ölçüden 

itibaren ilk üç vuruştaki inici arpeje diğer üç vuruştaki çıkıcı arpej cevap verir. 

Genelde ilk üç ve diğer üç vuruş arasında soru cevap ilişkisi bulunmaktadır ve 

Gigue’nin tümünde bu ilişki devam eder.
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Örnek 8

Örnek 9 armonik yürüyüş, 10–12 ölçüler

Bu  keskin  farklılıklar,  Bach’ın  bütün  bestelerinde  hakim  olan  yenilikçi 

anlayışı  nitelendirmektedir.  Daha doğrusu  bu keskinlik,  bestecinin  müziğinde  var 

olan “form” ile Klasik ve Romantik Dönem’e hakim olan form anlayışı arasındaki 

farklılığın kavranmasında anahtar vazifesi görmektedir 
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4. 2  E. Ysaye’nin Obsession Keman Solo Sonatın İncelenmesi

Ysaye’nin  2 numaralı  sonatı  Obsession (takıntı,  saplantı),  Ysaye’nin  çok 

yakın arkadaşı, olağanüstü kemancı, Jacques Tibaud’ya ithaf edilmiştir.  Tibaud da 

Ysaye  gibi  Bach  çalmayı  severdi.  Thibaud  Bach’ın  Üçüncü  sonatından  Prelüd’e 

günlük teknik çalışmalarında daima yer vermiştir.2 

Belçika’daki Ysaye Merkezi’nde Ysaye’nin İkinci sonatıyla ilgili nasıl fikir 

yürüttüğüne dair bilgiler bulunmaktadır :

 Ysaye  solo  sonatları  yazdığı  dönemde  profesör  olarak  koservatuvarda  

çalışıyordu. Nerdeyse bütün keman öğrencileri Bach’ın Mi Majör partitasından ilk  

bölümü  (Preludio)  mükemmel  olana  kadar  her  gün  çalışıyorlardı.  Ysaye 

Preludio’nun ne kadar önemli olduğunu bilmesine rağmen , temayı sürekli olarak  

duyması onu bir obsession gibi rahatsız etmeye başlamıştı. Geceleri uyumadan önce  

hep o temayı  anımsıyor ve uyandıktan sonra bu temanın üzerine yeni bir  melodi  

yaratıyordu  .  Bir  gün  konservatuarda  kemanı  açıp  emprovizasyon  (doğaçlama)  

yapmaya başladı ve böylece ilk bölüm ortaya çıkmış oldu.

2  Margaret,  Campbell,  The  Great  Violinists,  UK;  Curtis  Brown,  1980 
sayfa 245
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Obsession başlıklı bölümde başlangıçta kullanılan bilindik Bach motifinden 

sonra Ysaye,  kendi melodisini  kullanarak adeta  Bach’dan kaçmak ister,  ancak bu 

motif öylesine güçlüdür ki bir saplantı gibi eser içinde zaman zaman tekrar ortaya 

çıkar.

Örnek 1 Obssesion: 1–10 ölçü

Dinamik  ve  puandorg  kullanımı  ile  bu  iki  tema  birbirinden  farklı  hale 

getirilmiştir.

Ysaye Bach’ın bilindik motifleri ile kendi motiflerini ilk yedi ölçü boyunca 

arka arkaya kullanmıştır. Bu iki motif ile oynamayı bitirdikten sonra 11. ölçüde, daha 

sonra  La  minör  tonunda  kalan  ve  onaltılıklardan  oluşan  9  ölçülük  bir  geçiş 

kullanmıştır. 
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Örnek 2: Obsession 11. 19 ölçüler

Bu  örnekte  görüldüğü  gibi  geçişte  tekrarlanan  iki  onaltılık  bağlı  dizisiyle 

beraber alttaki notayı belirterek müzik şeklini oluşturur. Bundan iki ölçü sonra bir üst 

beşli sekans olarak tekrar duyulur.

Ysaye’nin eserlerinde sıkça kullanılan Dies Irae temasının ilk önce 

gösterilmesi gerekiyor.  
 

Örnek 3: Orijinel Melodi Dies Irae
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Prelüdün 19.  ölçüsünden itibaren onaltılıkların  içinde beliren yeni  ve gizli 

tema, Dies Irae temasıdır. 

