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ÖZ 

Tezin Ba�lı�ı:  Trombon Çalımında Nefes Tekni�i, Dudak Pozisyonu ve  

Temel Teknikler 

 Yazar:   Mehmet Gökay Gök�en 

Bu tezin amacı, bakır üflemeli enstrüman çalan veya çalmaya karar vermi� bir 

insanın, seviyesi ne olursa olsun do�ru ve geli�tirilmi� en yeni tekniklerden haberdar 

olmasıdır. Ba�langıç seviyesindeki bir icracı için en do�ru adımı atmak, sonradan 

edinilecek yanlı� teknikleri düzeltmeye u�ra�mamak adına çok önemlidir. Ayrıca burada 

anlatılan geli�tirilmi� teknikler, yapılan yanlı�ları ya da yanlı� anlamaları düzeltecek 

nitelikte olup, yapılmakta olan herhangi bir yanlı� olmasa bile geli�tirilebilecek çok fazla 

�ey oldu�unu hatırlatmakta ve yol göstermektedir. Bir bakır üflemeli saz çalan, 

özelliklede trombon çalan bir icracının, yıllardır aktif olarak bu enstrümanı çalan birisi 

olarak bütün konulardaki gereksinimlerini, kafalarındaki soruları ve yarım kalmı�

cevapları temel teknikler açısından gidermeye çalı�tım. Tezin ilk bölümünde, trombon 

tekni�inin tarihinden ve temel bölümlerinden ayrı ayrı kısaca bahsettim. �kinci bölümde 

bilimsel çalı�malar ve uygulamalar baz alınarak, daha çok bir müzisyenin beden sa�lı�ı 

ile alakalı üzerinde durulması gerekenler ele alınmı�tır. Üçüncü bölümde ise yine tıbbi 

de�erler ile birlikte açıklanmı� nefes geli�tirme yöntemleri anlatılmı�tır. Dördüncü 

bölümde dudak pozisyonu ve çalı�ma yöntemleri üzerinde durulmu� ve be�inci bölümde 

de a�ızlı�ın önemi ile ilgili detaylı bilgiler sunulmu�tur. Altıncı bölümde, trombonda 

genelde az kullanılan “alternatif pozisyon teknikleri” üzerinde durulmu�tur. 
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ABSTRACT 

Title:  Breathing Technique, Embouchure and Fundamental Techniques 

in Trombone Playing 

 Author:  Mehmet Gökay Gök�en 

The aim of this study is to provide brass players or candidate students of all levels 

with the recently developed new and right techniques. It is very important for a beginner 

to start learning with a right technique in order not to spend time for correction later.  The 

improved techniques discussed in this thesis are not only qualified to fix mistakes or 

misunderstandings, but also pave the way for further developments in correct playing. 

The author, as a professional trombone player, has tried to help brass players and 

trombone players in particular, on basic technical issues and problems. The first section 

of this study is a brief discussion on the history of trombone techniques and its 

fundamental parts. The second section focuses on scientific studies and experiments to 

inform musicians about their physical health care issues. The third section discusses some 

methods to develop breathing, based on medical data. The fourth section is about 

embouchure development and exercises. The fifth section gives out detailed information 

about the importance of the mouthpiece. The sixth section focuses on the “alternative 

position techniques” that are seldom used on the trombone. 
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ÖNSÖZ

Her enstrüman icracısının elbette ki kendi enstrümanı ile ilgili teknik açıdan bir 

çok gereksinimleri vardır. Bu gereksinimler ba�langıçta, ço�unlukla enstrümanın teknik 

özellikleri olarak ele alınır. Aslında belki ondan da önemli olan, enstrüman çalımını 

dolaylı yoldan etkileyen birçok önemli etken bulunur. Bu etkenler, vücudumuzun 

enerjisini en sa�lıklı ve verimli �ekilde enstrümana aktarmamız ile ilgilidir. �cracılar 

ço�unlukla bu bilgileri seneler geçtikten sonra kendi merakları ve çabaları do�rultusunda 

elde ederler. Bu da bazen bir çok edinilmi� alı�kanlı�ın de�i�mesi açısından zorluklar 

yaratır. Bu tezin amacı, bu zorlukları ve do�ru çalma ve çalı�ma tekniklerini daha en 

ba�tan ve kapsamlı �ekilde ele almak, ba�langıç seviyesinden itibaren tüm bakır nefesli 

(özellikle trombon) icracılarını bilgilendirmektir. Sadece usta icracıların önerileri ve bilgi 

birikimlerinin de�il, bilimsel olarak kanıtlanmı� tıp ve bilim dünyasında kullanılan 

çalı�maların kaynak olarak kullanıldı�ı bu tezimde ayrıca kendi deneyimlerime 

dayanarak ve çekti�im zorluklar do�rultusunda elde etti�im birikimleri de tek tek ele 

aldım. Duru� pozisyonu, dudak pozisyonu, nefes geli�tirme gibi tekniklerin yanında 

sa�lıklı ya�amın (spor yapma, beslenme, performans sırasında nasıl giyinmeli) gibi 

entrüman çalımına etkisi olabilecek her etken irdelenmi�tir. 

Bu tezin olu�umunda bana yardımı dokunan ve deste�ini hiçbir zaman 

esirgemeyen de�erli hocam Aycan Teztel’e, çok sevgili hocam ve danı�manım Altu�

Öztunç’a ve tercüme kısmında bana yardımcı olan Müge Hendekli’ye te�ekkürlerimi 

sunuyorum.  
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KISALTMALAR / TER�MLER 

Tıbbi Terimler

Abdominal:  Karın bölgesi 

Agonist:  Medikal tıpta, bir hareketin daha kısa sürede yapılması

Antagonist:  Muhalif, zıtlık gösteren 

FEV:    Forse Edilen Nefes Verme Hacmi

FVC:    Forse Edilen Hayati Kapasite

Glottis:  Gırtlak 

MEF 50%:   %50 Hayati Kapasitede Maksimum Nefes Verme Akı�ı 

VC:    Hayati Kapasite 

TLC:    Toplam Akci�er Kapasitesi 

Pulmoner:  Akci�er, akci�erler ile ilgili 

Viseral:  Yumu�ak, kemiksiz, özellikle karın bölgesinde bulunan iç organlar 

Ons:   Fransa'da 30,59gr. �ngiltere'de 28,349 gr. a�ırlı�ında bir tartı birimi 

Müzik Terimleri

Buzz:   Titre�im 

Crescendo:  Sesi volüm olarak artırmak

Diminuendo:  Sesi volüm olarak azaltmak 

Ensemble:  Topluluk (Trio, Kuartet, Oda Müzi�i vb.) 

Fortissimo:  Çok güçlü 

Glissando:  Kaydırarak 

Legato:  Ba�lı  

Pianissimo:  Çok hafif 

Sound:  Tını, ses

Tenuto:  Tutarak, sürdürerek 

  



1

G�R��

Çalınan bütün enstrümanlar yapıları ve teknik gereksinimleri itibariyle 

beraberinde bazı ihtiyaçları do�rurur. Bu ihtiyaçlar  ço�u zaman insanın yapısına ve 

do�asına ters, zorlayıcı, özveri ve sabır isteyen teknikler olarak kar�ımıza çıkar. 

Önceleri, hangi enstrüman olursa olsun sadece çalıma yönelik teknikler, yani o 

enstrümanın teknik açıdan en üst kapasitede çalımına yönelik teknikler üzerinde daha 

çok duruluyorken bugün insanın kendi bedeni ve zihni üzerinde de geli�tirmesi ve 

hakimiyet kazanması gereken birçok unsur oldu�u kabul görmekte ve buna yönelik 

çalı�malar her geçen gün artmaktadır.  

Günümüzde geli�en bilimsel ara�tırmalar, teknolojik geli�meler ve cihazlarla 

bireyin bu tekniklerden haberdar olması ve kendisini geli�tirmesi daha da 

kolayla�mı�tır. Fakat bu konunun üzerinde yine de tam anlamıyla gerekti�i kadar 

durulmamaktadır. Her enstrüman ancak enerjiyle çalınabilece�ine göre, temel 

ba�langıç insanın enerjisini sazına en sa�lıklı ve verimli bir biçimde aktarmak 

olmalıdır. Bu önce duru� pozisyonu (ki bu çok önemlidir, çünkü neredeyse bütün 

enstrümanlar insan fizyolojisine aykırı duru� ve tutu� teknikleri gerektirir) daha sonra 

e�er gerekliyse nefes ve kas geli�imine yönelik çalı�malar ve sonrada enstrüman 

üzerindeki teknik hadiseler olarak sıralanabilir.  

Burada ele alaca�ımız konu, bakır üflemeli ailesinden “Trombon” un teknik 

açıdan gereksinimleri ve bireysel geli�ime yönelik çalı�malar olacaktır. Bununla 

birlikte tüm bakır üflemeli icracıların faydalanabilece�i nefes alma, kapasite 

geli�tirme, üfleme ve ses çıkarma gibi teknikler de anlatılacaktır. 
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1. TROMBON TEKN���N�N TAR�HSEL GEL���M�

Erken ortaça� döneminde sava�larda ve avlanma esnasında haberle�mek 

amacıyla kullanılan bakır üflemeli çalgılar, daha sonraları kralların ve di�er 

önderlerin kar�ılanmalarında kullanılmı�tır. Bu çalgıların� ba�ka aileden çalgılarla 

beraber kullanılması ve� e�lence amaçlı müziklerde de yer almasıyla, yapısal 

de�i�ikliklere ihtiyaç duyulmu�tur. Geli�en müzikle birlikte, o dönemde sürgülü 

trompet olarak bilinen çalgının ses aralı�ının yetersiz oldu�u anla�ılmı�, böylelikle 

XV. yüzyıla gelindi�inde orta ve kalın ses aralı�ına hakim bir çalgı olan trombon 

geli�tirilmi�tir. Ba�langıçta sadece dini müziklerde kullanılan trombon, zamanla 

saray müzi�inde ve di�er etkinliklerde de yer almaya ba�lamı�tır. XIX. yüzyılda 

trombonu sadece dini müzikte kullanma dü�üncesi neredeyse tamamen kalkmı�, 

bunun sonucunda operalarda ve senfonik eserlerde sıkça kullanılmaya ba�lanmı�tır. 

XIX. yüzyıl sonlarında ve XX. yüzyıl ba�larında Almanya’da oldukça popüler olan 

trombon için Leipzig’de solo konserler düzenlenmesi, aynı dönemde Paris 

konservatuvarında solo trombon için beste yarı�maları yapılması ve gezici konser 

orkestralarının solistleriyle birlikte Amerika’da popülerlik kazanması, trombonun 

solo enstrüman olarak yer edinmesini sa�lamı�tır. Ayrıca XX. yüzyılın ikinci 

yarısında Avrupa ve Amerika’da çok sayıda bestecinin farklı stillerde trombon 

soloları bestelemesi de solo trombon eserlerinin popülerlik kazanmasını sa�lamı�tır. 

Böylece, trombon di�er çalgılar kadar zengin bir solo repertuvara sahip olmasa da 

solo çalgılar arasındaki yerini almı�tır. 1

“Fiziksel olarak trombon, XVII. yüzyıldan beri bugün hala kullanılan 

herhangi bir enstrümana göre daha az de�i�im göstermi�tir; fakat bazı önemli 

farklar vardır. Kalak konik bir �ekilde ve modern trombon kalaklarına göre daha 

küçük bir çapa sahiptir. Boru hacmi de bu günkü trombonlara göre daha dardır. 

Barok trombonların akort tüpü ve sulu�u da bulunmamaktadır.”2

                                                
1 Joseph Nicholson,  “The History of the Trombone as a Solo Instrument” Journal of the
International Trombone Association, 1988 

2 David Guion, The Trombone: “Its History and Music, 1697-1811” New York: Gordon and 
Breach, 1988, s.2 
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20. yy’ın ikinci yarısında, trombon çalma tekni�inde radikal de�i�iklikler 

meydana gelmi�tir. John Cage’in Solo for Sliding Trombone (Sürgülü Trombon için 

Solo) (1957-8) adlı eseri bir yana, Luciano Berio’nun Sequenza V ‘i, bu enstrüman 

için o dönemde yazılmı� kalıpları yıkan en yenilikçi solo eserdir. Bunun sebebi 

sadece teknik olarak zorlayıcı olması de�il, tamamen yeni teknikler kullanmasıdır. 

Bu tekniklerden bazıları, enstrümanın nasıl çalınması gerekti�i hakkındaki 

geleneksel görü�e tamamen zıttır. Berio, aslında, var olan bazı yakla�ımları 

birle�tirmi� ve geli�tirmi�tir. Örne�in, bazı unsurlarda caz trombon tekni�inden 

etkilendi�i görülür; ama Sequenza V, belki de kendi içinde çok tutarlı bir eser 

olmasından dolayı, bu enstrüman için tamamen yeni bir yazılım tekni�i 

olu�turmu�tur. (Bkz. Ek 1) Geleneksel trombon tekni�i kullanarak eser yazmak 

isteyen besteciler, bu seçimlerinde özgürdür. Ama, enstrümanın ses aralı�ı ve ifade 

kapasitesi 20. yy’ın ikinci yarısından itibaren geni�lemi� ve zenginle�mi�tir. Sava�

sonrası avant-garde dönemin daha sonra birçok açıdan geli�tirilecek olan ‘ileri 

teknikler’i, me�rutiyetini ispat etmi�tir. Örne�in, Vinko Globokar’ın Vendre Le Vent

adlı eserinde, geleneksel metotların aksine, notalar sadece üfleyerek de�il nefes 

alırken de çıkartılır (Berio da benzer bir teknik kullanmı�tır). Bu esere de, içerdi�i 

çok sayıda teknik yenili�in incelenebilmesi bakımından tezin ekler bölümünde yer 

verilmi�tir. (Bkz. Ek 2) Bazı trombon sololarında multifonik kullanımı, enstrümanın 

sadece melodik de�il, aynı zamanda armonik bir özelli�i oldu�unu göstermi�tir. 

Bunun yanı sıra, enstrümanın geleneksel fiziksel görünümünde de radikal 

de�i�iklikler yapılmı�tır. Örne�in, James Fulkerson’ın Force Fields and Spaces 

(1980-1) adlı eserinde, trombon a�ızlı�ı yerine saksofon a�ızlı�ı kullanılır.  

�leri teknikler, o dönemin klasik enstrümancıları ve caz müzisyenleri 

tarafından kullanılan geleneksel tekniklerle kar�ıla�tırılmı�tır. Örne�in, caz 

müzisyeni Miff Mole, zamanında, ‘enstrümanda tamamen ustala�mı�’ ilk caz 

trombon icracısı olarak kabul edilmi�tir. Buna kesinlikle kültürel bir anlam da 

yüklenmi�tir. Yine de, bu söylem, mantıksız ya da anla�ılmaz de�ildir: Mole’un çok 

karma�ık bir tekni�i vardır. Di�er bütün büyük caz müzisyenleri gibi, sadece teknik 

kolaylı�a de�il, fikir açısından da çok zengin bir hazineye sahiptir.  
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Performans tarihinden bahsetti�imiz zaman, o günkü ko�ullara uymayan ve 

bilinmeyen unsurları var olan geleneksel ve yaygın kavramlarla açıklamak 

durumunda kaldı�ımızı görürüz. Örne�in, rönesans müzi�ini hayal ederken, ses, 

artikülasyon ve ses kavramlarını günümüzde algıladı�ımız de�erlerle açıklama 

ihtiyacı duyarız. Aynı �ekilde, trombon da tarihsel ara�tırma sürecinden geçerken, 

benzer bir anlayı�la açıklanmı�tır. Ama, trombon tekni�i konusunda referans 

alınması gereken nokta, yani ‘geleneksel teknik’, ‘konservatuar gelene�i’dir. �lk 

olarak bu gelenek, 19.yy’da e�itici kitapların, müzik e�itimindeki yeni geli�melerin 

bir sonucu olarak basıldı�ı ve yaygınla�tı�ı zamana kadar, daha önce var olmamı� ve 

kodlanmamı� bazı de�erlere dayanır. Daha önce trombonla ilgili teorik kitaplar 

yazılmasına ra�men, bunlardan hiçbiri enstrümanın nasıl çalınması gerekti�ine dair 

sistematik öneriler içermemektedir.  

Ba�ka bir deyi�le, daha önce yazılmı� olan metotlar, enstrümanın nasıl 

çalındı�ına dair birtakım bilgiler içerse de, enstrümanın nasıl ö�renilece�ine dair 

programlı bir sistem içermemektedir. �kinci olarak, bütün bu ö�retici çalı�malar, 

belirli bir tonal sistem çerçevesindedir; enstrümanın kromatik aralı�ı, majör/minör 

sistemi ve ona e�lik eden (ço�unlukla Romantik) form yapılarını yansıtır. Gerçekten 

de, birçok e�itici metot kitabında müzi�in temeli, çalma tekni�iyle paralel olarak 

i�lenmi�tir, gamlar ve arpejler genellikle ilk etapta gösterilir. Üçüncü olarak, 

konservatuar gelene�i, repertuar açısından da belirli kuralların dı�ına çıkmamı�tır. 

Bu, repertuarın her zaman elit sanat müzi�i eserlerinden olu�tu�u anlamına gelmez; 

solo trombon repertuarına ait olan askeri müzik, opera ve di�er eserler de e�itici 

metotlarda yer almı�tır.  

Son olarak belki de en önemli nokta, konservatuar gelene�i, çalmanın bir tek 

do�ru yöntemi oldu�una dair genel bir kanıya sahiptir. Yakın zamana kadar, 

konservatuarlar geleneksel de�erlerin dı�ına çıkmamı�tır. Sadece birkaç 

konservatuarda popüler müzik tarzları ö�retilmi�tir. Yine de bu durum, konservatuar 

gelene�inin durgun oldu�unu göstermez; gerçekte tam ters bir durum söz konusudur. 

Trombon çalı� tarzı ve performans tekni�i, repertuar ve di�er estetik faktörler 

do�rultusunda geli�mi�tir. Günümüzdeki en önemli kültürel güç olan globalle�me, 
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konservatuar gelene�ini sarsmamı�, aksine, kuvvetlendirmi�tir. Caz tromboncuları, 

bu tarz geleneklerin dı�ına çıkıp kolayca müzik yapabiliyorsa, belki de, modern 

kurallar, bize, trombonun geçmi�te nasıl çalındı�ına dair yeterli ipucu sa�lamıyor 

olabilir. 3

                                                
3

David Guion, The Trombone: “It’s History and Music, 1697-1811” New York: Gordon and 
Breach, 1988, s.2 
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1.2. TROMBON TEKN���N�N TEMELLER�

1.2.1. Duru�  

Duru� pozisyonu enstrümana hakim olmak ve enerjinizi en verimli �ekilde 

enstrümana aktarmak açısından çok önemli oldu�undan öncelikle ondan 

bahsedilecektir.  

Öncelikle enerjimizi do�ru aktrarmak için ayaktayken, dik durulmalı ve tam 

kar�ımıza bakılmalıdır. Daha sonra normal bir �ekilde sakin nefes alarak omuzlar 

serbest bırakılmalıdır. Oturarak çalındı�ında, ayaktaymı� gibi dik durulmalıdır. 

Belimizin üstü dik, belden a�a�ısı oturur pozisyonda ve ayaklarımız yere düz 

basmalıdır. Belden yukarısı, ayakta duruyormu�uz gibi olmalıdır. Hedefimiz, ayakta 

ya da oturarak çaldı�ımızda, güçlü, kendinden emin ve rahat olmaktır. Duru�umuzu 

kontrol etmek için aynaya bakmalıyız. Aynada suratımıza, boynumuza, 

omuzlarımıza ve belimize dikkat ederiz. Önce tam bir derin nefes alıp yava�ça 

verdikten sonra enstrümanı çalacak �ekilde a�ızımıza götürürüz. Enstrümanı tutarken 

enstrümanın a�ırlı�ı tamamen sol elimizde olmalıdır. Geriye sa� elimizle sadece 

sürgüyü hareket ettirmek kalır. 