Örnek 4: Obsession 19–29 ölçüler

 Diğer  melodilerden  farklı  olan  Dies  Irae, orta  çağa  ait  olan  orijinal  bir 

plainchan’tır ve Requiemlerde oldukça sık kullanılmıştır3. 19. yüzyıl bestecilerinden 

Berlioz Fantastik Senfoni’sinde, Liszt “Totentanz” adlı eserinde, Crumb elektro yaylı 

sazlar için yazdığı yaylı dörtlü “Black Angeles”da ve nihayet Ysaye Obsesion adlı 

solo keman sonatında bu Dies Irae ‘Şeytanın Ölümü*–motifini kullanmışlardır. Dies  

Irae bütün sonat boyunca farklı şekillerde kullanılarak eserin Idée fixe’*i olmuştur. 

Örnek 5: 63. ölçüde Dies Irae motifi kanon şeklinde kullanılmıştır.

3   Grove dictionary Dies Irae
* Idée  fixe (  İdefiks)  –sabit  fikir-tekrar  tekrar  başka  kılıklarda  da  beliren,  tutkulu  ana  temayı 

tanımladığıterimdir
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73. ölçüden itibaren bulunan altılama ve sekizlemelerin ilk notaları arpeggio 

olarak Dies Irae melodisini oluşturur, bu notalar bütün yayla ve güçlü çalınmalıdır. 

Ysaye’nin işarete  göre “ < “ ve aksan yaparak ilk  nota bütün yay  kullanıp diğer 

notaları  kalından inceye-inceden kalına birbiri  ardına sıralanmış  teller,  legato yay 

hareketleriyle seslendirilir.

Örnek 6: Obsession 73 – 83 ölçüler

 

Son  beş  ölçü,  eserin  karmaşıklığına  rağmen  şaşırtıcı  bir  şekilde  la  minör 

tonunda Bach’ın prelüdü gibi biter.  Bu Prelüd birçok bakımdan birbirinden farklı 

öğeler  içerse  de  (tonalite,  karakter,  melodi  vs.)  kendi  içinde  yapısal  olarak 

mükemmel bir bütün oluşturmaktadır.
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Ysaye  Melanconia* bölümünü  poco  lento  temposunda  ve  con  Sordino 

kullanarak yazmış, bu bölümde hüzünlü ve sakin bir karakter sunmaya çalışmıştır. 

Bu bölüm küçük motiflerden oluşmaktadır ve legato çalınarak motiflerin bütünlüğü 

sağlanmalıdır.

Motif ilk gelişinde tek sesli ve Mi minör tonundadır, diğer gelişlerinde ise çift 

seslerin kullanımı ile zenginlik kazanır.

Örnek 7: İkinci bölümün başlangıcı

,

*melanconia hüzün, Melancoli demektedir  
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İlk modülasyon ve kadans bölümün ortasında,  onbirinci ölçüde yer  alır  ve 

kadansın karar notası aynı zamanda yeni temanın başlangıç notasıdır. Bu yeni tema 

modulasyon  yapıp  sağlam  Si  minör  tonalitede  yeni  bir  müzik  rengi  ortaya 

çıkarmaktadır.

Örnek 8: 11- 12 ölçü

Son iki ölçü orijinal Dies Irae teması bu bölümün sonunu göstermektedir. Bu 

sefer  eşlik  eden melodi  Si  notayı  çalarken  pedal  olarak  bulunmaktadır.  Bölümün 

sonucu (V-II-I derece) kadans ile bitmektedir.

Örnek 9 : son iki ölçü
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Üçüncü bölüm, Danse Des Ombres- Sarabande (Ölüm dansı), yine Dies Irae 

temasının üzerine çeşitlemelerden oluşur.

Başlangıçta bulunan pizzicato akorların en üst sesi temayı oluşturur.

Örnek 10 : Üçüncü bölümün başlangıcı

Bu Sarabande 6 çeşitleme ( varyasyon) dan oluşmaktadır. Bu varyasyonlar 

1.  dolce  e  semplice,2.  Musette,  3.  Minör,  legato  tranquillo,  5.  semplice p,  6  ƒ 

energico şeklinde sıralanır. Gerek melodik genişlik, gerek değişik tonalitede ( Majör-

minör)  ve  ritm (  5.  varyasyon  altılama-6.  varyasyon  otuzikilik  notalarla)  gerekse 

dissonans seviyesi olarak nasıl değişime uğradığını ve renk farkı getirdiğini gösterir.