1.2.2. Nefes Alma ve Üfleme  

Nefes, bakır üflemeli enstrüman icracıları için özellikle önemlidir. Sazın 

içerisinden çıkacak olan sesi büyük ölçüde etkiler. Ayrıca, icra edilen eserin 

çalınmasında da teknik olarak her zaman etkilidir. 

A�ızımızdan rahat bir �ekilde tam bir nefes aldı�ımızda ci�erlerimizi en 

sa�lıklı �ekilde doldururuz. E�er burnumuzdan nefes alırsak hava akı�ını sınırlamı�

oluruz, çünkü anatomik yapısı itibariyle burun, nefes alma dı�ındaki di�er i�levlerini 

yerine getirebilmesi için nefes alma esnasında hava akı�ını yava�latır.   
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A�ızdan nefes alma sırasında ise hava ci�erlere burun kanalları yolu ile 

iletilmedi�inden, çok daha hızlı olarak tam kapasite ci�erlerimizi doldurabiliriz. 

Fakat bazı durumlarda, özellikle sürat gerektiren parçaların icrası sırasında burundan 

nefes almak çok önemlidir. Çünkü dudak pozisyonunu bozmadan nefes alabilmenin 

tek yolu budur.  

Normal çalı�malar sırasında sese girmeden önce esnermi� gibi, gırtlak açık, 

tam nefes alınmalıdır. Gırtlak açık ve rahatken enstrümana üflemek daha parlak ve 

güzel bir ses elde etmemizi sa�layacaktır. Havayı sıkı�tırmadan ya da forse etmeden, 

sadece üflemeliyiz. Havayı hızlı hareket ettirmeli, fazla basınç uygulamamalıyız. Ses 

çıkartaca�ımız zaman, havanın bir anda hareket etmesini sa�lamalı, içerde 

tutmamalıyız. Havayı düz bir çizgi halinde üflemeye dikkat etmeliyiz. 

1.2.3. Ses Çıkarma ve Dudak Pozisyonu  

�cracının dudaklarının enstrümana de�en kısmına dudak pozisyonu  

(embouchure) denir. Ki�inin trombon çalarken uyguladı�ı dudak pozisyonu, insan 

anatomisinin bir parçası de�ildir ve ki�iden ki�iye farklılık gösterir. 19.yy’dan beri, 

e�itim kitaplarında optimum dudak pozisyonundan bahsedilir (genellikle, dudakların 

tam ortasında, a�ızlı�ın kenarı, üst ve alt dudakları e�it �ekilde içine alacak �ekilde). 

Ama bir icracının dudak pozisyonu, kendine özgüdür; birçok iyi müzisyenin dudak 

pozisyonu, geleneklere uygun de�ildir. Ama aslında ideal olanı, a�ızlı�ın üçte ikilik 

kısmının üst dudakta olması, üçte birlik kısmının ise alt duda�a temas etmesidir. 

Enstrümanın hangi açıda tutuldu�u da dudak pozisyonuna etki eder. �cracının 

dudakları, uygun pozisyon alıp, enstrümanın uzunlu�u çerçevesinde hava basıncı 

dalgası olu�turacak �ekilde a�ızlık bölgesinde titre�ti�inde, ses ortaya çıkar.  

Trombon sürgüsü sabit pozisyondayken (örne�in, tam kapalıyken), icracı, 

dudak pozisyonunu ve diyaframını ayarlayarak, armonik seri denilen bir dizi ses 

çıkarabilir. Bu özellik (armonik seriler çalma kapasitesi), trompet ve korno dahil, 

bütün bakır nefesli sazlarda vardır. Ortaya çıkan nota dizisindeki sesler, üflenen 

borunun uzunlu�una ba�lıdır. Örne�in, 2.74 metre uzunlu�unda bir boru, Si-bemol 
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armonik dizisinin seslerini olu�turacaktır (modern tenor trombona ismini veren ses); 

2.13 metre uzunlu�undaki bir boru ise, Mi-bemol armonik dizisinin seslerini 

olu�turacaktır (modern alto trombona ismini veren ses). Herhangi bir armonik dizinin 

en pes notasına temel nota (fundamental) denir. Trombondan çıkan temel notalara 

pedal notaları denir. 19. yy’dan önce yazılmı� repertuarda pedal notalarına 

rastlanmaz, ama Daniel Speer’in Grund-richtiger..Unterricht der musicalischen 

Kunst (1967) ve Joseph F.B.C. Majer’in Museum musicum (1732) adlı kitaplarında 

yer alan sürgü pozisyonu resimlerinde La pedalı (La sesi, eski tenor trombonlardaki 

en tiz armonik serinin temel notasıdır) gösterilmektedir.  

Trombon sürgüsü, icracının, üfledi�i ses uzunlu�unu de�i�tirmesini sa�lar. 

Sürgü yakla�ık 30-40 mm açıldı�ında (sürgü de�i�iklikleri arasındaki uzaklık, 

enstrümandan enstrümana de�i�iklik gösterir) bir yarım ton alttaki armonik seriyi 

elde etmek için yeterli uzunlu�a eri�ilir. Trombon sürgüsü, her biri birbirinden yarım 

ton uzaklıkta olan yedi tane armonik seri elde edecek kadar uzundur. Bu serilerden 

herhangi birini elde etmek için sürgünün duraca�ı noktaya ‘pozisyon’ denir. Sürgü, 

aynı zamanda, notaların kendi içindeki entonasyonunu düzeltmek için de kullanılır 

Ayrıca, ‘lipping’ (dudak ile) denilen bir yöntemle dudak pozisyonu ayarlanarak da 

akort yapılabilir.  

1.2.4. A�ızlık Çalı�ması  

Günde birkaç dakika boyunca a�ızlık ile egzersiz yapmak enstrümana olan 

hakimiyeti geli�tirmek açısından çok faydalıdır. Çünkü ses önce dudakta meydana 

gelir. Trombon, meydana gelen bu sesi ço�altır ve kendine özgü tınısını olu�turur. 

Tıpkı bir gramofonun, i�neden çıkan sesi kala�ı yoluyla ço�altması gibi. Burada 

a�ızlık gramofonun i�nesi pozisyonundadır. Bu yüzden do�ru a�ızlık seçimi ve 

a�ızlı�ın kalitesi önemli temel etkenlerden biridir. 

Trombondan iyi bir ses çıkarmak ve kontrolün tamamen bizde olması için 

sesi önce duda�ımızda olu�tururuz, daha sonra a�ızlı�ı baskı yapmayacak �ekilde 

yerle�tiririz. Çıkan ses net olmalı ve hava sadece buna destek olmalıdır. Üflerken 
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dudak kenarlarını (embouchure) sıkı tutmalı ve gırtla�ımızı rahat bırakmalıyız. 

A�ızlıkla melodiler çalmak çok faydalıdır. Bu iyi bir kulak çalı�masıdır; dudak 

pozisyonuna duyarlılık getirir ve nefesimizi iyi kontrol etmemizi sa�lar. Bunun 

yanında dudak kaslarımızın geli�mesine ve kondüsyonumuzun artmasına da faydası 

vardır. �lerleyen yıllarda, çaldı�ımız büyük eserler bile a�zılık ile çalı�ılabilinir. 

Çalı�mayı yaparken �una dikkat etmeliyiz; notaları seslendirirken, ba�lantıyı kesene 

kadar a�ızlı�ı yava�ça dudaklarımızdan ayırırız. Burada amaç, fazla basınç 

uygulamadan iyi ses çıkarmak için ne kadar a�ızlık basıncı gerekti�ini ö�renmektir. 

Bu bize, ton ve ses aralı�ının geni�lemesi gibi birçok konuda yardımcı olacaktır.

1.2.5. Dil 

Temiz ve keskin bir ses çıkarmak için dilin nereye konulması gerekti�i ve 

dilin temas etmesi gereken yer çok önemlidir. Dil nefes alma esnasında a�ızın içinde 

hava akı�ını engellemiyecek �ekilde durmalıdır. Çalma sırasında yine hava akı�ını 

engellemeyecek �ekilde, aynı zamanda gerekti�inde hızlı �ekilde atak yapabilecek 

pozisyonda a�ız bo�lu�unun ortasında yer almalıdır. Sese giri� yapmak için dil, 

damakla di�lerin tam bulu�tu�u yere temas etmeli, kesinlikle alt ve üst di�lere aynı 

anda de�memelidir. Dört vuru�luk ya da onaltılık nota çalsak bile, dil hareketi çabuk 

olmalıdır. Legato üflemek için, dil hareketinin çabuk ve hafif olmasına dikkat 

edilmelidir, dili a�ızın üstüne getirirken, “dah” ve “lah” hecelerinin arasında bir ses 

çıkarmaya çalı�ılmalı artikülasyon yaparken hava akımının sabit olarak akması 

sa�lanmalıdır. Artikülasyondan hemen sonra dil a�ızın altına do�ru çekilmelidir. 

Hava akımı, dilimizin ucunu otomatik olarak indirmelidir. 
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1.2.6. 1. Sürgü Tekni�i  

Trombon, bilindi�i gibi piston mekanizması olmayan perdesiz bir 

enstrümandır. Pistonlu trombon da vardır, fakat sounduna alı�tı�ımız haliyle ve 

yaygın olarak kullanılan trombon perdesiz, yani sürgü mekanizması olan 

trombondur. Bu yüzden ba�langıçtan itibaren sürgü tekni�inin do�ru yerle�mesi 

önemlidir. 

Sürgüyü uygun biçimde tuttuktan sonra sürgünün ba�lantı noktası, sa�

elimizin ba� parma�ı ve di�er parmakları arasında sa�lam tutulmalı fakat fazla 

sıkılmamalıdır. Sürgüyü hareket ettirirken bilek ve kol hareketi kullanmaya dikkat 

edilmelidir, böylelikle hareket çabuk ve düzgün olacaktır. Çalarken sürgüyü çabuk 

ve keskin bir hareketle oynatmamız gerekir. Sürgü her zaman ritim içinde fakat 

çalmak istenilen notayı daha üflemeden hızlı bir biçimde do�ru pozisyona 

getirilmelidir. Çalmak istenilen notaya ula�ıldı�ında ise sürgü durdurulur. Sürgü düz 

bir çizgide hareket ettirilmeli ve kala�ın sürgüyle beraber oynamasına izin 

verilmemelidir. Dilin sürgü hareketiyle mükemmel koordine olmasına dikkat 

edilmelidir. Ba�ka bir deyi�le, bir notayı artiküle ederken, sürgü, aynı esnada 

tamamen do�ru pozisyonda olmalıdır. Bunun için metot kitapları iyi bir hoca ile özel 

olarak çalı�ılmalıdır.
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1.2.6.2. Sürgü pozisyonları ve kaydırma  

Si-bemol modern tenor trombonun sürgüsü tamamen çekildi�inde, yani, 

‘kapalı’ ya da ‘birinci’ pozisyondayken, Si-bemol armonik dizisi meydana gelir. 

Sürgü 30-40 mm ilerletildi�inde ikinci pozisyona gelinir ve La armonik dizisi elde 

edilir. 30-40 mm daha ilerletildi�inde ise üçüncü pozisyona gelinir ve La-bemol 

armonik dizisi elde edilir ve böylece devam eder. Sürgü en son pozisyondayken – 

yedinci pozisyon- Mi armonik dizisi elde etmeye yetecek kadar uzundur. Bazı 

notalar, birden fazla pozisyonda ortaya çıkar. 19. yy’ın ba�larından itibaren yazılmı�

olan metot kitaplarında, gam notalarının kendi ‘ana’ pozisyonlarında çalınması 

gerekti�i belirtilmi�tir. Ana pozisyonlar, a�ızlı�a en yakın pozisyonlardır; aynı nota 

için sürgünün ilerisinde yer alan pozisyonlara ‘alternatif pozisyon’ denir. 
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2. KANITLANMI� YÖNTEMLER ve B�L�MSEL ÇALI�MALAR 

Nefes enstrüman çalımında temel tekniklerden biri oldu�undan nefesli 

enstrüman çalan icracılar için genel bir ilgi alanıdır. Müzisyenler tarafından 

ke�fedilen birçok nefes geli�tirici fikir ve egzersizler yararlı olsa da, bazıları 

tamamen zaman kaybına yol açabilir ve hatta performansı olumsuz etkileyebilir. Bu 

bölümde, ölçülebilen akci�er kapasitesi, fonksiyonu ya da mekani�ine etki eden, test 

edilmi� ve belgelenmi� bazı noktalar anlatılacaktır. Sadece medikal kaynaklar 

kullanılarak dokümantasyon çalı�malarına giri�ilmi�tir. Akci�er hacmi birkaç 

kategoriye bölünmü�tür, ama müzisyenler için en önemli olanı, hayati kapasite (bir 

ki�inin, maksimum nefes alı�ında dı�arı verdi�i maksimum hava miktarı) denilen 

kategoridir. Akci�er fonksiyonu ise, bir ki�inin ci�er hacmini ne kadar iyi �ekilde 

kullandı�ıyla alakalıdır. Akci�er fonksiyonunu ölçmenin birçok de�i�ik yöntemi 

vardır, ama bunlardan en yaygın olanı, FEV1, yani, bir saniyede dı�arı verilen hava 

hacmi’dir. Akci�er hacmi ve akci�er fonksiyonunun ölçme yöntemine spirometre 

denir. Ventilasyon, müzisyenlerin havayı kullanma biçimine belki de “nefes 

alma”dan daha uyan bir terimdir, çünkü, havanın akci�erlerin içine ve dı�ına olan 

hareketini tanımlar. Terminoloji hakkında kısa bir not: Medikal alanda, 

inspirasyon nefes alma ile e� anlamlıdır, dekspirasyon ise nefes verme ile.4

2.1. Derin Nefes Alma Egzersizleri  

Solunum kaslarının, di�er iskelet kasları gibi, antrenmanla güçlendirilebildi�i 

kanıtlanmı�tır. Bu fikirden yola çıkan “güdüsel spirometri” de, solunum terapisinin 

bir alt koludur. Güdüsel spirometri, ba�lıca olarak, “görsel ya da di�er pozitif geri 

itilim” sa�layan çe�itli “mekanik yardımcı aletler” kullanarak solunum kaslarını 

e�itmektir. Bu tarz mekanik aletlerle pratik yaparken, nefes alma ve verme i�lemi 

tam kapasitede ya da direnç miktarı de�i�tirilerek yapılır. Yapılan tıbbi çalı�malar 

sonucunda, 5-6 hafta boyunca her gün düzenli olarak güdüsel spirometri çalı�an 

ki�ilerin, akci�er kapasitelerini ve hayati kapasite, maksimum dinamik basınç, 

                                                
4 Hart, N., et al. “Evaluation of an Inspiratory Muscle Trainer in Healthy Humans” Respiratory 
Medicine 95(6) (2000): 526-31. 
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maksimum nefes verme basıncı, maksimum nefes alma basıncı ve genel nefes alma 

kas performansını içeren akci�er fonksiyonlarını önemli ölçüde geli�tirdikleri ortaya 

çıkmı�tır. Bazı ara�tırmalar sonucunda, herhangi bir mekanik alet kullanmaksızın 

derin nefesler alıp vermeye çalı�tı�ımız takdirde de ölçülebilir oranda geli�meler 

kaydedebilece�imiz ispatlanmı�tır. Örne�in bir deney sonunda, on altı sa�lıklı 

gönüllü, altı haftalık bir sure boyunca günde yirmi kez maksimum seviyede nefes 

alarak ve her bir nefesi gırtlak açık halde on saniye tutarak, hayati kapasitelerini 

ortalama 200 ml kadar arttırmı�tır. Yava� ve hızlı nefes, yoga-tarzı nefes içeren 

benzer deneyler de, maksimum nefes alma akı�ı ve nefes verme akı� hızının en üst 

seviyesinin geli�ti�ini göstermi�tir. Genel olarak, dirence kar�ı nefes egzersizi 

yapmak, solunum basıncı uygulama yetisini geli�tirirken (bu da, bakır nefesli 

sazlarda tiz seslerin çalınmasını etkiler), dirençsiz nefes egzersizi yapmak (ya da 

minimal bir dirence kar�ı) da solunum sisteminin yüksek akı� hızı sa�lama yetisini 

(bu da orta ve pes seslerde yüksek dinamikler sa�lar) arttırdı�ı söylenebilir. Her iki 

egzersiz tipi de akci�er kapasitesine fayda sa�lar. 5  

2.2. Beslenme  

Birçok tıbbi deney sonucunda, taze meyve ve sebze tüketiminin direk olarak 

nefesi geli�tirdi�i gözlemlenmi�tir. Nefesin yanı sıra, genel akci�er fonksiyonu, 

akci�er kapasitesi, FEV1 ve FVC’de de geli�meler görülmü�tür. Taze meyve 

tüketiminin aynı zamanda, ya�lanmadan ötürü dü�en solunum fonksiyonu üstünde de 

koruyucu bir etkisi oldu�u görülmü�tür. Elma (yüksek seviyede antioksidan 

kuersetin içerir) ve E vitamininin, özellikle akci�er fonksiyonu üzerinde güçlü bir 

pozitif etkisi vardır. Kırmızı so�an, yaban mersini, kırmızı üzüm, ahududu ve di�er 

üzüm çe�itlerinde de yüksek miktarda kuersetin vardır. Ara�tırmacılara göre, meyve 

ve sebzelerin faydalı olmasının sebebi, akci�er üzerindeki antioksidan etkileridir. 

                                                
5 a.e. 
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2.3. Sigara �çmek

Sigara içmek, akci�er kanserine sebep olmanın yanı sıra, elbette ki genel 

anlamda nefesimiz için de kötüdür; sigara içmek, akci�er fonksiyonunun, FVC, 

FEV1 ve MEF 50% gibi birçok ölçülebilen özelli�ini olumsuz yönden etkiler. Bu 

durum sadece tütün için de�il, kanavis için de geçerlidir. Sigara içmenin etkileri, ne 

kadar ve kaç paket içildi�ine ba�lantılı olarak katlanarak ço�alır. Bırakıldı�ında ise 

bu etkilerin bazısı en azından kısmi olarak yok olur.6  

2.4. Vücudun Formda Kalması  

Yüzme ve ko�ma gibi a�ırı aerobik aktivitelerin pulmoner etkileri üzerinde 

yapılan çalı�malar, akci�er kapasitesi ve hayati kapasite, nefes alma kas gücü, 

maksimum nefes verme basıncı, maksimum istemli ventilasyon ve maksimum 

sürdürülebilen ventilasyon kapasitesini de içeren akci�er fonksiyonunda gözle 

görülür geli�me oldu�unu göstermi�tir. Bazı durumlarda, akci�er fonksiyonuna 

odaklanan di�er egzersiz tiplerinin direkt etkileri tıp dünyasında bir nevi çeli�kili 

sonuçlar verir; yine de, birçok ara�tırma, kilo verme ve vücut kaslarındaki artı�ın 

(egzersizin endirek sonucu) akci�er fonksiyonuyla direkt bir ba�lantısı oldu�unu 

göstermektedir. Kilo vermek, VC, FVC, TLC, FEV, FEV1 ve ölçülebilen her türlü 

akci�er fonksiyonuyla pozitif olarak ba�lantılıdır. Genel kas gücünün de akci�er 

fonksiyonuyla pozitif bir ba�lantısı oldu�u görülmü�tür. Bazı lokal bölgelerde 

uygulanan kas güçlendirici deneyler karı�ık sonuçlar vermi�tir. Örne�in, yeni yapılan 

bir deneyde, on altı hafta boyunca haftada 3-4 gün sit-up ve pazu egzersizleri yapan 

sa�lıklı gönüllülerde diyafram kalınlı�ı, maksimum transdiyafram basıncı, 

maksimum nefes alma basıncı ve maksimum nefes verme basıncında önemli oranda 

artı� görülmü�tür. Ba�ka bir deneyde ise, karın bölgesini kuvvetlendirmek için 

tasarlanmı� on iki seanslık bir e�itim programına katılan on altı sa�lıklı gönüllünün, 

FVC ve FEV1 gibi de�i�ik akci�er fonksiyon özelliklerini ölçülmü�tür. Bu ölçüm 

sonucunda, karın kaslarının gücünde bir geli�me kaydedilmi�se de, FVC ya da 

                                                
6 a.e. 
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FEV1’de herhangi bir geli�me görülmemi�tir. Obezite, akci�er kapasitesi ve 

fonksiyonu üzerinde dramatik biçimde olumsuz etki eder. Bazı müzisyenler, kilolu 

olmanın akci�er kapasitesini ya da fonksiyonunu geli�tirdi�ini dü�ünür. Ama, bu, 

açıkça bir yanlı� anlamadır. Öncelikle, bu inanı�, kilo kaybıyla pozitif olarak 

ba�lantılı olan spirometrik ölçülerle örtü�memektedir. Bunun yanı sıra, obezite, daha 

fazla solunum direncine neden olarak, en basit solunum görevlerinin bile daha fazla 

eforla yapılmasına sebep olur. Obezite, özellikle, solunum sistemine a�ırı 

yüklenmeden ötürü “mekanik arıza” yaratır. Bunun yanı sıra, “hava koridoru 

submukozasındaki bron�iyal damarların tıkanmasına, hava çeperinin kalınla�masına 

ve hava koridoru boyutunda küçülmeye yol açar”. Kilolu olduklarında solunum 

sistemlerinin bir nevi “daha güçlü” oldu�unu söyleyen ya da daha çabuk nefes 

verdiklerini belirten müzisyenlerin bu anektodları, objektif olarak ölçüm yapan çok 

sayıda bilimsel ara�tırmanın sonuçlarıyla direkt olarak çeli�mektedir.7  

2.5. Ci�eri Tam Kullanma  

Müzisyenlere yabancı bir kavram olsa da, insanın solunum sisteminin 

körüklerinin iki kısımdan olu�tu�u, fizyologlar arasında genel bir kanı olmu�tur; 

diyafram ve gö�üs kafesi. Müzisyenlerin bazen destekledi�i üzere, sadece diyafram 

kullanıldı�ında, hayati kapasitenin yakla�ık 1/3’ü kaybolur; di�er bazı ara�tırmalara 

göre, bu kayıp 1/3’ten de daha fazla olabilir. Birçok durumda, müzisyenlerin hayati 

kapasitelerinin sadece 2/3’ünü de�il, hepsini kullanmaya ihtiyacı vardır. Ayrıca, 

maksimum nefes verme akı�ı sadece total akci�er kapasitesinde mümkün oldu�undan 

ve akci�er hacmi küçüldü�ünde azaldı�ından, tam geni�leme bariz bir biçimde 

akci�er hacminin yanı sıra akci�er fonksiyonunu da etkiler. Körüklerin gö�üs kafesi 

kısmının hareket etmesi, fizyologların “kova sapı” dedikleri mekanik bir harekettir. 