Üstün virtüozite  gerektiren  bu çeşitlemelerden  sonra tema  arco  (yayla)  ve 

forte nüansta tekrar duyurulur ve bölüm sona erer.
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Dördüncü bölüm  Les Furies‘ in ( Öfke Tanrıçası ) ilk dokuz ölçüsü kızgın 

karakterli, çift forte (ƒƒ) nüansta ve aksanlarla başlar. Onuncu ölçüde tema marcato 

olarak gelir ve T işaretiyle ( fran Au Talon-tur. Kökte) belirtildiği üzere kökte çalınır. 

onaltılık  notalar,  çift  seslerle  (  beşli-dörtlü-üçlü)  oluşan  motifler  arasındaki 

duraksama eslerle bu temayı belirtmektedir.

Örnek 11 : 10 – 15 ölçüler

Dörtlü ve beşli aralıklarda gelen Dies Irae motifi bu sefer bas notada ve aksak 

ritimdedir.  Bas  seslerde  bulunan  melodi  çekerek  bütün  yayla  çalınmakla  beraber 

üstteki çift sesler yumuşak tel geçişlerinde mümkün olabildiğince yumuşak hareket 

edebilmektedir.  Legato tel değişimleri gerçekleştirilirken meydana gelebilecek sert 

hareketleri önlemek için ön kol dikkatle izlenmelidir.  Dies irae teması ve ona eşlik 

eden üst seslerde melodinin iyi  kavranıp anlaşılması ton üretimi açısından da çok 

büyük önem taşımaktadır. 38. ölçüdeki güçlü kadans kararıyla bu kesit sona erer

Örnek 12:  27-31 ölçüler
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Daha sonra gelen  Dies Irae teması Sul ponticello* pasajıyla karşıtlık etkisi 

yaratmaktadır.  Ponticello teknikte yay köprüye çok yakın pozisyonda kullanılır  ve 

kemandan sert ve gıcırtılı bir ses elde edilir.

Örnek 13: 40 – 7 ölçüler

Toniğe  geri  dönüş  hissini  güçlü  bir  biçimde  hissetirebilmek  için,  çoğu 

gelişme kesiti içinde uzak tonlara, sık ton değişimine (modülasyon) yer verilmiştir

Çift seslerde boş tel kullanımıyla Ysaye etkileyici bir sonuç elde etmiştir. 

Sıkça  tekrar  ettiği  gibi  çift  seslerle  ve  tel  geçişleri  ile  kemanın  karakteristik 

sonoritesini ortaya çıkartmıştır.

Örnek 14 

Le Furies sürekli değişen karakteriyle pp ponticello ve  ƒƒ marcato gelerek 

kemanın nüans ve renk açısından kullanım zenginliğini gösterir.
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4.3. Bach’ın Mi Majör Partitası’nın Ysaye’nin İki Numaralı Solo 
Keman Sonatı “Obsession” Üzerindeki Etkileri

Klasik  müzik  dünyasında  her  kemancının  gerek  pedagojik  olarak,  gerekse 

mesleki  kariyerinde  Bach’ın  Solo  Sonat  ve  Partitaları,  Paganini’nin  Kaprisleri, 

Bartok’un Solo Sonatı, Ysaye’nin Solo Sonatları önemli yer tutar. Bu eserler keman 

repertuvarının  klasik ve vazgeçilmez  parçalar  olup,  yarışma  programlarında,  giriş 

sınav programlarında her zaman kemancıların karşısına çıkar.

4.3.1 İnceleme

Sonatın ilk bölümü Obsession; kuşkusuz Bach’ın temasını özetler. Ysaye yer 

yer Bach’ın temasi ya da motifini kullanmış, yer yer de kendi müzikal fikirlerini de 

temayla kaynaştırarak Bach’ ın yirminci yüzyıldaki çağdaş dili olmuştur. 

 
Bach’ın Mi Majör Partitası , BWV 1006 Prelüde’ ün başlangıcı:

Örnek 1.: J. S. Bach Mi Majör Prelüd, 1-4 ölçüler

Prelüdedeki sekizlik notalar bittikten sonra onaltılık notalar sürekli bir akışla 

sonuna kadar devam eder. Ysaye’nin  Obsession’u da, nerdeyse aynı akışla çalınır, 

ritm olarak da aynen Bach’ınki gibi bütün bölüm onaltılıklardan oluşur .
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Ysaye,  Bach’ın Prelüd’  ündeki  tema ile  başlar,  fakat  bu temayı  aniden  es 

yaparak kesintiye uğratıp kendisinin cevabı niteliğinde olan yeni temasıyla  devam 

eder. İkinci giriş ‘Ysaye’nın cevabı’ olarak gösterilen onaltılık notalardan oluşan yeni 

temayla  devam  eder.  Girişteki  p (piano)  melodiye  karşın  yeni  melodi  çift  forte 

yazılmıştır  ve  ilk  yedi  notaya  aksan  verildiği  için  daha  fazla  dramatizm  ve  güç 

içermektedir.