Gö�üs kafesi nefes alma i�lemi esnasında yukarı ve dı�arı do�ru, nefes verirken de 

a�a�ı ve içeri do�ru hareket eder. E�er gö�üs kafesi sabit durursa (yukarı, a�a�ı ya da 

                                                

7
Hoit, J., and T. Hixon “Body Type and Speech Breathing” Journal of Speech and Hearing Research 

29 (1986): 313-24.
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hareket alanının sınırları içinde herhangi bir pozisyonda) mekanik i�levini yerine 

getirmez. Yani, gö�üs kafesi, körük i�levini görmek için, yukarı ve a�a�ı, içeri ve 

dı�arı hareket etmek durumundadır.  

Hiçbir egzersiz, konsantrasyon ya da insanüstü bir çaba, herhangi bir ki�inin 

diyaframa (akci�er de pasiftir ve içinde kas yoktur), gö�üs kafesinin mekanik 

görevini yüklemesine izin vermez. E�er gö�üs kafesinin hareket etmesi engellenir ve 

nefes alırken sadece diyafram kullanılırsa, bütün solunum sisteminin randımanı 

dü�er. Solunum sistemi üzerine uzman fizyologlar, solunum sisteminin en iyi 

randımanı, bütün halinde kullanıldı�ında verdi�ini göstermi�tir. Yani, diyafram gibi 

bireysel kasların kullanılması yetmez (solunum sistemi teriminin varlı�ının sebebi de 

budur). Ara�tırmalar sonucu, diyafram dı�ındaki solunum kaslarının diyaframa 

sadece mekanik yardımda bulunmadı�ı ortaya çıkmı�tır. Bu kaslar daha ziyade, 

gerçek anlamda beraber çalı�arak, “diyaframın fonksiyonunu optimum seviyeye 

getirmek üzere koordine” olurlar. Burada, gö�üs kafesi kasları ve diyafram arasında 

“önemli bir çiftle�me” gerçekle�ir. Di�er bir deyi�le, diyafram, kendi kendine, di�er 

solunum kaslarıyla beraber oldu�undan daha az randımanlı çalı�ır. Ve yine, solunum

sistemi denmesinin bir sebebi vardır; bu sistemde, birçok kas birbirinin içine geçerek 

hareket eder. Son olarak, müzisyenlerin genel kanısının aksine, gö�üs kafesi 

hareketinin herhangi bir gerilime ya da kısıtlamaya yol açtı�ı hakkında herhangi bir 

fizyolojik kanıt yoktur.  Aslında, gerçekte, hareket, gerilim yaratmaktan öte, var olan 

gerilimi azaltır. Boynunuzun en son tutuldu�u zamanı dü�ünün- boynunuzu sabit 

tutarak mı gerilimi azalttınız? E�er kollarınız gerginse, onları, sabit tutarak mı 

rahatlatırsınız? E�er karnınız gerginse, rahatlayın ve harekete zemin hazırlayın. 8

                                                

8
Joshi, L. N., and V. D. Joshi “Effect of Forced Breathing on Ventilatory Functions of the Lung” 

Journal of Postgraduate Medicine 44(3) (1998): 67-69.
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“Ülke çapındaki 20’den fazla üniversite ve konservatuarda verdi�im 

seminerler ve workshop’larda, hayati kapasitelerini ölçtü�üm yüzlerce müzisyende 

kar�ıla�tı�ım en ortak problem buydu: rahatlamaktan ve nefes alırken her türlü 

kasını hareket ettirmekten çekinmeleri (büyük ihtimalle, yanlı� bir�ey yapacakları 

korkusuyla). Nihayet rahatlayıp derin bir nefes aldıklarında, geni�lediklerinde ve 

böylelikle her kasın görevini do�al bir �ekilde yapmasını sa�ladıklarında –yani, 

kasları ayrı ayrı kullanmadan ya da istemdı�ı hareketler yapmadan-, hayati 

kapasiteleri büyük ölçüde geli�mi�tir”.9    

2.6. Giyisi Seçimi 

Nefes almak ve vermek, elbette ki solunum kaslarının büyük ölçüde 

çalı�masını gerektirir. Bu i�lemin büyük bir kısmı, karın ve gö�üs kafesinin fiziksel 

direncine kar�ı gerçekle�ir; yani, karın ve gö�üs kafesininin özgürce hareket etmesini 

engelleyen her�eye kar�ı. Karın ya da gö�üs kafesinin hareketini engelleyen giysiler 

direnci arttırarak, fizyologların deyimiyle, sisteme dı�ardan yük bindirir. Bizi sıkan 

giysiler nefes i�lemini önemli ölçüde engelleyerek, hayati kapasite, FEV1 ve forse 

edilen hayati kapasiteyi dü�ürebilir. Amerikan Solunum Bakımı Derne�i’nin klinik 

pratik uygulamalar kılavuzunda önerilenlerden bazıları �unlardır: “Nefes hareketleri 

sıkı giysiler tarafından engellenmemelidir”. Uzmanlar, nefes ölçümleri yapılmadan 

önce, özellikle karın, gö�üs ya da boyun bölgesinde sıkılık yapan giysilerin, yani, 

tipik konser aksesuarları olan kravat, kemer ve dar ceketlerin gev�etilmesini önerir.  

Ara�tırmalar, özellikle karın çeperi etrafına etki eden dar giysilerin, 

abdominal viseralin yerine geçen diyaframın etkisine köstek olarak solunum 

sistemine, neredeyse obezite ve hamilelik gibi etki etti�ini ortaya çıkarmı�tır. Buna 

ra�men, �a�ırtıcı biçimde, birçok müzisyen, özellikle performans esnasında, karın ya 

da gö�sün dı�arıya do�ru hareket etmesini engelleyen giysiler giymektedir. Ba�ka bir 

                                                
9

Will Kimball, “Respiratory Training”, http://www.kimballtrombone.com/breathing/respiratory-

training-for-musicians/
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ara�tırmada, gönüllülerin hayati kapasiteleri ve di�er nefes ölçümleri kaydedildikten 

sonra kendilerine 15 kg a�ırlı�ında, omuz ve gö�üs ba�ları gev�etilmi� sırt çantaları 

verilmi�tir. Bu �ekilde ölçüm yapıldıktan sonra en son olarak, bu ba�lar 

sıkıla�tırılmı�tır. Nefes ölçümleri, çantalar eklendikten ve ba�lar sıkıla�tırıldıktan 

sonra giderek dü�mü�tür çünkü ba�ların sıkıla�tırılması ve yük eklenmesi hareketi 

engellemi�tir. 10

2.7. Performanstan Önce Beslenme  

Müzisyenler performanslarına, kendilerine uyan en iyi �ekilde 

hazırlanmalıdır. Ara�tırmalar sonucunda, midede fazla miktarda hazmedilmemi�

yiyecek bulunmasının diyaframın karın kaslarının yerine geçmesini mekanik olarak 

zorla�tı�ı ortaya çıkmı�tır. Amerikan Solunum Bakımı Derne�i’nin nefes ölçümleri 

alma konusundaki klinik uygulamalar kılavuzunda önerilen �udur: “Hasta testten 

hemen önce a�ır yemek yememelidir”. Yani di�er bir deyi�le, performans esnasında 

yeterli miktarda derin nefesler alamıyorsak, konserden önce fazla yememeliyiz.  

2.8. Rahat Nefes Alma  

Nefes alırken, karın kasları ya da gö�üs kafesindeki nefes verme kaslarında 

(interkostal kaslar) olu�an herhangi bir gerilim, solunum sisteminin geni�lemesini ve 

kasların büzü�mesini engelleyerek, akci�erin verimini ve hacmini dü�ürür. Genel 

gerilim (yani, performans anksiyetesi ya da yanlı� çalı�ma alı�kanlıklarının yol açtı�ı 

gerilim) ve lokal gerilim (yani, solunum sisteminin bazı kesimlerini sabit pozisyonda 

tutma te�ebbüsünden kaynaklanan gerilimler), ventilasyona ters etki eder. Bunun 

yanı sıra, nefesli saz çalan profesyonel müzisyenler ve �ancılar üzerinde yapılan 

ara�tırmalar, �a�ırtıcı bir �ekilde, bu ba�arılı müzisyenlerin nefes alma/verme 

kalıpları arasında belirgin farklılıklar oldu�unu göstermi�tir. Diyafram kullanımının 

                                                

10
Lazarus, R., “Effects of Body Composition and Fat Distribution on Ventilatory Function in 

Adults” American Journal of Clinical Nutrition 68(1) (July 1998): 35-41.
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gö�üs kafesi kullanımına olan oranı, kas rekrutman dizisi ve nefes i�leminin dı�ardan 

gözlemlenebilen hareketleri, ki�iden ki�iye, vücut yapısına göre farklılıklar gösterir. 

Di�er bir deyi�le, vücudumuz, do�al olarak, kendi tipine göre en uygun olan hareketi 

yapar. Ara�tırmalar, söylenilenin aksine, birçok profesyonel müzisyenin solunum 

sisteminin bireysel kaslarını yeterli ölçüde kontrol edemedi�ini gösterir, özellikle 

diyafram söz konusu oldu�unda. Ayrıca, bu müzisyenlerin, nefes esnasında ne 

oldu�una dair fizyolojik farkındalıklarının da oldukça dü�ük oldu�u gözlemlenmi�tir. 

Ara�tırmalar, müzisyenlerin sadece rahatlayıp, sistemlerini vücut yapılarına göre 

do�al akı�ına bırakmalarının, gereksiz beyin ve fiziksel enerji harcamalarından daha 

etkili olaca�ını belirtir. Son olarak, yoganın akci�er fonksiyonuna faydaları da bir 

yönden rahatlama ve gev�emeyle alakalıdır.  

2.9. Duru� Pozisyonunun Etkisi  

Bazı fizyolojik sebeplerden ötürü, akci�er kapasitesi, otururken yüzde iki 

oranında dü�er. Sırtüstü uzandı�ımızda ise, akci�er kapasitesi, oturdu�umuzdan 

yüzde on be� eksiktir. “Yarı-sırt üstü pozisyon” (e�ilmek ya da hafifçe yaslanmak), 

oturmaktan çok daha az randıman vermi�tir. Akci�er fonksiyonu en iyi randımanı 

ayaktayken gösterir; FVC ve FEV1 de, ayaktayken, otururken yapılan ölçümlere 

nazaran “biraz ama önemli ölçüde yüksek” çıkmı�tır. Amerikan Torasik Derne�i de, 

vücudun nefes ölçümleri esnasındaki bütün duru� pozisyonlarının not edilmesini 

önerir. Kısaca, performans esnasında ayakta durmamız iyi olur, e�er oturmamız 

gerekiyorsa, dik durmaya özen göstermeliyiz.   

2.10. Günlük Ya�amımızda Nefes  

Ara�tırmalar, müzikal anlamda ihtiyaç olmadı�ı anlarda da derin nefes 

almanın büyük yararaları oldu�unu göstermektedir. (Yumu�ak dinamikler 

çıkarılması gereken durumlar hariç) Müzisyenler küçük nefes aldıklarında, nefes 

verirken daha çok güç (yani, kas) harcamak durumunda kalırlar (müzikal anlamda 

küçük nefes almak yeterli olsa bile). Yale Üniversitesi’nden Arend Bouhuys, 

müzisyenler üzerinde ara�tırma yapan bir solunum fizyologu olarak, �öyle demi�tir: 
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“Dü�ük akci�er hacminde, nefesli enstrümanlarda tonu sabit tutabilmek için nefes 

verme gücü giderek arttırılmalıdır”. Dü�ük akci�er hacmiyle çalan ya da �arkı 

söyleyen biri, solunum sisteminin do�al elastik geri tepkisine ters hareket eder. Bir 

fizyolog �öyle demi�tir: “Yüksek akci�er hacimlerinde, tepki kuvvetleri nefes 

vermedeki hava akımına yardımcı olurken, dü�ük hacimlerde engeller”. Di�er 

yandan, müzisyenler tam ve derin nefes alırken, solunum sisteminin do�al elastik 

geri tepkisinden faydalanabilir, daha az kas kullanır ve dü�ük miktarda akci�er hacmi 

kullanırken daha rahat hareket ederler.  

Ara�tırmalar sonucunda, yüksek akci�er hacminde nefes vermek (yani, büyük 

bir nefes aldıktan sonra üflemek) daha az güç ister ve dü�ük akci�er hacmine oranla 

daha az kas kullanır. Nefes verme esnasında olu�an elastik geri tepkinin bu faydası, 

akci�er hacmiyle do�ru orantıda azalır. Ba�ka bir deyi�le, ci�erlerimizde ne kadar az 

hava olursa, belirli miktarda havayı dı�arı çıkarmamız o kadar çok efor 

gerektirecektir. Hava yolu koridorları, yüksek akci�er hacminde, daha açık kalarak 

daha az direnç gösterir: Hava yolu koridorları, tam nefes alma esnasında, nefes 

vermenin sonlarına do�ru oldu�undan daha geni� ve daha uzundur. Yani, bir 

müzisyen, büyük nefes aldıktan sonra, daha az efor sarfeder, hava koridorlarını daha 

açabilir ve genel anlamda daha rahatlar.  

Son olarak, potansiyel hava akımı oranı, akci�erlerin ne kadar dolu oldu�una 

göre de�i�ir: Maksimum nefes verme akı�ı sadece TLC’ye (total akci�er kapasitesi) 

yakın durumlarda gerçekle�ir ve akci�er hacmiyle do�ru orantılı olarak azalır. Yani, 

e�er hızlı hava akımı gerekirse (kısa bir an için bile), büyük nefes almak daha iyi 

olacaktır. Örne�in, çok kısa ama oldukça kuvvetli çalınması gereken bir nota (ya da 

figür), çok hızlı bir hava akımı gerektirir. Gerçek maksimum nefes verme hava 

akımını sa�layabilmek için, tam nefes almak gerekir  (her ne kadar notanın ya da 

figürün kısalı�ı, içeri alınan havanın hepsinin kullanılmasını gerektirmese de). Tabii 

ki bazı durumlarda a�ırıya kaçma tehlikesi vardır. Örne�in, bir müzisyen, orta 

oktavlarda yumu�ak bir nota çalarken hayati kapasitede nefes aldı�ında, rahatsızlık 

hissedebilir ve solunum sisteminin do�al geri tepkisine kar�ı gelmek için gereksiz 

efor sarfedebilir. Bunun sebebi, do�al akı�ın fazla olması ve havanın 
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“�i�elenme”sidir. Müzisyenler bazen yumu�ak dinamikler çıkartırken bu fenomeni 

hissederler. Yine de, tam nefes almanın, daha etkin ve daha rahat nefes vermeyi 

sa�ladı�ına dair genel kanı, di�er birçok müzikal durumda i�e yarayacaktır. 11

                                                
11 a.e. 
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3. MÜZ�SYENLER �Ç�N SOLUNUM E��T�M�  

Nefesli enstrümanlarda iyi ton çıkartmak için en önemli faktörlerden biri 

havayı iyi kullanabilmektir. Nefesli enstrümanlardaki hava akı�ı, yaylı 

enstrümanlardaki yay tekni�ine ya da vurmalılardaki baget tekni�ine benzer, çünkü 

sesin olu�masını sa�layan titre�imi ortaya çıkaran unsurdur. Tıbbi ara�tırmalar, 

akci�er kapasitesinin (ve akci�er fonksiyonunun birçok özelli�inin, ya da akci�er 

kapasitemizi kullanma yetimiz) üç önemli belirleyicisi oldu�unu göstermi�tir: ya�, 

boy ve cinsiyet. Bu üç belirleyici faktörün kontrolü her ne kadar bizim elimizde 

de�ilse de, akci�er fonksiyonu ve akci�er kapasitesi tamamiyle de�i�mez de�ildir. 

Tıp literatürü, her ikisinin, egzersiz deste�iyle önemli oranda de�i�ebildi�ini ortaya 

çıkarmı�tır. Uzun yıllardan beri, nefesli saz çalan müzisyenlerin havayı kullanma 

yöntemlerini geli�tiren birçok egzersiz ortaya çıkmı�tır (“hava deste�i” ya da 

“kontrolü” olarak bahsedilir). Bu alandaki en enteresan yeni geli�melerden biri, 

“solunum e�itimi” denilen bir tıp alanının yaratılmasına yol açmı�tır. Solunum 

e�itimi, 1) solunum sisteminin “iskelet” kasları dedi�imiz kaslar tarafından hareket 

ettirildi�i ve 2) iskelet kaslarının egzersizle güçlendirilebilece�i gibi tıbbi olarak 

kanıtlanmı� kavramlara dayanır.  Chicago Senfoni Orkestrası’nın eski tubacısı olan 

dünyaca ünlü nefes uzmanı Arnold Jacobs, müzik dünyasında nefes e�itici aletleri 

kullanan ilk ki�ilerden biri olmu�tur. Bu aletleri verdi�i seminerlerde ve özel 

derslerinde sıklıkla kullanmı�tır. Günümüzde müzik piyasasında, aynı aletlerin yanı 

sıra, tıp dünyasının ke�fetti�i di�er de�i�ik aletlerin de pazarlandı�ını görmekteyiz.  

Terminoloji hakkında kısa bir not: Nefes akı�ı havanın hareketini belirtir; 

müzisyenlerin akı�ı geli�tirmeye çalı�ması, aslında, hareket ettirdikleri hava 

miktarını ya da bu hareketin hızını geli�tirmeye çalı�maları demektir. Bu da, cümle 

uzunlu�unu, ton ve nüansları etkiler. Solunum basıncı, di�er faktörlerden daha çok 

enstrümana ba�lıdır ama özellikle trompet ve korno gibi aletlerde, yani bakırların tiz 

perdelerinde daha çok etkili bir faktördür.  
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3.1. TIBB� ARA�TIRMALAR 

3.1.1 Hayati Kapasite  

1949’da, Cambridge Üniversitesi’nde fizyolog olarak çalı�an J.N.Mills, 

Journal of Physiology adlı dergideki makalesinde, teste tabi tutulan ki�ilerin hayati 

kapasite hareketlerini tekrar ederek (olabilecek en büyük nefesi alarak) zaman içinde 

hayati kapasitelerini arttırdıklarını göstermi�tir. Örne�in, bir ki�i, dokuz aylık bir süre 

sonunda hayati kapasitesini yakla�ık 1 litre arttırırken, di�er bir ki�i ise sadece on 

sekiz gün içinde hayati kapasitesini ½ litre kadar arttırmı�tır. Aynı yıl, Gilson ve 

Hugh-Jones, Clinical Science dergisinde, nefes ölçümleri üzerine yaptıkları 

ara�tırmayı yayınlamı�tır. Bu ara�tırmada yer alan bir ki�inin hayati kapasitesi, üç 

hafta boyunca 400 kez ölçülmü�tür. 100, 200, 300 ve 400. ölçümlerin averajının her 

seferinde arttı�ı gözlemlenmi�tir: 6.31, 6.36, 6.40, and 6.41. Bu sayılardan 

anla�ılaca�ı üzere, belirli bir süre boyunca çok miktarda hayati kapasite nefesi alıp 

vermek kapasitenin artmasını sa�lar. Bu nefesler, görsel olarak da gözlemlenmi�tir. 

Birçok ara�tırmada bu yönteme ba�vurulur çünkü ara�tırmacılar görüntünün, 

özellikle “efora ba�lı” hareketlerde çok yardımcı oldu�una inanır. Gilson ve Hugh-

Jones, ara�tırmalarının sonunda, daha önceden tahmin edildi�i üzere, “bir ki�inin 

gerçek hayati kapasitesinin de�i�mez miktarda olmadı�ı” sonucuna ula�mı�tır.  

3.1.2 Hayati Kapasite ve Solunum Gücü   

Daha sonra, Harvard Üniversitesi’nden David Leith ve Mark Bradley’nin 

yaptı�ı bir ara�tırma sonucunda, solunum fonksiyonunun di�er parametrelerinin de 

egzersizlere sonuç verdi�i ortaya çıkmı�tır. 1976’da Journal of Applied 

Physiology’de yayımlanan bu ara�tırma, “iskelet kasları için uygulanan egzersizlerin 

kabul edilmi� prensiplerinin” solunum sistemine uyarlanabilece�i hipotezine dayanır. 

Bir grup gönüllü, günde 30 dakika boyunca yüksek dirence kar�ı nefes alma ve 

verme egzersizleri yaparak bir nevi “kuvvet e�itimi”ne tabi tutulmu�tur. Be� haftalık 

e�itim programının sonunda, nefes alma ve verme kaslarının kuvveti ortalama 
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yakla�ık yüzde elli be� oranında artmı�tır. Hayati kapasiteleri de aynı süre içinde 

ortalama yüzde dört oranında artı� göstermi�tir. 12  

3.1.3 Hayati Kapasite ve Nefes Alma Basıncı  

1983’te Harvard Üniversitesi ve Boston bölgesindeki hastanelerin i�birli�iyle, 

Christopher Fanta yönetiminde bir ara�tırma yürütülmü�tür. Bu ara�tırmada, bir grup 

sa�lıklı gönüllü, altı hafta boyunca, günde yirmi kere nefes almı� ve her nefesi glottis 

açık �ekilde on saniye tutmu�tur. Bu çalı�manın sonunda, gönüllülerin hayati 

kapasitesi ortalama 200 ml artmı�tır. Maksimum nefes alma basıncı da önemli 

oranda artı� göstermi�tir.  Nefes e�itimi görmeyen bir kontrol grubundaki ki�ilerin 

nefes ölçümlerinde ise önemli bir de�i�iklik kaydedilmemi�tir. Bu ara�tırmanın 

sonunda �öyle bir açıklama yapılmı�tır: “Özetle, normal yeti�kin gönüllülerin, nefes 

alma kas egzersizleri yaparak (altı hafta boyunca) hayati kapasitelerini ve total 

akci�er kapasitelerini arttırabilece�ini gözlemledik.”13   

3.1.4 Nefes Alma Basıncı, Nefes Alma Akı�ı ve Ayrıntılı E�itim  

1994’te, fizyolog George Tzelepis iki önemli ara�tırmada bulunmu�tur. 

Chicago Tıp Okulu ve Emekli Tıp Merkezi’nde yürütülen bu ara�tırmalar, Journal of 

Applied Physiology’de yayınlanmı�tır. Birinci çalı�mada, be� hafta boyunca (günde 

30 dakika, haftada be� gün) yüksek dirence kar�ı maksimum nefes alma egzersizleri 

yapan bir grup ki�inin nefes alma kuvvetinde (maksimum nefes alma basıncı) yüzde 

otuz altı oranında bir artı� kaydedilmi�tir.  Egzersiz ekipmanlarının, gönüllülere 

çalı�malar esnasında ne kadar basınç uyguladıklarını gösteren görsel özellikleri de 

mevcuttur. �kinci çalı�mada, üç farklı grup özel e�itim protokollerine tabi 

                                                

12
Leith, D. E. and M. Bradley. “Ventilatory Muscle Strength and Endurance Training” Journal of 

Applied Physiology 41(4) (1976): 508-16. 

13 Fanta, C. H., D. E. Leith, and R. Brown. “Maximal Shortening of Inspiratory Muscles: Effect of 

Training” Journal of Applied Physiology 54(6) (June 1983): 1618-23. 
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tutulmu�tur: A grubu (basınç e�itimi), yüksek dirence kar�ı otuz maksimum nefes 

alma hareketi yapmı�, B grubu (akı� e�itimi), sıfır dirence maruz kalarak günde 30’ar 

settler halinde üç ayrı maksimum nefes alma hareketi yapmı� ve grup C (orta 

düzeyde e�itim) ise, orta seviye dirence kar�ı günde otuz adet maksimum nefes alma 

giri�iminde bulunmu�tur. Kontrol grubu plan D grubu ise, di�er gruplarla beraber 

ölçülmü� ama özel bir e�itime tabi tutulmamı�tır. Altı hafta boyunca haftada be� gün 

egzersiz yapan gönüllülerden, A grubunda maksimum basınç yüzde otuz yedi 

oranında artarken maksimum akı�ta bir de�i�iklik olmamı�tır; B grubunda 

maksimum akı� yüzde on yedi oranında artarken maksimum basınçta bir de�i�iklik 

olmamı�tır; C grubunda hem maksimum basınç (yüzde on yedi) hem de maksimum 

akı�ta (yüzde on dört) artı� kaydedilmi�tir; ve D grubunda herhangi bir geli�me 

kaydedilmemi�tir. Tzelepis �öyle açıklamı�tır: “Basınçtaki en büyük artı�ların, 

yüksek basınç egzersizleri sonrasında ve akı�taki en büyük artı�ların akı� egzersizleri 

sonrasında meydana geldi�ini, bu arada, orta seviyedeki egzersizlerin basınç ve 

akı�ta daha e�it dengeli bir artı�a sebep oldu�unu gördük.”  Böylelikle, Tzelepis ve 

meslekta�ları, solunum sisteminde, “kuvvet-hız odaklı egzersizler” olarak 

adlandırılan genel bir kas geli�tirici prensibe dayalı olarak, “özel basınç ve akı�

e�itimi”nden bahsedilebilece�i sonucuna varmı�tır. Ba�ka bir deyi�le, özel egzersiz 

tipleri, özel sonuçlar do�urur. 14

                                                

14
Tzelepis, G. E., “Pressure-flow Specificity of Inspiratory Muscle Training” Journal of Applied 

Physiology 77(2) (August 1994): 795-801.
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3.1.5 Sinirlere Uygulama  

Tzelepis, bu tarz e�itimlerde, kaslardaki de�i�imlerin yanı sıra, bazı sinirlerde 

de de�i�imler saptamı�tır. Bu de�i�iklikler kasları daha etkinle�tirir. Genel olarak 

bilindi�i üzere, kaslar normal olarak agonist ve antagonist olarak adlanrıılan çift 

settler halinde bulunurlar-biri iterken, di�eri çeker.  Solunum kaslarıyla ba�lantılı 

olarak Tzelepis’in yaptı�ı gözleme göre, “Antagonist kasların a�ırı büzü�mesi, 

özellikle komplike ve dikkat isteyen görevlerde, agonist kasların motor aktivitesini 

sınırlayabilir.”  Yani, kas grupları bazen birbirine kar�ıt olarak hareket ederek kendi 

ba�arılarını engeller. Ama, Tzelepis daha sonra, “Büzü�menin egzersizle azaldı�ını 

ve böylelikle agonist kaslarının daha aktif olabildi�ini ve net kuvvet olu�umunun 

arttı�ını” belirtmi�tir. Ba�ka bir deyi�le, antrenmandan sonra, solunum kasları, tıpkı 

di�er iskelet kasları gibi daha koordine ve etkili çalı�maya ba�lar. 15

3.1.6 Nefes Alma Basıncı, Nefes Verme Basıncı  

1994’te, Tokyo’da Dr.Hiroaki Nomori’nin ba�kanlı�ında bir grup ara�tırmacı, 

yaptıkları benzer çalı�maları, Amerikan Gö�üs Doktorları Üniversitesi’nin resmi 

yayın organı olan Chest’te yayınlamı�tır. Bu ara�tırmalar sonucunda, ameliyat öncesi 

solunum kas antrenmanından geçen elli hastanın maksimum nefes alma basıncı 

(yüzde otuz yedi) ve maksimum nefes verme basıncında (yüzde on yedi) artı�

kaydedilmi�tir. Ya� ve cinsiyetleri aynı olan elli sa�lıklı gönüllüden olu�an kontrol 

grubu herhangi bir antrenmana tabi tutulmamı�tır. Bu ki�ilerde önemli de�i�iklikler 

kaydedilmemi�tir. Antrenmanlar günde kırk dakikadan on dört gün boyunca sürmü�

ve akı�, nefes alma ve nefes verme egzersizlerinin bir kombinasyonundan 

olu�mu�tur. 16

                                                

15
Tzelepis, G. E. “Inspiratory Muscle Adaptations Following Pressure or Flow Training in 

Humans” European Journal of Applied Physiology 79(6) (May 1999): 467-71.

16
Nomori, Hiroaki, “Preoperative Respiratory Muscle Training” Chest 105 (1994): 1782-88.
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3.1.7 Müzisyenlerde Nefes Verme Basıncı  

En son olarak, 2002’de Dr. Christine Sapienza ba�kanlı�ında Florida 

Üniversitesi’nden bir grup ara�tırmacı müzisyenler üzerine bazı ara�tırmalar 

yapmı�tır. Bu ara�tırmalardan bir tanesinde, lise orkestrasında çalan kırk ö�renci iki 

gruba ayrılmı�tır. Deney grubu, günde yirmi dört kere, yüksek dirençli bir nefes 

verme aletiyle çalı�mı�tır. �ki hafta boyunca haftada be� gün bu solunum e�itimi 

programına tabi tutulan ö�rencilerde maksimum nefes verme basıncı yüzde 47.5 

oranında geli�mi�tir. Kontrol grubunda herhangi bir geli�me kaydedilmemi�tir.  

Ara�tırmaların Özeti: Özetle, hayati kapasite, maksimum nefes verme 

basıncı, maksimum nefes alma akı�ı ve maksimum nefes alma basıncının hepsi 

solunum egzersizleiyle geli�tirilebilir. Bu geli�meler, solunum kaslarının güçlenmesi 

ve sinir yapılarındaki adaptasyonlarla mümkündür. Geli�en sinirler, kasların daha iyi 

koordine edilmesini sa�layarak solunum hareketlerinin daha etkili biçimde 

yapılmasını sa�lar. Solunum egzersizleri “bran�lara” ayrılabilir: akı� egzersizleri 

genellikle akı�ı arttırırken basınca herhangi bir etki etmezken, direnç egzersizleri 

basıncı arttırır ama akı�ı etkilemez. 
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3.2. MÜZ�SYENLER �Ç�N UYGULAMALAR  

Bu durumda, bir müzisyen hangi egzersiz tipini uygulamalıdır? Bu, icracının 

neyi geli�tirmek istemesine ba�lıdır. E�er akı�ı geli�tirmek istiyorsak, ara�tırmaların 

tavsiye etti�i üzere, yüksek-akı�, alçak-direnç egzersizleri yapmalıyız. E�er basınç 

olu�turma yetinizi geli�tirmek istiyorsak, yüksek-direnç hareketleri yapmalıyız. 

Hayati kapasite en iyi biçimde, tam nefesler (hayati kapasitede) alarak geli�ir.  

3.2.1 Enstrümana Özel E�itim  

Hangi egzersizlerin enstrümanınıza en olumlu etkisi olacaktır? Yale 

Üniversitesi’nde fizyolog olan ve kendisi de amatör bir müzisyen olan Arend 

Bouhuys,  özellikle nefesli enstrümanların solunum fizyolojisi üzerine çalı�mı�tır. 

Bouhuys, Annals of the New York Academy of Sciences dergisinde yayımlanan 

“Nefesli Enstrüman Çalımı Esnasında Olu�an Basınç-Akı� Durumları” adlı 

çalı�masında nefesli sazların ço�u için a�ız basıncı ve akı� oranlarını vermi�tir. 

�cracılar, birçok ölçülebilir yönden, ne kadar akı� ya da basınç sa�layabildikleriyle 

sınırlıdırlar. Basınç sınırlayıcı bir faktördür çünkü herhangi bir nefesli enstrümanda 

titre�im olu�turabilmek için belirli miktarda hareket ettirici basınca ihtiyaç vardır. Bu 

basıncın miktarı enstrüman, nüans ve sese ba�lıdır. Örne�in, tiz bakır nefesli sazlar 

özellikle ince seslerde, sınırlı miktarda nefes verme basıncı olu�turur. (Her ne kadar 

solunum basıncına odaklanmak pedagojik bir yakla�ım olarak önerilmese de, hayatın 

bilimsel bir gerçe�idir.) Yüksek-basınç gerektiren enstrümanlar, dı� direnç 

e�itiminden faydalanabilir. Di�er taraftan, Bouhuys’a göre, kalın bakır nefesli sazlar 

ve flüt özellikle yüksek akı� enstrümanları oldu�undan, genellikle volüm ve cümle 

uzunlu�u yönünden akı�la sınırlıdır. Nefes alma ve verme akı� egzersizleri bu 

enstrümanlara yarar sa�lar. Bouhuys, bakır nefesli sazlarda, enstrümanın akı�ıyla 

boyutu arasında ba�lantı oldu�unu söyler. Bu durumda, tuba en fazla akı� gerektiren 

enstrümandır. Bütün nefesli sazlar dü�ünüldü�ünde, basınç ve akı�, sesin �iddetine 

göre artar; birçok nefesli enstrümanda, ses a�a�ıya inerken basınç artar.          
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Bir di�er önemli konu da, nefesli enstrümanlarda nefes almanın nasıl bir hızla 

yapılması gerekti�idir: icracılar genellikle kısa bir süre içinde büyük miktarda 

nefesler almak durumunda kalırlar. Bu durumda, nefes alma akı�ı üzerine olan 

egzersizler hemen hemen bütün nefesli sazlara faydalı olabilir. Nefesli 

enstrümanların ço�unda, nefes verme akı�ı egzersizleri yapmak tonu geli�tirir, 

icracının daha rahat olmasını ve hava koridorlarının daha açık olmasını sa�lar. 

Böylelikle icracı nüanslarda daha özgürce çalabilir. Son olarak, hayati kapasitenin 

nefesli enstrümanlar üzerinde bariz bir biçimde sınırlayıcı etkisi vardır; Uzun güzel 

bir cümleyi gereksiz bir nefesle kesmek durumunda kalan ya da yeterli nefesi 

kalmadı�ı için heyecan verici bir crescendo’yu yarıda bırakmak durumunda kalan 

herkes bunu bilir. Yay tekni�i benzetmesine dönersek, hayati kapasiteyi arttırmak, 

sanki daha uzun yayla çalmak gibi bir etki yaratır. Tıbbi ara�tırmalar, hayati 

kapasitenin, en ba�ta maksimum nefes egzersizleriyle geli�ti�ini söyler. 17

3.2.2 Odak Noktasını De�i�tirmek  

�imdiye kadar tartı�madı�ımız önemli bir pedagojik kavram vardır. O da, 

birçok müzisyenin yeterli solunum yapacak yetiye sahip olmasına ra�men (oldukça 

büyük hayati kapasite miktarına sahip olabilirler ve normal akci�er fonksiyonu 

ölçümleri genelden daha yüksek olabilir) bunu kullanamamalarıdır. Solunum e�itimi, 

icracının dikkatini genel anlamda nefese odaklamaktır, ki, nefes ba�lı ba�ına 

performansı geli�tirebilecek bir unsurdur. Me�hur tubacı ve nefes pedagogu olan 

Arnold Jacobs da nefes aletlerini bu �ekilde kullanmı�tır: icracının dikkatini nefese 

ve nefesin ton çıkarmak için önemli oldu�una odaklamak ve daha iyi nefes kullanma 

alı�kanlı�ını kazandırmak.  

                                                

17
Bouhuys, Arend. “The Physiology of Breathing: A Textbook for Medical Students” New York: 

Grune & Stratton, 1977.
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3.2.3 Fazla Yüklenme  

Tıbbi ara�tırmalarda devamlı kar�ımıza çıkan bir konu da, ölçülebilir 

faydaların sa�lanması için solunum kaslarına yeterli derecede “fazla 

yüklenilmesi”dir. Di�er bir deyi�le, yapılan egzersizlerin i�e yaraması için, yeterli 

seviyede zor olmaları gerekir. Ara�tırmaların birço�u, geli�tirilmesi istenen 

parametrenin en azından yüzde yetmi� be�ini geli�tirmeyi hedefler. Bütün iskelet 

kaslarının e�itiminde, süre ve frekans da önemli faktörlerdir; yukarda bahsedilen 

ara�tırmaların birço�u, en az bir ay süre boyunca, haftada en az be� gün boyunca 

uygulanan bir e�itim programı içermektedir.  

3.3. ALETLER  

A�a�ıda, solunum e�itiminde kullanılan bazı aletlerin örneklerini 

bulabilirsiniz. Bunlardan birço�u günümüzde müzik ma�azalarında satılmaktadır. 

Müzik ma�azalarında yoksa medikallerde bulunabilir ya da internet yolu ile temin 

edilebilir. Bazıları, orijinal olarak ölçüm aleti olarak tasarlanmı�sa da, e�itim 

amacıyla da kullanılabilir. Fiyatları $5’in altından $200’e kadar de�i�ir. 

“Akı�/Hacim” etiketiyle belirtilmi� olan aletler özellikle hacim ölçümü için kullanılır 

ama çok az ya da sıfır dirence kar�ı nefeste kullanıldı�ından, “akı�” listesinde de yer 

almaktadır.  
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3.3.1 Akı�/Hacim Egzersizleri 

    

Resim 1 

Buhl Cep Spirometresi 

Egzersiz Tipi: akı�/hacim: nefes verme  

Tanım: Hayati kapasiteyi ölçen spirometre   

Resim 2 

Micropeak Akı� Metresi  

Egzersiz Tipi: akı� – nefes verme  

Tanım: Nefes verirken havayı ne kadar hızlı hareket ettirdi�inizi ölçer.  
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Resim 3 

Breath Builder 

Egzersiz Tipi: akı� – nefes alma ve nefes verme  

Tanım: �çinde pin-pon topu olan plastic bir tüp. Nefes alma ve verme esnasında 

yeterli akı� sa�landı�ında top yukarı çıkar. Aynı zamanda, nefesteki “aksama”ları 

yok etmeye yardımcı olur.  