Örnek 2: Ysaye Obsession, 1-5 ölçüler

                                                                   ‘Ysaye’nin cevabı’

 

Bir çelişki göstergesi olarak,  üçüncü ve dördüncü ölçülerde Bach’ın neşeli 

majör melodisine karşın Ysaye, ciddi ve öfkeli minör melodisini kullanmıştır. Bu da 

bestecinin Prelüd saplantısından kendini kurtarma çabasının bir göstergesidir.

Üçüncü  ölçünün  başlangıcında  Ysaye,  Bach  Prelüd’ün  ilk  ölçüsünün  üç 

notasını  yarım  ton  tiz  (sekans)  olarak  yazmıştır.  Fa-Mi-Fa  notalarıyla  başlayan 

üçüncü  ölçü  bir  yandan  saplantıyı  devam  ettirmekle  beraber,  diğer  yandan  da 

deformasyon hissi vermektedir.  Obsession’ un müzikal amacı dinleyiciyi şaşırtmak 

değil,  yirminci  yüzyıla  Bach’ın  gözüyle  bakarak  ustalık  sergilemektir.  Bach’ın 

melodisini  aklımızda bulundurup onun üzerinde daha detaylı  düşünürsek, Bach’ın 

melodi  yapısını  Ysaye’nin  yeni  melodik  yapısının  içinde  de  duyabiliriz. 

Obsession’daki şiddet ve gürültü yansıtan melodiye rağmen Bach’ın orijinal melodisi 

yine de kendini hissettirmektedir .
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Örnek 3 :    Bach ve Ysaye-Karşılaştırılması, 1-4 ölçüler

Bach Prelüd’ün başlangıcı forte nüansta olmasına karşın Ysaye, Obsession’un 

Leggiero ve  piano  nüansta  çalınmasını  istemiştir.  Çoğu  kemancı  Obsession’  un 

başlangıcı olan temayı yayın ucunda, narin ve fısıltılı bir tonla çalar.

Örnek 4: Do Majör modulasyon

Yukarıdaki örnekte görüldüğü gibi, Ysaye’nin pasajında Bach’ın prelüdünde 

bulunmayan bu modülasyon, diğer motiflerde de birkaç defa daha görülebilir. Akor 

çevrimindeki  notaları  içererek  tizleşen  pasaj  (33-34 ölçüler;  90-91 ölçüler;  79-80 

ölçüler ve 83-84 ölçüler arasında) birkaç defa daha tekrarlanır. Bu tekrarlamalarda 

Ysaye; Bach’ın Prelüdündeki tonaliteden hem dönemsel, hem de müzikal bakış açısı 

olarak uzak olmasına rağmen , hala Prelüd’ ün motifini korumaya devam etmektedir.
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Bach’ın Prelüd ve Ysaye’nin  Obsession başlangıçları  yanyana  koyulduktan 

sonra,  müzik  La  minör  tonaliteye  modülasyon  yapıp  tüm  gelişme  bölümünde 

kesintisiz olarak aynı tarzda devam eder. 

Örnek 5: Ysaye Obsession , 11-16 ölçüler 

Başlangıçta görüldüğü gibi iki  farklı  karakterden oluşan ve şaşırtıcı  eslerle 

kesilen ilk temayı belirtik. 11. ölçüden itibaren ise iki besteci aynı onaltılık notalarla 

oluşan  melodik  fikri  paylaşmıştır.  “  İki  Bestecinin  ruhu  aynı  müzik  fikri  ile 

harmanlanmıştır” dir.4  13. ölçüden sonra solo sonatta Ysaye Bach’ın melodilerinden 

uzaklaşıp kendine özgü motiflere yönlenmiştir. Fakat tam Bach’dan uzaklaşacak gibi 

kısa ve farklı bir geçiş yaptıktan sonra başarılı  bir şekilde Ysaye Bach’ın motifini 

hatırlatabilecek  bir  şekilde  geri  döner.5 Evvelki  gibi,  kolayca  görülen  ve  tanınan 

Bach’ın teması kullanılmadığı halde bu motifin Bach’a ait olduğu yine bellidir:

4      Ysaye, Antoine Historical Account of the Six Sonatas for Unaccompanied Violin op. 27 of 

Eugene Ysaye, Brusseles: Les Editions Ysaye, 1968, sayfa 154

5  Ibid sayfa 154
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Örnek 6: Ysaye 19. ölçü-Bach 109. ölçüler

 

Bu La minör tonundaki, onaltılıklarla oluşan iki ölçülü melodi yakında sekans 

olarak  dominanta  (  beşinci  derecede)  tekrarlanır.  Bütün  bu  kısım,  aynı  Bach’ın 

Prelüdün ortasındaki  gibi,  bu motifi  yapısal  şekilde (dominantta  bulunduğu  için) 

yine Bach’ı anımsatmaktadır.

Bu la minör kısmı ile Bach’ın diğer La minör solo sonatının son bölümü olan 

Allegro bir bağlantı kurulabilir: 

Örnek 7: Bach La minör- ikinci solo sonatı, Allegro, 1. ölçü

Ysaye’nin kısmı Bach’ın Allegro’suyla aynı tonalitede ve kemanda benzer bir 

şekilde yazılmakla birlikte müzikal yapısı onaltılıklarla oluşan karakter bu iki farklı 

bölümü yaklaştırmaktadır.  Bu eserler  icra  bakımından daha fazla  benzer,  detache, 

yayın ortasında, dolu sesle, birinci pozisyonda oluşan bu iki bölümün benzerliği de 

kanıtlanmaktadır.
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20.  ölçüde  onaltılıklarla  oluşan  tema  Dies  Irae temasıdır.  Bach  kendi 

eserlerinde bu temayı hiç kullanmamasına rağmen Ysaye’nin sonatında ritm ve tel 

değişimleri ( sağ el tekniği) birbirine çok benzer bir paralellik sergilemektedir:

Örnek 8 : Bach Mi Majör Prelüde, 17-19 ölçüler

Örnek  5’te  Bach’ın  Prelüdünün  bu  kısmı  kemancılar  arasından  en  zor 

pasajlardan biri olarak kabul edilir. Kuşkusuz bu pasajın diğer pasajlardan farklı olan 

bir  melodi  biçimi  (sekans)  vardır.  Yayın  (La–Mi-La-Re  tellerini  ardı  ardına 

değiştirerek)  Bach’in yay koreografisi efekti çok önemlidir.  Sürekli duyurulan boş 

Mi  tel  ve  onun  sonoritesi  pedal  notası  olarak  ortaya  çıkmaktadır.  Ysaye’nin,  bu 

müthiş efekti olan Mi’yi boş tel pedal notası olarak Dies Irae temasının 21.ölçüsünde 

kullanması ve  Bach’ın arşeleri’ni kullanmasıyla  beraber,  iki  Prelüdün bağlantısını 

tekrar dinleyicinin algılıyabilmesini sağlar.

Örnek 9 Ysaye 20-21 ölçüler
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Obsession’un 31. ölçüsünde görünen iki ölçülü Bach’ın alıntısı Obsession’un 

ikinci kısmının başlangıcını açık bir şekilde göstermektedir.

Bach’ın yayları  ikinci  kez sergilenmiş  olan  Dies Irae temasıyla  tekrar 64. 

ölçüde karşımıza çıkar.

Örnek 10: Ysaye 64-69 ölçüler

Bu sefer Dies Irae Canon şeklindedir; bir üst oktav yankı olarak iki farklı Mi 

pedalının  (birisi  boş  tel,  biri  parmakla  la  telinde  çalınan)  simültane  ton  rengini 

değiştirirken tüm pasajda Bach arşelerinin kullanımı Bach’ın etkisini belirtmektedir.
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Dolayısıyla  bu  sefer  ters  çevirilen  Bach’ın  yay koreografisi onaltılıklarla 

farklı tarzda Obsessionda bulunduğunu gösterir.

Örnek 11 : Bach Prelüd-Ysaye Prelüd 

             Bach’ın, Mi Majör toniğinde oluşan üç ölçülü bir sonuç (kadans-bitiş) 

Obsession’da La minör  tonalitenin toniğinde açık görülür. Fakat bu sefer Bach’ın 

alıntısına Ysaye üç ölçülü kadansı ikiye bölüp kendi  Dies Irae temasından oluşan 

(Meno mosso işaretle) bir codayı eklemiştir. İlk iki ölçü 69. ölçüde, üçünçü ölçü ise 

son ölçü-bitiş noktası olarak ortaya çıkmaktadır.
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Örnek 12 Bach son 3 ölçü , Ysaye 69 –85 ölçüler
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İkinci Bölüm: Melanconia ve Loure

İkinci bölüm Melanconia’da, Prelüddeki gibi Bach’ın tema ve motifleri alıntı 

olarak  bulunmadığı  halde  Bach’ın  etkisi  Melanconia’da  belli  bir  şekilde  ortaya 

çıkmaktadır. Bu iki bölüm arasında bağlantı ve benzerlikler Bach’ın motifleri değil, 

yapısal açıdan, tempo, ritm, müzik vurgu, ölçü birimi ve tonalite ile bu iki bölüm 

sağlam bir paralel münasebet yansıtmaktadır. 