Resim 4 

Hudson RCI Voldyne 5000  

Egzersiz Tipi: akı�/hacim – nefes alma  

Tanım: Nefes alırken piston yukarı çıkar ve solunan hava miktarını gösterir  
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Resim 5 

Portex Inspiron 

Egzersiz Tipi: akı� – nefes alma ve nefes verme 

Tanım: Nefes almada yeterli akı� sa�landı�ında top yukarı çıkar. Nefes verirken 

hazneyi ters çevirin. Bazı icracılar, a�ızlık egzersizlerine de adapte eder (özellikle 

trombonda)    

Resim 6 

Airlife AirX Te�vik Edici Spirometre  

Egzersiz Tipi: akı� – nefes alma ve nefes verme 

Tanım: Nefes almada yeterli akı� sa�landı�ında top yukarı çıkar. Nefes vermek için, 

hortumu ters tarafa çevirin. Bazı icracılar a�ızlık egzersizlerine de adapte eder 

(özellikle tubada)  
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Resim 7 

Rusch Hava Torbası  

Egzersiz Tipi: akı�/hacim – nefes alma ve nefes verme   

Tanım: 6 ya da 5 litrelik bir torbadır. Verilen nefes miktarını görsel olarak 

gözlemleyebilirsiniz. Ayrıca ardarda hayati kapasite nefesi alıp vermeyi mümkün 

kılar (baygınlık geçirmeden), çünkü nefesi tekrar soluyabilirsiniz.  

Resim 8 

De�i�ken Dirençli Bile�ik Ölçer  

Egzersiz Tipi: akı� – nefes alma ve nefes verme  

Tanım: Üzerinde delikler olan bir boru (direnci de�i�tirmek için) ve ölçekten 

(gösterge amaçlı) olu�ur. Arnold Jacobs tarafından tasarlanmı�tır.  
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3.3.2 Direnç Egzersizleri 

Resim 9 

Powerlung Trainer  

Egzersiz Tipi: direnç – nefes alma ve nefes verme  

Tanım: Dirence kar�ı nefes alma ve verme egzersizleri ve solunum basıncını 

geli�tirmek için kullanılır. Farklı zorluk dereceleri için 3 ayrı modeli vardır – ortanca 

modeli, (“Trainer” modeli) müzisyenler için yeterli direnci sa�lar.    

Resim 10 

Ultrabreathe  

Egzersiz Tipi: direnç – nefes alma ve nefes verme (görsel mekanizması yoktur)  

Tanım: Dirence kar�ı nefes alma ve nefes verme egzersizleri ve solunum basıncını 

geli�tirmek için kullanılır.  
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3.4. Nefes Aletlerinin Kullanımı 

Altmı� dokuz yıldır hocalık yapan Arnold Jacobs �öyle demi�tir: “Hocalık 

yaptı�ım son altmı� yılda kar�ıla�tı�ım en yaygın problemler nefes ve dil 

kullanımıyla ilgiliydi. Çok �a�ırtıcı bir �ekilde, nadiren dudak pozisyonu 

(embouchure) problemlerine rastladım. Bu size garip gelebilir çünkü insanlar 

genellikle bana dudak pozisyonu problemleri hakkında danı�mak için için ba�vurur, 

ama aslında problem ço�unlukla, dudak pozisyonunun bazı kötü alı�kanlıklar sonucu 

kötü reaksiyon vermesi ve i�e yaramamasıdır -basit bir neden-sonuç ili�kisi. E�er 

faktörün sebeplerini de�i�tirirsek, dudak pozisyonunu düzeltmek kolayla�ır. Dudak 

pozisyonu bozulmaz, sadece imkansız durumlarda çalı�maya çabalamaktadır. E�er 

yeterli miktarda hava vermeden çok fazla hava basıncı uygularsanız, dudak 

pozisyonunuz çalı�maz hale gelir. Ton çıkarmak için büyük bir sava� vermek zorunda 

kalırsınız.  Hava hacmini a�ırı üfleyerek de�il, daha yo�un kalitede hava üfleyerek 

arttırın. Genellikle problem, hava koridorunun fazla ince olmasından kaynaklanır.” 
18

Jacobs, kendisine gelen ö�rencilere ya�larını, boylarını ve kilolarını 

sormu�tur. Edindi�i tecrübeler sonucu, ö�rencilerin hayati nefes kapasitelerini 

(belirli hava hacmini tutabilme kapasitesindeki akci�er dokusu miktarı) belirlemi�tir.  

Total akci�er kapasitesi, bir vücudun do�al kapasitesinin üzerine çıkamaz.  Sadece 

akci�er dokusunun ya da gö�üs duvarının esnekli�i arttırılabilir.   

A�a�ıdaki liste Amerikan Torasik Derne�i’nin formülüne göre 

hesaplanmı�tır. Bu liste, ki�inin boy, ya� ve cinsiyetine göre hayati kapasitesini (litre 

olarak) göstermektedir.  

  

                                                
18

Brian Frederiksen, Excerpted from Arnold Jacobs: Song and Wind “ Use of Breathing Devices”
WindSong Press Ltd. 
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20  25  30  35   40  45  50 55   60 65  70  75   80
4'  2.1 2.1 2.0 2.0 1.9 1.8 1.8 1.7 1.6 1.5 1.4 1.3 1.2 
4' 1"  2.2 2.2 2.1 2.1 2.0 1.9 1.8 1.8 1.7 1.6 1.5 1.4 1.3 
4' 2"  2.3 2.3 2.2 2.1 2.1 2.0 1.9 1.8 1.7 1.6 1.5 1.4 1.3 
4'3"  2.4 2.4 2.3 2.2 2.1 2.1 2.0 1.9 1.8 1.7 1.6 1.5 1.4 
4' 4"  2.5 2.4 2.4 2.3 2.2 2.2 2.1 2.0 1.9 1.8 1.7 1.6 1.4 
4' 5"  2.6 2.5 2.5 2.4 2.3 2.2 2.1 2.1 2.0 1.8 1.7 1.5 1.4 
4' 6"   2.7 2.6 2.6 2.5 2.4 2.3 2.2 2.1 2.0 1.9 1.8 1.7 1.5 
4' 7"  2.8 2.7 2.7 2.6 2.5 2.4 2.3 2.2 2.1 2.0 1.9 1.7 1.6 
4' 8"  2.9 2.8 2.8 2.7 2.6 2.5 2.4 2.3 2.2 2.1 1.9 1.8 1.7 
4' 9"  3.0 2.9 2.9 2.8 2.7 2.6 2.5 2.4 2.3 2.1 2.0 1.9 1.7 
4' 10"  3.1 3.0 3.0 2.9 2.8 2.7 2.6 2.5 2.3 2.2 2.1 1.9 1.8 
4' 11"  3.2 3.1 3.1 3.0 2.9 2.8 2.7 2.5 2.4 2.3 2.1 2.0 1.8 
5'   3.3 3.3 3.2 3.1 3.0 2.9 2.8 2.6 2.5 2.4 2.2 2.1 1.9 
5' 1"  3.4 3.4 3.3 3.2 3.1 3.0 2.8 2.7 2.6 2.4 2.3 2.1 2.0 
5' 2"   3.6 3.5 3.4 3.3 3.2 3.1 2.9 2.8 2.7 2.5 2.4 2.2 2.0 
5' 3"   3.7 3.6 3.5 3.4 3.3 3.2 3.0 2.9 2.8 2.6 2.4 2.3 2.1 
5' 4"   3.8 3.7 3.6 3.5 3.4 3.3 3.1 3.0 2.8 2.7 2.5 2.4 2.2 
5' 5"   3.9 3.8 3.7 3.6 3.5 3.4 3.2 3.1 2.9 2.8 2.6 2.4 2.2 
5' 6"  4.0 3.9 3.8 3.7 3.6 3.5 3.3 3.2 3.0 2.9 2.7 2.5 2.3 
5' 7"  4.2 4.1 4.0 3.8 3.7 3.6 3.4 3.3 3.1 2.9 2.8 2.6 2.4 
5' 8"  4.3 4.2 4.1 3.9 3.8 3.7 3.5 3.4 3.2 3.0 2.9 2.7 2.5 
5' 9"  4.4 4.3 4.2 4.1 3.9 3.8 3.6 3.5 3.3 3.1 2.9 2.7 2.5 
5' 10"  4.5 4.4 4.3 4.2 4.0 3.9 3.7 3.6 3.4 3.2 3.0 2.8 2.6 
5' 11"  4.7 4.6 4.4 4.3 4.2 4.0 3.9 3.7 3.5 3.3 3.1 2.9 2.7 
6'  4.8 4.7 4.6 4.4 4.3 4.1 4.0 3.8 3.6 3.4 3.2 3.0 2.8 
6' 1"  4.9 4.8 4.7 4.6 4.4 4.2 4.1 3.9 3.7 3.5 3.3 3.1 2.8 
6' 2"  5.1 5.0 4.8 4.7 4.5 4.4 4.2 4.0 3.8 3.6 3.4 3.1 2.9 
6' 3"  5.2 5.1 4.9 4.8 4.6 4.5 4.3 4.1 3.9 3.7 3.5 3.2 3.0 
6' 4"  5.3 5.2 5.1 4.9 4.8 4.6 4.4 4.2 4.0 3.8 3.6 3.3 3.1 
6' 5"  5.5 5.4 5.2 5.1 4.9 4.7 4.5 4.3 4.1 3.9 3.7 3.4 3.1 
6' 6"   5.6 5.5 5.4 5.2 5.0 4.8 4.6 4.4 4.2 4.0 3.8 3.5 3.2 
6' 7"  5.8 5.6 5.5 5.3 5.2 5.0 4.8 4.6 4.3 4.1 3.8 3.6 3.3 
6' 8"  5.9 5.8 5.6 5.5 5.3 5.1 4.9 4.7 4.4 4.2 3.9 3.7 3.4 
6' 9"  6.1 5.9 5.8 5.6 5.4 5.2 5.0 4.8 4.6 4.3 4.0 3.8 3.5 
6' 10"  6.2 6.1 5.9 5.7 5.6 5.4 5.1 4.9 4.7 4.4 4.1 3.9 3.6 
6' 11"  6.4 6.2 6.1 5.9 5.7 5.5 5.3 5.0 4.8 4.5 4.2 4.0 3.7 
7'  6.5 6.4 6.2 6.0 5.8 5.6 5.4 5.2 4.9 4.6 4.4 4.1 3.7 
7' 1"   6.7 6.5 6.4 6.2 6.0 5.8 5.5 5.3 5.0 4.7 4.5 4.2 3.8 
7' 2"  6.8 6.7 6.5 6.3 6.1 5.9 5.7 5.4 5.1 4.9 4.6 4.3 3.9 
7' 3"  7.0 6.8 6.7 6.5 6.3 6.0 5.8 5.5 5.3 5.0 4.7 4.4 4.0 
7' 4"  7.2 7.0 6.8 6.6 6.4 6.2 5.9 5.7 5.4 5.1 4.8 4.5 4.1 
7' 5"  7.3 7.2 7.0 6.8 6.5 6.3 6.1 5.8 5.5 5.2 4.9 4.6 4.2 
7' 6"  7.5 7.3 7.1 6.9 6.7 6.4 6.2 5.9 5.6 5.3 5.0 4.7 4.3 19

                                                
19 Erkekler için hesaplanan hayati kapasiteler. Sol sütun boy, sa� sütun ise 5 yıllık artı�lar halinde 

ya�ı göstermektedir. Amerikan Torasik Derne�i’nin formülü temel alınmı�tır.  
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20  25  30  35   40  45  50  55 60  65  70  75 80
4'  1.8 1.8 1.7 1.7 1.6 1.5 1.5 1.4 1.3 1.2 1.1 1.0 0.9 
4' 1"  1.9 1.8 1.8 1.7 1.7 1.6 1.5 1.4 1.3 1.3 1.2 1.1 1.0 
4' 2"  2.0 1.9 1.9 1.8 1.7 1.7 1.6 1.5 1.4 1.3 1.2 1.1 1.0 
4' 3"  2.1 2.0 1.9 1.9 1.8 1.7 1.6 1.5 1.5 1.4 1.3 1.1 1.0 
4' 4"  2.1 2.1 2.0 1.9 1.9 1.8 1.7 1.6 1.5 1.4 1.3 1.2 1.1 
4' 5"  2.2 2.2 2.1 2.0 1.9 1.9 1.8 1.7 1.6 1.5 1.4 1.2 1.1 
4' 6"  2.3 2.2 2.2 2.1 2.0 1.9 1.8 1.7 1.6 1.5 1.4 1.3 1.2 
4' 7"  2.4 2.3 2.3 2.2 2.1 2.0 1.9 1.8 1.7 1.6 1.5 1.3 1.2 
4' 8"  2.5 2.4 2.3 2.3 2.2 2.1 2.0 1.9 1.8 1.6 1.5 1.4 1.2 
4' 9"  2.6 2.5 2.4 2.3 2.2 2.1 2.0 1.9 1.8 1.7 1.6 1.4 1.3 
4' 10"  2.7 2.6 2.5 2.4 2.3 2.2 2.1 2.0 1.9 1.8 1.6 1.5 1.3 
4' 11"  2.8 2.7 2.6 2.5 2.4 2.3 2.2 2.1 1.9 1.8 1.7 1.5 1.4 
5'    2.8 2.8 2.7 2.6 2.5 2.4 2.3 2.1 2.0 1.9 1.7 1.6 1.4 
5' 1"  2.9 2.9 2.8 2.7 2.6 2.5 2.3 2.2 2.1 1.9 1.8 1.6 1.5 
5' 2"  3.0 3.0 2.9 2.8 2.7 2.5 2.4 2.3 2.2 2.0 1.9 1.7 1.5 
5' 3"  3.1 3.1 3.0 2.9 2.7 2.6 2.5 2.4 2.2 2.1 1.9 1.7 1.6 
5' 4"  3.2 3.2 3.1 2.9 2.8 2.7 2.6 2.4 2.3 2.1 2.0 1.8 1.6 
5' 5"  3.3 3.2 3.1 3.0 2.9 2.8 2.7 2.5 2.4 2.2 2.0 1.9 1.7 
5' 6"  3.4 3.4 3.2 3.1 3.0 2.9 2.7 2.6 2.4 2.3 2.1 1.9 1.7 
5' 7"  3.6 3.5 3.3 3.2 3.1 3.0 2.8 2.7 2.5 2.3 2.2 2.0 1.8 
5' 8"  3.7 3.6 3.4 3.3 3.2 3.1 2.9 2.8 2.6 2.4 2.2 2.0 1.8 
5' 9"  3.8 3.7 3.5 3.4 3.3 3.1 3.0 2.8 2.7 2.5 2.3 2.1 1.9 
5' 10"  3.9 3.8 3.7 3.5 3.4 3.2 3.1 2.9 2.7 2.6 2.4 2.2 1.9 
5' 11"  4.0 3.9 3.8 3.6 3.5 3.3 3.2 3.0 2.8 2.6 2.4 2.2 2.0 
6'   4.1 4.0 3.9 3.7 3.6 3.4 3.3 3.1 2.9 2.7 2.5 2.3 2.1 
6' 1"  4.2 4.1 4.0 3.8 3.7 3.5 3.4 3.2 3.0 2.8 2.6 2.3 2.1 
6' 2"  4.3 4.2 4.1 3.9 3.8 3.6 3.4 3.3 3.1 2.9 2.6 2.4 2.2 
6' 3"  4.5 4.3 4.2 4.0 3.9 3.7 3.5 3.3 3.1 2.9 2.7 2.5 2.2 
6' 4"  4.6 4.4 4.3 4.2 4.0 3.8 3.6 3.4 3.2 3.0 2.8 2.5 2.3 
6' 5"  4.7 4.6 4.4 4.3 4.1 3.9 3.7 3.5 3.3 3.1 2.9 2.6 2.3 
6' 6"  4.8 4.7 4.5 4.4 4.2 4.0 3.8 3.6 3.4 3.2 2.9 2.7 2.4 
6' 7"  4.9 4.8 4.7 4.5 4.3 4.1 3.9 3.7 3.5 3.3 3.0 2.7 2.5 
6' 8"  5.1 4.9 4.8 4.6 4.4 4.2 4.0 3.8 3.6 3.3 3.1 2.8 2.5 
6' 9"  5.2 5.0 4.9 4.7 4.5 4.3 4.1 3.9 3.7 3.4 3.2 2.9 2.6 
6' 10"  5.3 5.2 5.0 4.8 4.6 4.4 4.2 4.0 3.8 3.5 3.2 3.0 2.7 
6' 11"  5.5 5.3 5.1 5.0 4.8 4.6 4.3 4.1 3.9 3.6 3.3 3.0 2.7 
7"  5.6 5.4 5.3 5.1 4.9 4.7 4.4 4.2 3.9 3.7 3.4 3.1 2.8 
7' 1"  5.7 5.6 5.4 5.2 5.0 4.8 4.5 4.3 4.0 3.8 3.5 3.2 2.9 
7' 2"  5.9 5.7 5.5 5.3 5.1 4.9 4.7 4.4 4.1 3.9 3.6 3.3 2.9 20

  

                                                                                                                                         

20 Kadınlar için hesaplanan hayati kapasiteler. Sol sütun boy, sa� sütun ise 5 yıllık artı�lar halinde 

ya�ı göstermektedir. Amerikan Torasik Derne�i’nin formülü temel alınmı�tır.  
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Ki�inin gerçek hayati kapasitesini belirlemek için, tek bir nefeste ci�erlere 

girip çıkan hava miktarını (litre olarak) ölçen bir test uygulanır.  Bu testlerde, 

respirometre veya spirometre gibi tıbbi aletler kullanılır. Jacobs, 1982’de, yakla�ık 

be� litreye kadar ölçüm yapabilen ucuz bir tıbbi alet olan Voldyne’i müzik dünyasına 

tanıtmı�tır. (Bkz. resim 4) Bu alette iki hazne vardır- büyük olan (sa�daki) hava 

hacmini, küçük olan (soldaki) ise hava basıncını ölçmeye yarar. Aleti kullanırken, 

hava akı�ını engellememek için tüp dilin üstünde di�lerin arasına yerle�tirilir. Amaç, 

hızla nefes alarak, basınç haznesindeki topu olabildi�ince yukarda tutmaya 

çalı�maktır. �çeri çekilen hava miktarını anlamak için ana hazneye bakmak yeterlidir 

-diskin üst tarafıyla gösterilir. Daha önce içeri çekilen hava miktarını elle i�aretlemek 

için bir gösterge bulunmaktadır. 

  

Hastanelerde, tahmini hayati kapasite (formüllerden hesaplanır) ve gerçek 

hayati kapasite (akci�er fonksiyon testiyle ölçülür) belirlendikten sonra ikisi 

arasındaki oran rapor edilir. Bu oran, gerçek kapasiteyi tahmini kapasiteyle bölerek 

hesaplanır. Örne�in, e�er ki�inin gerçeke kapasitesi 2 lt ve tahmini kapasitesi 4 lt ise, 

bu ki�inin %50 normal kapasitesi var demektir. E�er gerçek kapasite 5 lt ve tahmini 

kapasite 4 lt olursa, bu ki�i normalin %125 kapasitesini kullanıyor demektir.  Nefesli 

saz çalan müzisyenler, normal hayati kapasitelerinden daha fazlasını kullanmaya 

meyillidir.  

Nefesli saz çalan müzisyenlerin ço�u, çalarken hayati kapasitelerinin 

yarısından azını kullanır. Jacobs �öyle demi�tir: “Erkek kadar kadın icracılarda da 

rastlanılan problem, ci�erlerindeki havanın hepsini kullanmamalıdır. 4.5lt hayati 

kapasiteye sahip olsalar bile, kullandıkları miktar aynı de�ildir.  Bu kapasitenin 

sadece bir bölümünü kullanırlar. E�itimli biri, hayati kapasitesinin yüzde 75-80’ini 

kullanırken, di�erleri yarısını ya da daha azını kullanır.”21  

                                                
21 a.g.e. 
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Jacobs, normal kapasitenin çok altında nefes alan ö�rencilerinden, önce 

enstrümanı bir kenara koymalarını istemi�tir. Müzik ö�retirken, iyile�tirici 

çalı�maları enstrüman çalmadan ayırmı�, ö�rencilerinde yeni nefes alma ve hava 

kullanma alı�kanlıkları geli�tirmek için, enstrümanın dı�ında bazı aletler 

kullanmı�tır. 

Jacobs, 1960’ların ba�ından beri, ö�rencilere yardımcı olacak bazı ölçme 

aletleri ve di�er tür aletler tasarlamı� ve kullanmı�tır. 1982’de, ö�rencilerin kendi 

ekipmanlarını günlük egzersizlerinde kullanabilmeleri için, ilk olarak bazı ucuz 

aletler tasarlayan ki�i olmu�tur.  Bu aletlerden kullanımı en kolay olan “Breath 

Builder” Nefes Olu�turucu’dur. (Bkz. Resim 3) Las Vegas, Nevadalı fagot icracısı 

Harold Hansen tarafından geli�tirilen Nefes Olu�turucu, nefes alma ve verme anını 

hissedebilmek için kullanılır. �çinde bir pin-pon topu olan pastik bir tüptür (en az 6 

inç uzunlu�undadır) Alt kısmı kapalıdır ve üst kısmında, direnci de�i�tirebilmek için 

üç adet delik vardır. 

Nefes Olu�turucu’yu kullanmak için, tüp, dilin üzerine, di�lerin arasına 

yerle�tirilir. Sonra,  nefes alarak ya da vererek (bu daha kolaydır), topu tübün üst 

kısmına çıkartılır. Daha sonra yava�ça nefes alıp vererek top yukarıda tutulur. Nefes 

Olu�turu’da, pin-pon topunu kolonun üstünde tutabilmek için 14 ons basınç 

uygulamak gerekir.* Topu yukarda tutmak için gerekli minimum hareketi bulmaya 

çalı�malıyız. Havayı minimum eforla hareket ettirirken yaptı�ımız vücut 

hareketlerini gözlemlemek için aynaya bakmalıyız. Nefes almayı (vücudun 

geni�lemesi) ve vermeyi (vücudun büzü�mesi) abartarak yapabiliriz. Daha sonra, 

tübün üzerindeki deliklerin ikisini veya üçünü kapatarak direnci azaltırız. Nefeslerin 

uzun olmasına dikkat etmeliyiz. 

Jacobs’ın kullandı�ı bir di�er alet ise, nefes destekleyici bir spirometre, ya da 

Inspiron denilen alettir [Inspirx]. (Bkz. Resim 5) Bu, hastanelerde, akci�er problemi 

olan hastaların ne kadar havayı içine çektiklerini göstermek için kullanılan bir alettir. 
                                                
* Ons: Fransa'da 30,59gr. �ngiltere'de 28,349 gr. a�ırlı�ında bir tartı birimi 
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 Bu alet nefes alma i�lemi için tasarlanmı� olsa da, ters çevrildi�inde, nefes verme 

için de kullanılır. Direnci ölçen bir göstege kullanılmı�tır. Bu göstergenin en açık 

pozisyonu maksimum direnci gösterir. 

Inspiron’u kullanırken, hava akımını engellememek için, tübü dilin üzerine 

di�lerin arasına yerle�tiririz. Göstergeyi maksimum dirence ayarlayıp, nefes aldıktan 

sonra topu yukarı çıkartırız. E�er bir problem olursa, direnci azaltmalıyız. Nefes 

vermeden hemen önce, Inspiron’u ters çevirip nefes verirken, topu yukarı çıkartırız. 

Nefes alma/verme i�lemine devam ederiz. Nefes alı� ve veri�leri olabildi�ince yava�

ve abartılı yapmaya çalı�malıyız. Daha sonra, direnci azaltıp aynı i�lemleri 

olabildi�ince uzun yapmaya devam etmemiz gerekir. Havayı emmeyi azaltıp topu 

kontrol ederiz. Bunları yaparken vücut hareketlerimizi aynadan gözlemlemeliyiz.   

Inspiron’u a�ızlık egzersizlerinde de kullanabiliriz. Alttaki büyük hortumu 

çıkartıp yerine 4-inçlik plastik bir hortum takarız. Di�er ucuna da a�ızlı�ı 

yerle�tiririz. Inspiron ters çevrilmelidir (nefes verme pozisyonunda olmalıdır). 

Direnci, a�ızlıkta bazı sesler çıkarırken topun yukarda kalabilmesi için ayarlarız. 

Topu destekleyen havanın bir çe�me oldu�unu hayal edebiliriz -durdu�u yükseklik 

de�i�ebilir ama iki nota arasında asla yere de�memelidir.  Burada amaç, topu havada 

tutarak enstrümanın bütün ses aralı�ını kullanmaktır. Tiz seslere do�ru çıkarken, 

basıncı arttırıp aynı anda hava akımını azaltırsak, topun dü�mesine sebep oluruz. 

Nefes destekleyici spirometrenin en önemli kullanım alanlarından biri de, çalarken 

rahat alçak basınç/yüksek hava akımı kavramını ö�retmektir. 

  

Bu aletlerden herhangi birini kullanırken, içeri oksijen çekti�imizi 

unutmamalıız; yani, kolaylıkla hiperventilasyon olu�abilir. Ardarda sadece üç ya da 

dört nefes alma/verme döngüsü yapmalıyız. Ba�ımız dönmeye ba�ladı�ında birkaç 

dakika dinlenmeli ve kanımızdaki oksijen miktarının normal seviyeye dü�mesini 

beklemeliyiz. 
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Nefes alma ve verme hareketlerini, be� ya da altı litrelik plastik bir torba 

kullanarak da çalı�abiliriz.  (Bkz. Resim 7) Aynı havayı soludu�umuz için, oksijen 

yerine karbondioksit transferinde bulunuruz, böylelikle hiperventilasyon 

engellenir. Havayı yava�ça tekrar içeri çekerek akci�erlerimizi bo�altıp doldururuz. 

 Bu egzersizle geni�leyen kaslar büzü�en kaslardan ayrı çalı�mayı ö�renecektir. 

 Burada akci�erlerin iki uç arasında gitmesi, yani, bo�tan doluya do�ru gitmesi 

önemlidir. Havayı torbadan tekrar tekrar solumak, yakla�ık olarak yirmi saniye 

boyunca hehangi bir rahatsızlık hissetmeden yapılabilir. 

Bir hava torbası, ki�inin hayati kapasitesinin  kaba bir göstergesi olabilir. 

 Tam bir nefes aldıktan sonra, havayı olabildi�ince çok dı�arı vererek torbayı 

doldurmaya çalı�ırız. Torbadaki havayı tüpün üzerine parma�ımızı koyarak tutarız. 

Enstrümanı çalma pozisyonuna getirdikten sonra, torbadan hava çekip çalmaya 

ba�ladı�ımızda torbadaki hava miktarını gözümüzle görebiliriz. 

Jacobs 1982’de bu aletleri müzik dünyasına kazandırmadan önce birçok alet 

tasarlamı�tır.  Orijinal stüdyosunun bir parçası olarak (1960 yılı civarında) üzerinde 

direnci de�i�tirmek için delikler bulunan alüminyum bir boruya bir bile�ik ölçek 

(nefes alma ve vermeyi ölçen) eklemi�tir. Yıllarca bu aleti kullanmı� ve ö�rencileri 

de daha sonra kendi ö�rencileri üzerinde bu aleti denemi�tir.  Wind Song Press 

Limited, Jacobs’la beraber çalı�arak, De�i�ken Direnç Bile�ik Ölçer’i tasarlamı�tır. 

Burada, nefes teknisyenlerinin kullanımı için benzer bir ölçek kullanılmı�tır. 

�

Orijinal ölçek 300$’ın üzerinde tutmu�tur (1960’ta). Yeniden üretilmesinin 

ana amaçlarından biri bu aleti ekonomik kılmaktır-aletin en masraflı parçası ölçektir. 

Pahalı kalıplar ya da bilgisayarla çalı�an tornalar kullanmak yerine, boru, ucuz ve 

sa�lam malzemeden ve elde yapılmı�tır. Daha pahalı yapım borular kadar �ık 

görünümlü olmasa da, en az onlar kadar i�levseldir. Ölçek kullanılırken, hava 

yo�unlu�u ve zamanlaması için nefes alma i�lemi önemlidir. Kullanırken önce, en 

büyük iki delik kapatılır ve ölçek her iki tarafta kırk rakamını (iç kadran) gösterene 

kadar nefes alıp verilir. Bunu olabildi�ince yava� yapmak gerekir. Birkaç dakika 

dinlendikten sonra (hiperventilasyonu önlemek için) en büyük deli�i ve küçük 
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deliklerden biri kapatılır. Ölçek yirmi rakamını gösterene kadar nefes alıp verilir. En 

son olarak, üç küçük delik kapatılıp en büyük delik açılır ve nefes alma/verme 

döngüsünü tekrarlanır.  Ölçek yirmi rakamına getirmeye çalı�ın-lır. Bu egzersizlerde 

anahtar, nefes almaya konsantre olmaktır; nefes vermeden önce olabildi�ince uzun 

nefes alınmalıdır. 

�

Artık Voldyne ile hayati kapasiteyi tekrar ölçmek için uygun bir zamandır. 

Tahmin edilen hayati kapasiteye do�ru bir geli�me gözlemlenmelidir. Bu noktada 

egzersize devam edebilir ya da enstrüman çalı�ılabilir. Bu noktada Jacobs genellikle 

Voldyne üzerindeki göstergeyi ö�rencinin ula�mı� oldu�u en yüksek noktaya 

getirmi�tir. Ö�renci enstrümanını hazırlarken, Voldyne’i tutar; böylelikle ö�renci 

ayarlı noktada aletten nefes alır. Genellikle ortaya çıkan seste dramatik bir geli�me 

gözlemlenmi�tir. Ne yazık ki, müzikal bir cümle, sadece icracının akci�er 

kapasitesine ba�lı de�ildir.  �ki icracı, aynı enstrümanda belirli bir cümleyi çalarken 

a�a�ı yukarı aynı hava miktarını kullanır. 3 lt’lik akci�er kapasitesine sahip ufak 

tefek bir icracı tam nefes kullanırken, 6 lt’lik kapasiteye sahip olan daha iri bir 

meslekta�ı daha az nefes kullanacaktır. 

  �

Jacobs’ın ustalık sınıflarındaki gözlemler, sonuçların ö�renciden ö�renciye 

de�i�iklik gösterdi�ini belirtir. Debussy'nin Bir Kır Tanrısı’nın Ö�leden Sonrası’na 

Prelüd  adlı eserindeki soloyu çalan bir flüt ö�rencisi, daha derin nefesler alarak, 

soloyu tek bir nefeste çalmayı ba�armı�tır. Bir tubacı, Wagner’in  Valküreler’indeki 

pes notaları daha uzun tutabilir, ya da bir trompetçi, Mussorgsky'nin Bir Sergiden 

Tablolar’ının Promenade kısmında daha büyük ve daha karanlık bir ses çıkartabilir. 

Dudak pozisyonuyla ilgili problemleri olanlar, dudakların titre�imini hızlandırmak 

için daha fazla hava yo�unlu�u kullanmanın, bu problemleri hemen çözdü�ünü 

görecektir. En önemli sonuçlar, hayatları boyunca az nefes almaya alı�mı� olan daha 

ya�lı müzisyenlerde gözlemlenir. Hayati kapasite ya�la beraber azaldı�ından, ya�ı 

geçkin müzisyenlerin ço�u bu konuda problem çeker. Tam nefes almayı 

ö�rendiklerinde, kariyerlerine birkaç yıl daha eklemi� olurlar. Jacobs, birçok 

müzisyene, bu nefes aletlerini günlük çalı�malarında kullanmalarını önermi�tir.  
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4. DUDAK T�TRE��M�, DUDAK POZ�SYONU GEL���M�NDE   

ALTERNAT�F B�R YAKLA�IM  

4.1. DUDAK T�TRE��M� (BUZZING) 

4.1.1. Giri�  

A�ızlıkta titre�im yapmak (buzz etmek) sistematik bir biçimde gözlemlenerek 

yapıldı�ında büyük faydalar sa�lar. A�ızlık enstrümandan daha az direnç gösterdi�i 

için, icracıyı daha fazla hava kullanmaya alı�tırır. Daha büyük hava akımı sayesinde, 

dudaklar rahatlar ve daha serbestçe titrer; böylelikle, ses daha çok tınlar. Ayrıca, 

icracının, tıpkı bir �arkıcı gibi, sesleri kulaktan oturtmasını sa�lar. A�ızlı�ın daha 

etkin ve daha sabit olarak oturmasını sa�lar. Her�eyden önemlisi, dudak titre�imi 

(buzzing) sayesinde icracı daha yeni ve rafine kulak alı�kanlıkları ve fiziksel 

alı�kanlıklar geli�tirir.  

4.1.2. Titre�im (Buzzing) Aletleri 

  

“Berp”* ya da bir di�er bakır nefesliler için titre�im aleti olan “Buzzer”** gibi 

bir alet kullanılması dudak titre�imi çalı�ması için çok uygundur. Bu sayede a�ızlık 

enstrümana takılıyken bu egzersizler yapılabilir. A�ızlı�ı elle tutarak titre�im 

uyguladı�ımızda, özellikle boyun ve omuz bölgelerinde duru�umuzu de�i�tirmemiz 

gerekebilir. Daha da önemlisi, a�ızlı�ı elle tutarak yaptı�ımız titre�im egzersizleri, 

a�ızlı�ı enstrümana oturttu�umuzda aynı etkiyi göstermeyebilir. Enstrümana bir 

“buzzing” aleti takarsak, alı�kanlıklarımızı de�i�tirmeden aynı anda titre�im 

uygulayıp çalabiliriz. 

                                                
* http//www.berp.com 
** http//www.brassbuzzer.com 
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Resim 11      Resim 12

  

Bakır Nefesliler �çin A�ızlık Çeperleri  Titre�im Aleti (Buzzer) 
(Brass Rims) 

  

Resim 13      Resim 14 

  

Titre�im Aleti (Berp)    Enstrüman Üzerinde “Berp” 
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4.1.3. Alı�kanlıklar 

  

Herhangi bir fiziksel hareketi ö�renirken en önemli �ey, bazı alı�kanlıklar 

edinmektir. �cracılar her zaman bu tarz alı�kanlıklar kullanır. Alı�kanlıklar, bazı 

uyarıcılar ya da tetikleyicilerle harekete geçer. �cracı enstrümanını eline alırken aynı 

zamanda alı�kanlıklarını da harekete geçirir. Bir örnek vermek gerekirse; aylarca ya 

da yıllarca bisiklete binmesek bile bisiklete binmeyi unutmayız. Alı�kanlıkların, 

uçaklardaki otomatik pilotlara benzer fonksiyonları vardır. Belirli bir aktiviteyi 

belirli bir çerçeve içinde yaparken alı�kanlıklarımız sayesinde dikkatimizi ba�ka 

�eylere verebiliriz –entonasyonu dinlemek ya da bir ensemble içinde do�ru çalarken 

tempo de�i�ikliklerine cevap vermek gibi (icracı, do�ru çalma alı�kanlı�ı sayesinde 

dikkatini ba�ka yönlere kaydırabilir). Ama, icracı, çalı�ına daha ele�tirel 

yakla�tı�ında, eski alı�kanlıklarının istedi�i gibi etkili olmadı�ını fark edecektir. 

Yeni alı�kanlıklar olu�turması gerekecektir. Alı�kanlıklar nasıl geli�tiyse o 

do�rultuda devam eder. Alı�kanlıklar sabit kalır, evrim geçirmez. Bir alı�kanlı�ı 

kırmak diye bir �ey yoktur, e�er daha iyi bir alı�kanlık edinmek istiyorsak, yeni bir 

alı�kanlık edinmeliyiz; sadece dü�üncemizi de�i�tirmek yetmeyecektir. Yeni bir 

alı�kanlık ise tekrar edilerek oturur. Onun için, bu egzersizleri her seferinde ilk kez 

çalıyormu� gibi çalmak gereklidir. Kafamızın dalgın olması, eski alı�kanlıkları tekrar 

ça�ırır. Yeni alı�kanlıkların devamlı tekrar edilmesi ise, eskilerinin bir daha aktif 

hale gelmeyecek noktaya gelene kadar zayıflamasını sa�lar. Bu tarz bir çalı�ma 

zaman ister. Onun için, sabırlı olmak gerekir. 

4.1.4. �imdiki Zaman 

  

Ö�renme ya da çalma a�amasındaki en de�erli unsur, “�imdiki zaman” 

kavramıdır. Yani, farkındalı�ımızı buraya ve �imdiye odaklamalıyız. Sadece �imdiki 

zamanda olanları kontrol edebiliriz. Bir sonra gelecek bir notayı dü�ünmek ve bu 

konuda endi�e yapmak, bizi gelecek zamana götürür. Çalarken kullandı�ımız fiziksel 

mekanizmalar ve di�er alı�kanlıklarımız dü�üncelerimize tepki verdi�inden, gelecek 

zaman’da dü�ündü�ümüzde, kaslarımız ve alı�kanlıklarımız o anda çaldı�ımız 

notaya odaklanmaz. Yava� bir müzikte ya da hızlı pasajlardaki 16’lıklarda bile böyle 
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bir durumla kar�ıla�abiliriz. Bir icracı hata yaptı�ı zaman, çalmaya devam etmesine 

ra�men geçmi� zamana dönebilir. Bir anda dikkatini daha önce yaptı�ına verir ve o 

anda çaldı�ı notayı ihmal eder. Bu da, zincirleme hatalara ve dolayısıyla bir felakete 

yol açabilir. �ronik olarak, bir pasajı iyi çalmak da aynı zincirleme kazaları meydana 

getirebilir. �cracı bu durumda da geçmi� zamana dönerek ne kadar iyi çaldı�ına 

odaklanabilir. Bir pasajdaki en tiz notada (ki, en önemli nota mıdır?) yanlı� yapan bir 

müzisyene daha az rastlanır. Hatalar genellikle o notadan hemen sonra cereyan eder. 

En önemlisi, e�er bir icracı �imdiki zamanda olamazsa alı�kanlıkları devreye girer. 

Bir icracı, yeni alı�kanlıklar olu�turabilmek için, bir cümleyi ya da egzersizi �imdiki 

zamanda kalarak tekrar etmelidir. Bir�eyi her çalı�ımızda ilk defa çalıyormu� gibi 

hissetmeliyiz. Böylelikle, eski alı�kanlıklarımızı daha iyi kontrol edebiliriz.  

4.1.5. Ton ve Ses 

  

“Ton”, temel bir frekans ve armoniklerden olu�ur. “Ses” ise, ton’a, atak, 

yo�unluk (volüm, vibrato), nota uzunlu�u, vb. gibi unsurların eklenmesinden 

meydana gelir. �cracı, bu unsurların birbiriyle olan ili�kisini de�i�tirerek, de�i�ik 

sesler elde edebilir; parlak, karanlık, Fransız, Alman, Amerikan, caz, vb. �cracı, hem 

a�ızlıkta hem de enstrümanda armonikler açısından zengin bir ton elde etmeye 

çalı�malıdır. Bazı ki�iler bunu negatif olarak anlar, yani, “parlak” bir ton çıkarmak 

gerekti�ini dü�ünür. Aslında bir tonun çıkmasını volümden çok armonikler sa�lar. 

�cracı, armonikleri azaltarak tonu karanlıkla�tırdı�ında, sesi itmeye ba�lar ve bu da 

dayanıklılı�ı azaltarak daha keskin bir tona sebep olur.   

Rutin egzersizleri uygularken armonikleri çok dikkatli dinlemek gerekir. 

Armonikler iyi ve sabit duyuluyorsa, egzersizler do�ru yapılıyor demektir. Özellikle 

glissando yaparken armoniklerin yo�unlu�unun de�i�memesine ya da tamamen 

kaybolmamasına dikkat edilmelidir. �lk ba�ta duydu�umuz farklılıkları 

yorumlamakta güçlük çekebiliriz, ama kula�ımız deneyim kazandıkça bu bize do�al 

gelecektir. Pes notalar do�ru dengelendi�inde tiz notalardan daha fazla armonik 

içerir; yüksek volümlü notalar da hafif notalardan daha fazla armonik içerir.  
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4.1.6. Hava ve Dudak Dengesi 

  

E�er enstrümandan çıkan ses iyi tınlıyorsa, icracı do�ru destekle dengeli 

çalıyor demektir. “Denge”, hava akımının dudak gerilimiyle olan ili�kisini belirtir. 