Lourre 6/4’lük ölçü ve Mi Majör tonalitesinde Melanconia ise 6/8’lik ölçü ile 

Mi minör tonalitesinde yazılmıştır. Her ikisi de ana tonalitede başlayan, bir ölçülük 

tek sesli motifden oluşan tema ile başlamıştır. Melanconia’da ikinci tekrar  sopran 

partisinde,  Loureé’de  ise  bas  partisinde  gelmektedir.  İkisi  de  tipik  bir  homofoni 

örneği oluşturmaktadırlar.

Örnek 13: Melanconia 2 ölçü- Loure 2 ölçü
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Her iki bölümün 11. ölçülerinde gerçek kadans ile ikinci kesitin başlangıcı 

oluşturulmuştur. Bach’ın bölümünde röpriz işareti ile yakın tonaliteye modülasyonla 

geçiş yapılmaktadır. Böylelikle Fa # minöre gelinmiş olur. Ysaye’nin bölümünde ise, 

11. ölçüde mükemmel kadans ile  ( IV-V-I) bu kısmı bitirir. Son akorda mi minör 

tonalitenin (dominant si-re-la) ortak akor aracılığıyla yapılan, si minör (tonik  si-re-

la) tonaliteye diyatonik modulasyonu gerçekleşir.

Örnek 14 Bach - Ysaye 11. ölçü

Melanconia’da son iki ölçü ilginç bir şekilde  Dies Irae temasının Si notası 

üzerinde pedal uygulayarak Bach’ın sıkça kullanıdığı pedal, bitiş kadansı efekti ile 

sona erer. 

Örnek 15 Melanconia bitiş

Polifonik  açıdan,  ses  gelişimi  olarak  Bach’ın  ustaca  kullandığı  tekniği 

kullanarak Ysaye de başarılı bir şekilde bu melodiyi işlemiştir.
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4.3.2 Bach’ın  Diğer  Solo  Sonatlarının  Ysaye’nin  Obsession 

Sonatına Etkisi

Danse des Ombres

Bir tema üzerinde çeşitleme (varyasyon) ile oluşan Danse des Ombres üçüncü 

bölümüdür.  Bach’ın  Mi  Majör  partitasının  bölümleri  ile  direkt  bir  benzerliği 

olmamasına rağmen diğer yapısal bakış açısından kuşkusuz  bu iki beste arasında 

bağlantı bulunur. Bunun yanısıra, Partita küçük parçalar-danslardan oluşan çeşitleme 

(varyasyon)  demektir.  Ysaye’nin  üçüncü  bülümü  6  kısa  çeşitleme-danstan 

oluşmaktadır.  Bu da Bach’ın bütün partitası ile asli bir bağlantısı olduğunu kanıtlar. 

Çeşitleme  Teması 9  ölçülü,  Sol  Majör  tonalitesinde   olup  yine  Dies  İrae 

temasından oluşmaktadır. Bu da Bach’ın polifonik tarzına benzer. Dolce e semplice 

(tatlı ve sade) karakterde olan ilk çeşitleme: Musette6 boş tel sol pedal üzerinde ikinci 

varyasyondur.  Musette  klaviyeli  çalgılar  için  Bach’ın  da  çok  sevdiği  ve  çok  sık 

kullandığı, 3. İngiliz Süiti gibi meşhur bir danstır. Armoni gidişinin aynı kaldığı bu 

çeşitlemeler  ,  belli  başlı  6  ana  bölümden  oluşur.  Hepsi  temadaki  gibi  9  ölçülük 

“Dance des Ombres” temasının birer çeşitlemesidir.

Bu  çeşitlemelerin  sonunda  esas  temaya  dönülerek  eserin  bütünlüğü 

sağlanmıştır. 

Les Furies 

Son bölümün  başlangıcı,  ƒƒ  ve aksan  işaretleri  ile  akorlar  ve çift  seslerle 

oluşan ve 9 ölçü süren bağımsız bir giriş ile Les Furies ( Öfkeli ) karakterini yansıtır. 

Benzer  bir  şekilde 10.  ölçüde tema başlar  ve aynı  mizaç  devam etmekle  beraber 

bestecinin bu solo eserindeki  marcato ve aksanlı çift seslerı kullanması müzikal ve 

keman tekniği açısından ele uygun olarak bestelenmiştir.

27. ölçüde sıkça duyulduğu gibi  Dies Irae melodisi  bas patisinde bağlı  iki 

onaltılık oluşturur. Fakat eşlik partisinde  la ve mi boş tellerinin değişimi bu kez yine 

6   Musette 17.  yy’da  Luis   15  zamanında  sarayda  çok  sevilen  bale 
müziklerinde kullandığı sürekli bas eşlikte (bordun-bas tarzı) bir danstır
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Bach’ın  motifini  anımsatır.  Bach’ın  La  minör  Füg’ünde  45.  ölçüde  basta  oluşan 

melodiye boş tel la (La minör tonalitede) eşlik eder . Le Furies bölümünde ise ritmik 

aksaklığı getiren melodiye farklı bir açı ile bakılırsa Bach’a benzeyen motif tekrar 

görülür.

Örnek 16 Bach 45 - 46 ölçü

Örnek 16 aYsaye 27 – 28 ölçü

İkisi  de, boş La ve Mi telleri  ile  güçlendirilmiş  olan bu motifler  la minör 

tonalite tonikte bulunurlar.

Bu bölümün ikinci kesiti 41. ölçüde  sul ponticello işaretiyle başlar. Sürekli 

onaltılı  notalardan oluşan  bazen iki  nota bağlı,  bazen üç nota bağlı  yani  üçleme 

olarak  oluşmaktadır.  Les Furie  48.  ölçü,  ile   Bach’ın Re minör  partitasındaki  12 

ölçüde başlayan sekansta bariz  bir benzerlik vardır. Bunun yanısıra, Ysaye üç bağlı 

nota figürünü, ilk üç notayı Bach’ın motifinden alarak diğer üç notayı ise kendi fikri 

olarak buna eklemiştir. Bach bu aynı figürü üç bağlı nota tel geçişleri ile, diğer üç 

notayı  ise ayrı-non legato yazmakla beraber Ysaye aynı şekli üç kez tekrar ettirip 

arka arkaya kullanarak ölçüyü tamamlamıştır.
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Örnek 17  Ysaye 48 ölçü

Örnek 17 a : Bach Gigue 13. ölçü

56. ölçüde sıkça kullanılan Dies Irae motifi yine ortaya çıkmaktadır. Bu sefer 

yapısal olarak bu motif Bach’ın La minör Allegro bölümünde bulunur. Aynı onaltılık 

notalarla oluşan hareketi (ikişer legato) örnekler sayesinde direkt görsel olarak bir 

paralellik gösterir.

Örnek 18  Ysaye 53-54 ölçü

Örnek 18 a Bach Allegro La minör son 3 ölçü

Bach bu motifi sıkça kullandığı için benzer bir motifi Saraband bölümünde de 

mevcuttur.

Örnek 18 b Saraband 15 ölçü
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Toniğe  geri  dönüş (75.  ölçüde)  hissini  güçlü bir  biçimde hissetirebilmek 

için, çoğu gelişme kesiti içinde uzak tonlara, sık ve ani modülasyonlarla geçilmiştir. 

75.  ölçüdeki  tema  benzeri  figürler  ile  geçiş  yapılarak  başlangıçtaki  temaya  geri 

dönülür.  92.  ölçüde,  Coda  kısmında  allargando yaparak  daha  sonra  da  Lento 

temposunda müziğin finalini zayıflatmak yerine a tempo’ya dönüp enerjik karakteri 

muhafaza etmek tercih edilmiştir. 
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ÖNSÖZ

Gerek Üniversite  Konservatuvarı’nda geçirdiğim öğrencilik  yıllarında,  gerekse 

orkestra giriş sınavlarında karşılaştığım, müzik okullarının dinleti programları ve resital 

repertuvarlarının  vazgeçilmez  eserleri  arasında  yer  alan  J.S.Bach’ın  keman  için  solo 

sonat  ve partitaları,  beni zorlamış  fakat  aynı  zamanda da büyük keyif  vermiştir.  J.S. 

Bach’ın solo keman için sonat ve partitaları her kemancının hem teknik hem de müzikal 

gelişiminde büyük bir yer tutar. Bach’ın yanında Ysaye’nin solo keman sonatları da aynı 

derecede çaba gerektiren eserler olarak kabul edilir. Solo keman sonatlarının virtüözitesi 

o denli yüksektir ki kemancının hem sağ hem de sol el teknik beceresinin olağanüstü 

seviyede olması gerekir.  Bu nedenle, her kemancının eğitim sürecinin ve profesyonel 

yaşamının olmazsa olmazı diye nitelenebilecek başucu eserleridir.