Hava akımının dudak direncine olan oranı, kullanılan oktav ve nüanslara göre 

de�i�iklik gösterir. En iyi sonuçları, bu güçleri bütün oktavlarda ve her türlü nüans 

seviyesinde dengede tutarak elde edebiliriz. Dudakların arasından geçen hava, tıpkı 

bir baloncuktan geçermi� gibi, her noktaya basınç uygular. Basınçlı hava küresel 

olarak geni�leyebilir. Dı�arı itici kuvvetler, dudak pozisyonunda kullanılan kaslarda 

yer almalıdır. Tek bir nüansta üflenen tek bir notadaki do�ru hava basıncı ve kasılma, 

hava koridorunu silindir �ekline sokar.  

“Nefes Deste�i” ve “Hava Kullanmak” çok sık kullanılan terimlerdir ama 

fonksiyonları genellikle yanlı� anla�ılır. Birçok ki�i, bir pasajda “destek” 

uygulanması söylendi�inde, genellikle bütün pasajı daha kuvvetli çalar. Halbuki, ki�i 

her notayı ton kalitesine göre dengelemesi gerekir. Genellikle icracılar pasajı daha 

kuvvetli çalmak için, diyaframı kasmaları gerekti�ini dü�ünürler. Aslında belirli bir 

dereceye kadar bu beklenilen sonucu verir. Ama genellikle ki�i, dudak kaslarının 

a�ırı kasılmasına da sebep vererek, tonu bo�ar ve aslında sesin daha az kuvvetli 

çıkmasına neden olur. Sıkı�mı� bir a�ızlı�ı elimizle çıkartmaya çalı�tı�ımızda, el 

kaslarımızın yanı sıra, çene kaslarımızın da sempatik olarak kasıldı�ını hissederiz. 

Benzer �ey diyaframı kastı�ımızı dü�ündü�ümüzde de olur; dudaklar da kasılabilir. 

Bu a�ırı gerilim de dengeyi bozar ve dudakların daha serbestçe titre�mesini engeller. 

Tondaki armonikler kaybolur ve daha fazla kuvvet harcamak isteriz. Oysa daha iyi 

bir çözüm vardır. Deste�i tamamen fiziksel bir �ey olarak dü�ünmek yerine, tonu 

dü�ünmeliyiz ve çıkan sesi dinlemeliyiz. Böylelikle, gereksiz sempatik gerilimi 

engellemi� oluruz. Do�ru hava/dudak dengesini buldu�umuzu, ton iyi tınladı�ında ve 

serbest aktı�ında anlarız.  
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4.1.7. Merkezi Bulmak 

  

E�er hava akımı ve dudak gerilimi arasındaki denge do�ru olursa icracı 

armonik açısından zengin ve tınlayan bir ton elde eder. Bu, tonun “merkezinde 

olmak” olarak da bilinir. Fazla dudak gerilimi armonikleri bastırarak sesin 

tizle�mesine sebep olur. Ton ince, kuru ve sıkı�ık çıkar. Yetersiz gerilim de 

armonikleri bastırır. Ses bolla�ır ve ton gev�ek çıkar. Bu yüzden çalarken icracı 

dudak pozisyonunu kontrol etmeli ve kaliteli sesi kaybetmemeye çalı�malıdır. 

�cracılar genellikle bir notadan di�erine geçerken (a�a�ı ya da yukarı) ya da 

nüansta de�i�iklik yaparken hava/dudak dengesini kaybeder. Yukarı çıkarken ve/ya 

crescendo yaparken icracılar genellikle hava basıncını arttırmadan dudak aralı�ını 

kasarlar. Bu yüzden merkez noktanın üstüne çıkarlar; ton sıkı�ır. A�a�ı inerken, bir 

sonraki pes notaya daha az üflerler ve bu yüzden merkezin altında kalırlar –ton 

donukla�ır; ataklar sert gelir. Diminuendolarda dudak aralı�ı genellikle a�ırı derecede 

ve çok çabuk açılır-denge ve armonikler kaybolur. Bütün crescendo ve 

diminuendoları, armoniklerin sabit kalmasına dikkat ederek çalmak gerekir. 

Unutulmamalıdır ki, birbiriyle alakalı kuvvetler düz ve akıcı bir �ekilde de�i�melidir.  

4.1.8. Tek Bir Dudak Pozisyonu 

  

Bir trombonun çalma aralı�ı üç ana bölgeden olu�ur. Bu bölgelerde 

birbirinden biraz farklı dudak pozisyonları kullanmak gerekir. Enstrümana ilk 

ba�layan ki�iler pes notalarda dudak pozisyonunu açarak, tiz notalarda duda�ı daha 

fazla a�ızlı�ın içine do�ru iterler-bu alı�kanlık da daha sonra yerle�ir. Genellikle, en 

do�ru dudak pozisyonu, orta oktavlarda kullanılandır. Bazı icracılar, bir bölgeden 

di�erine geçerken ayarlama yapmakta oldukça zorlanır. Bu ayarlar, duda�ın eksenini 

bulmak ve duda�ın a�ızlı�ın içine ne kadar girmesi gerekti�ini anlamaktır. �leri 

seviyedeki icracılar da dudak pozisyonlarını de�i�tirirler, ama bunu belli belirsiz 

yaparlar. Yine de, en ufak bir de�i�iklik bile enstrümanın de�i�ik oktavlarındaki ton 

kalitesini de�i�tirecektir. Bu de�i�iklikler aynı zamanda “kırılma noktası” denilen 

�eye de sebep olur.  
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�cracı, glissando sayesinde bir notadan di�erine ve kırılma noktaları üzerinde, 

dudak pozisyonunda minimum de�i�iklik yaparak geçebilir. A�ızlık ile egzersiz 

yaparken bütün notalar arasında glissando yapmak dudak pozisyonunu oturtmak 

adına yapılcak en önemli çalı�malardan biridir. �cracı daha sonra enstrüman üzerinde 

de glissando yapmalıdır. Glissandolar olabildi�ince düz yapılmalıdır, hava akımında 

ya da kas geriliminde ani de�i�iklikler olmamalıdır. Burada anahtar nokta, dudak 

gerilimi ve hava akımı arasında her zaman dengeyi kurmaktır. E�er bu do�ru 

yapılırsa, armonikler glissando boyunca sabit yo�unlukta kalabilir. Çalım esnasında 

armonikleri dinlemeliyiz. Böylelikle gereksiz dudak hareketini engelleme �ansına 

sahip oluruz. Bu egzersizleri yaparken sadece eslerde burnumuzdan nefes almak çok 

önemlidir. Bunun sebebi, izometrik bir gerilim yaratmak de�il, duda�ımızın 

pozisyonunun de�i�memesidir. Bunun için ayna kar�ısında çalı�mak da çok fayda 

sa�layacaktır. 
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4.2. DUDAK POZ�SYONU GEL���M�NDE ALTERNAT�F B�R 

YAKLA�IM  

Dudak pozisyonu önemli bir konudur. Bakır nefesli saz çalan birçok iyi 

müzisyen, dudak pozisyonlarıyla bilinçsizce oynayarak çalımlarını olumsuz yönde 

etkilemi�lerdir. E�er dudak pozisyonumuz yanlı� de�ilse ve çalımımızı engelleyen 

herhangi olumsuz bir durum söz konusu de�ilse, pozisyonumuzu de�i�tirme 

arayı�ına girmek daha sakıncalı bir hal alabilir. Dudak pozisyonumuz üzerinde, 

ancak ciddi ses aralı�ı, ses, perde ya da kondisyon problemimiz varsa ya da ne 

yaparsak yapalım, ne kadar çok çalı�ırsak çalı�alım, daha iyiye gitmedi�imiz 

durumlarda durmamız gerekir.  

Bu konudaki ilk yakla�ımımız, en azından, daha fazla ilerleyemeyece�imize 

emin oldu�umuz bir noktaya gelene kadar �u anda çaldı�ımız gibi çalı�maya devam 

etmek olmalıdır. Dudak pozisyonumuzu de�i�tirmeyi dü�ündü�ümüz noktadan 

itibaren çalmamız bir adım gerileyecektir. E�er bu de�i�imlere teorik ya da fiziksel 

dı�ı yakla�ırsak (dı�tan ya da fiziksel görü�, örne�in birinin size “tiz X notasını 

çalarken çeneni sa�a kaydır, a�ızlı�ın 2/3’ünü her zaman üst duda�ına yapı�tırırken, 

1/3’ünü de sol kula�ındaymı� gibi hisset” dedi�i durumlardır), yani, neyin iyi neyin 

kötü geldi�ini dü�ünerek yakla�ırsak, yeni pozisyona alı�mamız daha kısa sürer. Bir 

ba�ka yakla�ım da, “e�er i�e yaramıyorsa, devam etmemek” olabilir. Örne�in teknik 

çalı�malar ve yeni egzersizler gibi konularda üç hafta kuralı uygulamak i�e 

yarayabilir. Kendimize tanıdı�ımız bu süreç içerisinde i�e yaramadı�ı müddetçe 

bir�eyi yapmak ya da de�i�tirmek do�ru de�ildir. (Radikal dudak pozisyonu 

de�i�tirme denemeleri genellikle bu kuralın dı�ında tutulmalıdır. Çünkü bunlar 

hemen iyi sonuç vermeyebilir, ama e�er ses aralı�ımızı, kuvvetimizi ya da 

kondisyonumuzu geli�tiriyorsa, birkaç hafta yapmaya devam edilebilir). Genellikle, 

ne tarz bir de�i�iklik yapılırsa yapılsın, (yeni bir a�ızlık, yeni dil tekni�i), ilk 

zamanlarda berbat hissetti�imiz bir dönem olacaktır. Bu, alı�ma dönemi olarak 

görülmelidir, yani vücudumuzun yeni de�i�ikli�i refleks olarak kazanması için 

gerekli zaman olarak. E�er üç haftadan sonra icracı kendisini kötü hissetmeye devam 
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ederse, çalı�malara son verebilir, çünkü e�er o zamana kadar bir iyile�me olmamı�sa, 

daha sonra da olmayacak demektir.  

4.2.1. �yi Bir Dudak Pozisyonu Nasıl Olmalıdır? 

Ba�arılı tromboncuların birço�u, “sürat” konusunda kendilerini öyle çok ileri 

seviyede geli�tirmemi�tir. Hemen hemen hepsinin ortak karakteristik özelli�i, iyi ses, 

iyi perde, iyi ses aralı�ı, iyi bir kondisyon, tutarlılık ve müzikalitedir. 

�yi bir dudak pozisyonu, yukarda bahsedilen bu özelliklerin olu�ması için 

gerekli �eylerden biridir. Ne kadar çok “iyi” müzisyen varsa, bir o kadar çok “iyi” 

dudak pozisyonu mevcuttur. Dizzy Gillespie’nin, bütün kuralları yıkan bir dudak 

pozisyonu vardı. Ama, pozisyonu iyiydi çünkü kendisine yarıyordu. Dave Taylor’ın 

dudak pozisyonu, Frank Rosolino gibi çalmak isteyen birine faydalı olmayaca�ı gibi, 

Rosolino’nunki Chicago Senfoni’ye ya da Eddie Pamieri’yle beraber çalmaya müsait 

olmayacaktır. Her de�i�ik çene, di� ve vücut yapısı, her de�i�ik nefesli saz, a�ızlık ve 

müzikal unsur, hangi dudak pozisyonunun iyi ya da kötü oldu�u üzerinde etkilidir. 

Kanımca, bir müzisyenin özel bir müzikal durum için uygun bir dudak pozisyonu 

bulmasında etkili olan kalıpla�mı� kurallar zinciri yoktur, ya da müzisyen, her türlü 

“do�ru” ve “yanlı�” yöntemi ara�tırarak kendisine uygun olanı bulamayabilir.  

Peki, do�u�tan iyi bir dudak pozisyonumuz (yani, beklentinizi kar�ılayan bir 

dudak pozisyonu) yoksa, ne yapmamız gerekir? Kendi bireysel ya�adı�ım 

deneyimleri göz önünde bulunduracak olursam, teknik açıdan katetti�im yol dı�ında 

ilk be� senemin sonunda tamamen yeni bir dudak pozisyonu geli�tirmem gerekti. O 

seneye kadar ba�arılı bir grafik çizmeme ra�men yava� yava� pozisyonum çaldı�ım 

eserleri kaldırmamaya ba�ladı. (Biraz da ergenlik döneminde oldu�umdan o 

dönemdeki fiziksel de�i�ikliklerin yol açtı�ını dü�ünüyorum). Ortalama bir ba�arı 

yakaladıktan ve gittikçe daha zorla�an bir repertuar çalmaya ba�ladıktan sonra, 

yetersiz ve kötü olan dudak pozisyonum beni artık profesyonel olarak kaldıramaz 

oldu. Dudak pozisyonumu temelden de�i�tirmek zorunda kaldım. Çok e�lenceli 

yıllar geçirmedim (özellikle bütün bir yaz) ama bu esnada çok �ey ö�rendim. 
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A�a�ıda bahsedece�im bazı metodlarda, kendisinden yardım aldı�ım de�erli hocam 

Aycan Teztel’den etkilendim.  

4.2.2. Bel Canto ve Trombon 

19.yy’da �talyan operasında geli�en “bel canto” (yani, “güzel �arkı söyleme”) 

tarzı �arkı söyleme stilinde, ses geli�iminin ana noktasını, “üç ses” ( ya da oktav) 

teorisi olu�turmaktadır. Bu üç ses, “kafa” (tiz) sesi, “gö�üs” (pes) sesi ve “karı�ık” 

(orta) ses olarak belirtilmi�tir. E�itimsiz bir seste genellikle sadece gö�üs ve kafa sesi 

mevcuttur ve bu iki ses arasında bir “kırılma” noktası vardır. Yodel gibi birçok halk 

�arkısı formunda bu kırılma noktası müzikal bir unsur olarak kullanılır.  

Birçok erkek sesi, falsetto denilen, tamamen kafa sesi aralı�ındadır. Bel canto

�arkıcıları, kalın sesleri gidebildi�i yere kadar çıkarıp, tiz sesleri de olabildi�ince 

indirerek her ikisini güçlendirecek ve böylelikle bu “do�al” seslerin farkettirmeden 

birbirinin içine geçti�i (melodik hattın volümü ve yönüne ba�lı olarak) “karı�ık” bir 

ses elde edecek bir yöntem geli�tirdiler. Böylelikle, seste herhangi bir kırılma 

meydana gelmeyecekti.  

Bu yöntemin trombonla alakasını anlamak için �u deneyi uygulayabiliriz. 

Enstrümanımızın a�ızlı�ını biraz gev�etip (ba�lantı noktasına yapı�madan) üçüncü 

do�u�kanda mezzoforte bir Fa sesi üfleriz. Fa’yı üflerken a�ızlı�ı yava�ça ba�lantı 

noktasından uzakla�tırırız. Notayı enstrümanın dı�ında üflemeye çalı�tıktan sonra 

a�ızlı�ı içeri iteriz.  
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Denemeyi ba�arıyla gerçekle�tirsek dahi, Fa’yı bir kez de sadece a�ızlıkla 

üflemek faydalı olacaktır. Burada önemli olan, notayı enstrümanda çalarken 

kullandı�ımız aynı dudak pozisyonu ve hisle üflemektir. Bundan sora yava�ça yukarı 

do�ru glissando yapıp, dikkatlice dinleyerek nasıl hissetti�imizi kontrol etmeliyiz. 

Orijinal notanın üstlerinde bir yerlerde büyük ihtimalle dirençte bir de�i�iklik 

hissedilecektir. Belki sadece tınıda radikal bir de�i�iklik olacak ya da vızıltı tamamen 

kesilecek –yani bir nevi kırılma gerçekle�ecektir. Bu, dörtlü ya da be�li yukarda 

gerçekle�ti�i gibi, a�a�ı yukarı bir oktav aralı�ında meydana gelir. Bu noktayı bulana 

kadar dikkatlice denemeliyiz. 

�imdi aynı glissandoyu bu sefer üçüncü do�u�kan Fa’dan a�a�ı do�ru 

yapalım. Yine orijinal Fa’nın altında bir yerlerde dirençte ya da tınıda bir de�i�iklik 

ya da tamamen bir kesinti gerçekle�ecektir. Bu egzersiz sayesinde, birkaç “sesimiz” 

ya da “oktavımız” dan birinin üst ve alt sınırlarını, kendi a�ızlı�ımız ve kendi 

dudaklarımız üzerinde tanımlamı� oluruz.  

Bizim titre�im yüzeyimiz (�ancılarda ses tellerinin aksine, bizde dudaklardır), 

çaresiz bir �ekilde, ana rezonans bo�lu�umuzun (a�ızlık ve a�ızlık bo�azları) 

yanlarına ba�lı de�ildir. Dudaklarımızı a�ızlık üzerinde de�i�ik pozisyonlarda 

tutarak ikiden fazla “do�al” ses ya da oktav elde edebilme imkanımız vardır. Yine 

de, oktavları birbirine “karı�tırırken” �ancılarla aynı i�lemi uygularız. Biraz önce 

bahsetti�ime benzer a�ızlık egzersizleri yaparak kendi “do�al” oktavlarınızı 

tanımladıktan ve daha sonra bu oktavları, bir sonraki tiz ya da pes oktavın normal 

aralı�ına do�ru güçlendirip geni�lettikten sonra, dört ya da be� oktav aralı�ında 

tutarlı ve nispeten kusursuz sesler elde etmemizi sa�layacak “karı�ık” oktavlar 

olu�turabiliriz.  

Fa’nın yukarısında ya da a�a�ısında bir direnç noktası bulduktan sonra, o 

notadan bir majör ikili ya da minör üçlü uzaklı�ında bir notayı üfleyelim. Örne�in, 

üçüncü do�u�kanda Fa üfledi�imizde, e�er Fa’dan tam dörtlü ya da be�li bir 

uzaklıkta, yani Si-bemol ya da Do etrafında bir kırılma hissettiysek, enstrümanda bu 

kez be�inci do�u�kanda Re çalarak aynı egzersizi tekrarlarız. �imdi sadece a�ızlık 
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kullanarak o notadan a�a�ı do�ru glissando yapıp ilk kırılmanın nerede 

gerçekle�ti�ine dikkat etmeliyiz. Aynı i�lemi yukarıya do�ru glissando yaparak 

tekrar edebiliriz.  

Farketti�imiz iki kırılma noktası da bulundu�umuz “oktav”ın (“ses”, “dudak 

pozisyonu”, “düzen” ya da “e�ilim”-ne �ekilde adlandırırsanız-) sınırlarıdır. Bu 

metodu kullanarak birkaç hafta içinde bütün ses aralı�ımızı ke�fetti�inizde, artık 

“do�al” aralı�ımızın hangi bölgelerde var oldu�unu mükemmel bir biçimde 

tanımlayabiliriz.  

Konuyu daha da ileri götürürsek, kimse enstrümanın bütün ses aralı�ı 

boyunca “aynı” dudak pozisyonunda kalmaz. Mikrokozmos olarak baktı�ımızda, ses, 

tını ya da volümdeki her de�i�iklik, aslında dudak pozisyonundaki bazı 

de�i�ikliklerle (ne kadar ufak de�i�iklikler olursa olsun) olu�ur. Makrokozmik açıdan 

ise, dünyada hiçbir müzisyenin fortissimo Sol pedalındaki dudak pozisyonu, sol 

anahtarındaki pianissimo Do’dakiyle aynı de�ildir. Her insanın de�i�ik dudak 

pozisyonları vardır. Bazılarınınki daha çok bazılarınınki daha az sayıdadır; bazıları 

genel anlamda “do�ru”yken, bazıları de�ildir. E�er enstrümandaki bazı oktavları 

nasıl “do�al” olarak çaldı�ımızı tanımlayabilir ve bu tanımlamaları bu bölgelerin 

altında ya da üstünde “do�al” çalma yöntemlerimizle birle�tirebilirsek, her 

pozisyonda aralıkların ne kadar küçük ya da büyük oldu�unu anlarız.  