Bu tez çalışması sırasında bana verdiği destek ve gösterdiği  sabır için değerli 

hocam Sayın Prof. Ceyda Uzgören’e içten teşekkürlerimi sunarım. Ayrıca Eugene Ysaye 

estitüsüne  (Brüksel-Belçika),  araştırmamda  kaynaklarını  kullanabilmeme  olanak 

tanıdıkları  için  ve  Prof.  Daniel  Rubenstein’e,  arkadaşlarım  Nurbanu  Aytekin,  Ömür 

Gören ve Aslı Erdal’a teşekkür ediyorum. 
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SONUÇ

J. S. Bach yaşadığı dönem olan Barok Dönem’de eser vermiş olmasına rağmen, 

verdiği eserlerin içeriğinde bulunan gerek teknik gerekse müzikal öğeler, döneminin çok 

ilerisindedir.  Bu  nedenle,  kendinden  yüzlerce  yıl  sonrasında  yaşayan  bestecileri 

etkilemiştir.  Hatta  sadece  klasik  müzik  değil,  pop  ve  caz  gibi  müzik  türlerinde  de 

Bach'ın etkisini taşıyan birçok düzenleme yapılmıştır.

Ysaye  20. Yüzyıl  bestecisi olmasına rağmen, Barok Dönem’de kullanılan bir 

form  olan  solo  sonat  formunu  kendi  dönemindeki  müzikal  fikirlerle  birleştirmiş, 

Bach'dan etkilenmesinin yanısıra, eserinde kendi fikirlerine de yer vermiştir.

Bir kemancı olarak Bach ve Ysaye solo sonatlarına çalışmalarımda ben de yer 

verdim. Bach icra ederken her ne kadar klişeleşmiş bir Bach yorumu olmasa da, Barok 

Dönem’in  dönemsel  özelliklerini  ifade  etmesi  açısından  bazı  kurallara  dikkat  etmek 

gerekir. Aşırıya kaçan dinamikler, fazla vibrato, Barok Dönemde henüz ortaya çıkmamış 

olan glissando, sul ponticello, pizzicato, flajölet, Bach çalarken uygulanmaması gereken 

teknikler arasında yer almaktadır.

Oysa ki Ysaye, her ne kadar Bach’dan etkilenmiş olsa bile yazdığı  Obsession , 

Barok  Dönem  yapıtı  değildir  ve  yirminci  yüzyıla  özgü,  tını  ve  teknik  unsurlar 

taşımaktadır.  Bu  nedenle  Ysaye  yorumlayan  bir  kemancı,  Bach'da  olduğu  gibi  çok 

kuralcı  davranmak  zorunda  değildir.  Dinamik  ve  ritmik  özgürlükleri  olabildiğince 

kullanarak özgün müzikal yorumlara açık bir çalış sergileyebilir.

Bu tez çalışması sayesinde kişisel  olarak vardığım  sonuç şöyledir  ki;  müzikte 

saflığı, yalınlığı ve olgunluğu temsil ettiğini düşündüğüm J. S. Bach’ın, solo sonat ve 

partitaları ile 20. yüzyıl bestecisi Ysaye’nin her anlamda  “özgünlük” kokan ve çalıcıya 

(kemancıya)  çok  zengin  ifade  olanağı  tanıyan  solo  keman  eserleri  birbirinden  ayrı 

düşünülüp değerlendirilemez.  Yetkin bir öğrencinin de, uluslararası  kariyer  yapan bir 

solistin  ya  da  bir  müzisyenin  de,  her  iki  besteciyi  yaşamış  oldukları  dönem,  temsil 

ettikleri müzikal hareket bağlamında sorgulayarak söz konusu eserleri repertuvarlarına 
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dahil  etmeleri  son  derece  faydalı  olacaktır.  Stil  bilincine  katkısı  dışında;  gelenek ve 

yeniliği, eskiyle yeniyi karşılaştırabilmek, bütün bunların ışığında özgün ve nitelikli bir 

yorumculuk, icracılık sergileyebilmek, müzik tarihine hakim olmak ama çağdaş müzikle 

de barışık olmak bir kemancı, dahası bir “müzisyen” için göz ardı edilmemesi gereken 

zorunluluklar arasındadır. 

İyi  bir müzisyen olma yolunda atılacak adımlar  arasında yukarıda sıraladığım 

niteliklerin çok büyük rol oynadığına inanıyorum.
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