Dudak pozisyonumuzla oynamamız e�er de�i�i�ikli�i do�ru yapıyorsak, bize 

faydalı olacaktır. Ama e�er çalı� stilinizden memnunsak ve herhangi bir de�i�iklik 

yapmak istemiyorsak, dudak pozisyonumuzdan memnun olmamız gayet normaldir.  
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4.2.3. Aralıkları Tanımlamak

�imdi, bazı ses aralıklarını tanımladı�ımızı ve bunlardan ikisini birle�tirerek, 

bel canto hocalarının “karı�ık” olarak tabir etti�i bir aralık olu�turmaya karar 

verdi�imizi varsayalım. Aslında, “karı�ık” kelimesinin kullanım alanını belirlemek 

gerekir. Çünkü, genellikle bu egzersizler –en azından ilk yapıldı�ında- tamamen yeni 

ve karı�ık bir ses aralı�ı olu�turmaz. Aslında, kendi ses aralı�ımız içinde, birbirinden 

farklı iki düzen arasında daha mükemmel bir �ekilde hareket edebilece�imiz bir alan 

yaratır. (Bu tarz egzersizler enstrümanın her bölgesine uygulanabilir, yani, pedal 

seslerden çift si-bemol’e ve daha yukarısına do�ru. Burada, trombonun genel 

kavrama noktası olarak sadece orta oktavlardan bahsediyoruz.) �imdi, üçüncü 

do�u�kan Fa’yı a�ızlıkta çalıp bu noktadan a�a�ıya ve yukarıya do�ru glissando

yaparken, ikinci do�u�kan Sol ya da Sol-bemol etrafında ve bir de be�inci do�u�kan 

Si etrafında bir kırılma ya da türbülans noktası farketti�imizi dü�ünelim.  

�kinci do�u�kan Sol ve dördüncü do�u�kan Si-bemol arasındaki aralık, bir 

dudak pozisyonu ayarı için dü�ünülebilir. Dudak pozisyonu, enstrümanı bu bölgede 

çaldı�ımızda çok az de�i�iklik gösterir ya da hiç de�i�mez. (unutmayalım.. bu bölge 

her icracıya göre aynı olmayabilir. Kendi kırılma noktalarımızı bulmalıyız.) 

E�er �imdi a�ızlı�ı be�inci do�u�kan Re’de titretirsek, a�a�ıda dördüncü 

do�u�kan La-bemol ve yukarıda yedinci do�u�kan Fa# etrafında bir kırılma noktası 

olu�acaktır. Yani, bu durumda, ikinci do�u�kan Sol’den yakla�ık iki oktav yukarıya, 

yedinci do�u�kan Fa#’e kadar uzanan iki tane birbirine kom�u ve hafifçe birbirinin 

içine geçen dudak pozisyonu bölgesi bulmu� olduk. Bu, enstrümanda sıklıkla 

kullanılan ve müzisyenlerin dudak pozisyonu açısından fazla dikkat etmedi�i bir 

bölgedir. Çünkü, kolay bölge olarak nitelendirilir. Aslında hiç de de�ildir. 
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4.2.4. Birle�tirme, Analiz Etme ve Dengeleme 

Önceki bölümde, birbirinden az farklı olan iki dudak pozisyonu belirlemi�

olduk. �imdi amacımız, bunların her birini, bir di�erine do�ru geni�leterek, birbirinin 

içine geçirmek (daha büyük bir aralık) ve böylece her iki ayarın da i�lemesini (belki 

de ortaya ba�ka bir ayar da çıkacaktır) sa�lamaktır. Dudak pozisyonu, analiz edilmek 

için fazla karma�ıktır. Çünkü, olası dudak pozisyonlarının sayısı oldukça fazladır, 

a�ızlı�ı yüz ve di�lere birçok açıdan yakla�tırabilirsiniz, alt ve üst dudaklar birçok 

farklı derecede yuvarlanabilir, çeneyi birçok farklı �ekilde yerle�tirebilirsiniz (içeri, 

dı�arı, sola ya da sa�a do�ru). Yani, herhangi bir ki�inin –i�lemi kendisi ya da hocası 

yapsın- “mantıksal” olarak bütün bu de�i�kenleri ve kombinasyonları hesaplaması 

mümkün de�ildir. Ama, do�ru ayarları bulmaya yardımcı olacak bir yöntem vardır. 

O da, akıldan çok, vücudun karar mekanizması olmasını sa�lamaktır. 

Bunun için icracının aralıklardan birinin orta bölgesinde rahat çalabilece�i bir 

nota seçmelidir. (orta oktavda, her iki bölge de e�it derecede güvenli olacaktır, ama 

enstrümanda yukarı ya da a�a�ı do�ru ilerlendi�inde, enstrümanın merkez noktasına 

yakın olan oktav muhtemelen ba�lamak için en rahatı olacaktır). �cracı a�ızlı�ı 

hafifçe gev�eterek notayı çalarken a�ızlı�ı enstrümandan ayırmalıdır. (E�er 

enstrümanı normal olarak paralel bir pozisyonda tutmuyorsa, a�ızlı�ı enstrümandan 

ayırırken sürgüyü elinden kaydırabilir. Bu durumda, sürgünün ucunu yumu�ak bir 

yere dayamak iyi olacaktır.)  

Bu egzersizde ba�arılı olduktan sonra icracı, notayı sadece a�ızlıkla 

üflemeldir. Bu defa üflemeye devam ederken, a�ızlı�ı enstrümana takmalıdır. �cracı 

bu esnada, normal çaldı�ı a�ızlık açısını de�i�tirmemeye dikkat etmeli; enstrümanı 

normalde nasıl tutuyorsa öyle tutmalıdır. (Yani, a�ızlı�ın gövdesinin deli�e do�rudan 

ve kenarlara paralel olarak oturmasını sa�lamalıdır). Bu çalı�manın amacı –belki bu 

yakla�ımın en önemli kısmı- icracının fiziksel özelliklerine en do�al gelen a�ızlık 

açılarının enstrümanı nasıl tuttu�unuzu belirlemesini sa�lamaktır –tersini yapmak 

yerine-. Trombon oldukça a�ır ve asimetrik bir enstrümandır. E�er dikkat edilmezse, 

icracının do�al dudak pozisyonunu binlerce farklı �ekillerde bozabilir. E�er bu 
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egzersizin sonunda ortaya çıkan açılar icracıya en ba�ta rahatsızlık veriyorsa (farklı 

aralıklarda farklı olabilir), vücudunun bu açılara alı�masını beklemelidir. E�er icracı 

enstrümanı bu açılarla zor tutuyorsa, sol kolunu geli�tirmek için biraz a�ırlık 

çalı�malı ya da enstrümanının üzerine farklı a�ırlıklar koyarak denemeye devam 

etmelidir. (E�er ki�i ve enstrümanı arasında bir problem ortaya çıkarsa [örne�in dar 

sürgüler ve/ya uzun ense veya büyük çene], daha geni� sürgülü bir enstrümanı 

denemeli ya da bu egzersizleri yapmamalıdır.) 

�cracı seçti�i notada bu egzersizi iyi yaptıktan sonra (normalde kolay ve 

güvenli olan bir nota), a�ızlı�ı a�ızına dayayıp aynı notayı çalmalı, bu defa üçüncü 

do�u�kan Fa’dan ba�lamalıdır. iki vuru� boyunca (oldukça yava�, met.70 civarında) 

bu notayı tutarken aya�ını tam tempoda vurmalıdır. Hiç dil kullanmadan, daha önce 

belirledi�i kırılma noktasının biraz ötesine kadar notaları yukarıya do�ru 

ba�lamalıdır (ya da a�a�ı). (Kırılma noktası üçüncü do�u�kan Fa’nın üstünde Si-

bemol-Si natürel etrafındaydı; bu durumda, Do’ya kadar ba�lanabilir). Bu notayı iki 

vuru� olarak çaldıktan sonra, icracı sesi a�a�ı Fa’ya do�ru ba�lamalı ve dört vuru�

boyunca tutmalıdır. �imdi zorlu kısım geliyor. �cracı bu notayı tutarken, a�ızlı�ı 

tekrar yerine oturtmalı ve bir dört vuru� daha çalmalıdır (a�ızlı�ı normalde kullanılan 

açıyla enstrümana oturtmayı unutmamalıdır). 

�imdi, a�ızlık enstrümandayken, a�ızını kesinlikle a�ızlıktan ayırmadan, 

burnundan dört vuru� boyunca nefes almalıdır (ya da ihtiyaca göre daha fazla). 

Burada, bütün bu dudak pozisyonu bulma/karı�tırma/güçlendirme egzersizlerinin 

burundan nefes aldı�ında daha iyi sonuç verdi�ini eklemek gerekir. Bazı ki�iler bunu 

yapamaz. Yine de, nefes tükense bile, dudak pozisyonunu, a�ızlıktaki ana temas 

noktalarından ayırmamak ya da bozmamak gerekir). �lk aralı�ımız be�li bir aralıktı 

(bu aralık, o esnada çalı�tı�ımız herhangi bir ikili, onlu ya da ba�ka bir aralık da 

olabilir). Bu durumda, icracı a�ızlık enstrümandayken bir be�li (diyatonik) 

yukarıdaki do�u�kanı üflemelidir. Bu defa egzersiz Re-bemol majör tonunda 

yapılacak, Sol bemol-Re bemol-Sol bemol sesleri çıkacaktır. Bunlar 2, 2 ve 4 vuru�

olarak çalınmalı, daha önce söylendi�i gibi dil kullanılmamalıdır. Daha sonra icracı, 
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Sol bemolü uzatırken, sürgüyü bir yere dayayıp, a�ızlı�ı çıkartmalı ve yine 4 vuru�

boyunca Sol bemol üflemelidir.  

Bu rutini, di�er pozisonlarda ve enstrümandan nota çıkarmakta zorlandı�ımız 

herhangi bir bölgeye uygulayabiliriz. Çok fazla yapmadan, günlük çalı�malarımızın 

belki %10 ya da %20’sini bu egzersizlere ayırabiliriz.  

Unutmamak gerekir; trombonun potansiyel ses aralı�ı gerçekte hiçbir zaman 

sonlanmaz, sadece zayıflar. Sol anahtarının üstündeki Si bemol-Re aralı�ında 

oldukça müzikal, kuvvetli ve kontrollü çalan tromboncularla ve Si pedalından (fa 

anahtarının 2 oktav a�a�ısı) a�a�ısını inanılmaz mükemmelikte ve kuvvette çalan bas 

tromboncular vardır. Bu, bizim bu konuda kendimizi ne kadar zorlamayı istedi�imize 

ba�lıdır.  

Aya�ımızı vurdu�umuzda, binlerce kas ba�lantımıza ve milyonlarca 

sinirimize sabit bir i�aret veririz. Tabii ki vücudumuzda dü�ünmemiz gereken birçok 

bölge vardır. Ama, bütün bu bölgeler, e�er verilen emirler tutarlı olursa ve tutarlı bir 

�ekilde iletilirse en iyi sonuçları do�urur. �yi bir ritim bunu sa�layacaktır. Bu ritim, 

dı�tan, bir metronomdan, ba�ka bir müzisyen ya da orkestra �efinden de�il, bizim 

içimizden gelmelidir. Zamanı kısımlara bölüp vücudumuza emir verilen bir hareketi 

yapması için iyi bir ba�lama noktası verdi�imizde ve bunu tekrar tekrar 

yaptı�ımızda, vücudumuz bunu ö�renecektir. 
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5. A�IZLIK 

A�ızlık, “ki�inin enstrümanla birle�ti�i” yerdir; bu bölge hakkında her türlü 

ke�if icracı için son derece önemlidir. Öncelikle çaldı�ımız orkestralara, müzik 

türüne ve kullandı�ımız enstrümana göre a�ızlık seçilmelidir. Sorunların de�i�ik 

müzisyenler için göreceli olmasına ve konunun karma�ıklı�ına ra�men bu konuda 

dünyada genel bir mütabakata varılmı�tır. Bigband orkestrasında kullandı�ımız bir 

a�ızlıkla Mahler 5. senfoniyi genellikle çalmaya kalkı�mayız. Bunun gibi birçok tarz 

ve stile göre ba�langıçta genel bir seçim yapmamız gerekir. Daha sonra bu 

belirledi�imiz konuya e�ilerek daha detaylı ara�tırmalar sonucu daha iyi neticeler 

alınabilir. 

Yeni ba�layan bir ö�renci için, trombon çalarken ustalık gerektiren birçok 

konu oldu�undan fiziksel olarak acı vermeyen bir a�ızlık büyük ihtimalle hiçbir 

zaman dikkat çekmeyecektir. Amatörler için, özellikle de yeteri kadar iyi çaldı�ını 

dü�ünenler için, a�ızlıklarla oynamak bir nevi hobi ya da lükstür.  

Bir profesyonel için, do�ru a�ızlık ya da a�ızlıklar olması gerekli bir 

zorunluluktur. Bir ö�retmen içinse, ö�rencilerinin ihtiyaçları ve kabiliyetleri için 

do�ru ekipmana sahip olmaları, çabalamaları ya da ilerlemeleri arasında fark 

yaratacaktır. Peki do�ru a�ızlı�ın hangisi oldu�una, nasıl ses çıkardı�ı ya da nasıl 

hissedildi�inin dı�ında nasıl karar verilir? Bir icracıyı trombon icracısı yapan �eyler 

arasında a�ızlı�ın ne gibi bir önemi vardır? Etrafımdaki bakır üflemeli saz çalan 

icracılara bir a�ızlıktan ne aradıklarını sordu�umda farklı cevaplar aldım, bunların 

hepsi genel bir tema etrafındaydı. Birçok müzisyen, kendisi için en rahat olan ve i�ini 

en iyi gören a�ızlı�ı tercih ediyordu.  

Bu müzisyenlerden bazıları birkaç a�ızlık denemi� ve hala denemeye açıktı. 

Biri, çalı�tı�ı hocanın yaptı�ı bir dizaynı kullanıyordu. Biri, çaldı�ı müzik tarzına ve 

trombona göre (bas ya da tenor) üç farklı a�ızlık kullanıyordu. Bir trompetçi, 

çalaca�ı esere göz gezdirdikten sonra i�ine en çok yarayacak a�ızlı�ı kullanıyordu. 

Bir kornocu, kendisine özel imalat yaptırmayı dü�ünüyordu.  
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Online Trombon Dergisi yazarı Sabutin’e göre, “�yi bir a�ızlık, sizin 

enstrümanınızda, çaldı�ınız müzi�in sınırları içersinde i�inizi gören a�ızlıktır. Sizin 

nasıl çalmak istedi�inize yardımcı olacak bir a�ızlık kullanın. Di�er ki�ilerin karar 

verdi�i bir a�ızlı�ı kullanmayın.” Arizona Üniversitesi’nde müzik profesörü olan 

Tom Ervin �öyle demi�tir, “A�ızlık, tıpkı ayakkabı gibi rahat olmalıdır, yoksa mutlu 

son gerçekle�mez.” 

Boston Senfoni Orkestrası’nın bas tromboncusu Douglas Yeo kendi web 

sayfasında a�ızlık konusunda �unları yazmı�tır: “Verebilece�im tek tavsiye, ünlü 

birinin kullandı�ı de�il, size rahat gelen bir a�ızlık kullanmanızdır. Herkes farklıdır. 

Burada sık sık tekrarladı�ım bir deyimi yinelersem, “farklı ki�iler için farklı 

vuru�lar”. Bir Bach 1.5 G i�ini çok iyi görürken, Schilke 60 kullanması gerekti�ini 

dü�ündü�ü için çalı�ını bozan birçok bas tromboncu vardır.” 22

HMS Bandosu’nun direktörü olan trompetçi John Hemmingford (a�ızlık 

üzerine bir master tezi de vardır) durumu �öyle özetler: “E�er i�inize yarıyorsa, 

kullanın.”

Yapılan ara�tırmalar sonucu, a�ızlık konusunda en çok ara�tıran ve obsesif 

olan müzisyenlerin trompetçiler oldu�u ortaya çıkmı�tır. �kinci sırada tubacılar yer 

alır. Bu çok da �a�ırtıcı bir durum de�ildir. Çünkü, her iki enstrümanda da, 

dudakların a�ızlıkla teması çok hassastır. Bu durumda, en ufak de�i�iklikler bile en 

büyük etkiyi gösterebilir. �a�ırtıcı olarak, kornocuların a�ızlık ihtiyaçları konusunda 

az bilgiye rastlanır. Aynı �ekilde, tromboncular, bas tromboncular, 

bariton/euphonium çalanların da a�ızlık konusundaki problemlerine çok sık 

rastlanmaz. Bunun olası bir açıklaması, trombonun fiziksel özelliklerinden ötürü, 

a�ızlıkta hata payı limitlerinin daha geni� olmasıdır. Tromboncular, tubacı ya da 

trompetçiler gibi sınırları zorlamazlar. Dolayısıyla, sihirli çözümler sunan a�ızlık 

reklamlarıyla çok da fazla ilgilenmezler. Tabii ki, bu, a�ızlıklarının önemsiz oldu�u 

anlamına gelmez. 

                                                
22 http://www.yeodoug.com 
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5.1. Trombon �cracıları A�ızlıktan Ne �ster? 

Çok basit bir soruyla ba�layalım. “Rahatlık” tam olarak ne demek ve bir 

a�ızlık “kullanıldı�ında” tam olarak neler meydana gelir? �deal bir a�ızlı�ın ne gibi 

özellikleri olmalıdır? 

* Fiziksel olarak rahat olmalıdır. Saatlerce çaldıktan sonra da rahatsız etmemelidir. 

Yani, icracının dudak ebatına uygun boyutta ve �ekilde olmalıdır. Bir icracının tam 

ses aralı�ı, artikülasyonu ve nüanslar için gerekli dudak pozisyonu ayarlarını 

ta�ıyabilmelidir. 

* Tutarlı bir �ekilde çalınabilmelidir. Herhangi bir sesi çıkarmak için daha fazla efor 

sarfetmemelidir. Yani ses aralıklarını e�it bir eforla çalabilmelidir. Nüans ve ton 

renginde ses aralı�ının herhangi bir bölgesinde de�i�me e�ilimini ortadan 

kaldırmalıdır. 

* Enstrümana ve müzi�e uymalıdır. Yani, a�ızlı�ın akustik karakteristikleri ve 

tepkileri kullanılan trombonunkileri tamamlamalıdır. Ortaya çıkan kombinasyon, 

stüdyo i�i, konser performansı, bir caz grubunun birinci trombonculu�u, dı� mekan 

bandosu gibi i�ler için uygun olmalıdır. 

�deal a�ızlık böyle olmalıdır. Gerçek dünyada tabii ki bazı istisnalar olabilir. 

Her durum için herkesin i�ini görebilecek tek bir a�ızlık yoktur. A�ızlı�a hiç önem 

vermeyen, yetenek ve iyi tekni�in çok daha önemli oldu�unu söyleyen birçok ki�i 

vardır. Tam tersi, do�ru bir a�ızlı�ın iyi bir teknik için önemli bir unsur oldu�una 

inananlar da vardır. Bazı icracılar tek bir a�ızlık ve tek bir enstrüman kombinasyonu 

üzerinde çalı�ır ve bu kombinasyonla maksimum yapabileceklerini ke�fetmek ister. 

Bazıları ise, elindeki i�e uygun olarak devamlı a�ızlık de�i�tirir. A�ızlık 

konusundaki bu farklı görü�ler, trombonun kendisi için de uygulanabilir. Peki bir 

trombon icracısı neye inanmalıdır? 
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�u benzetmeyi dü�ünebiliriz; iyi bir a�ızlık bulmak, iyi bir ko�u ayakkabısı 

bulmak gibidir. Devamlı olarak ko�an biri için, do�ru ebatta ve geni�likte olan rahat 

bir ko�u ayakkabısı yeterince iyi olacaktır. Oysa ki, dünya çapında bir ko�ucu için, 

do�ru ayakkabıyı bulmak bazı unsurlar arasındaki seçime ba�lıdır: taban, yastık, iç 

�ekil, üst kısım, kramponlu ya da kramponsuz olu�u, ko�ulacak yüzey, ko�ulacak 

mesafe, ayakkabının a�ırlı�ı, vs gibi.  

Bir ko�ucuyu ko�ucu yapan sadece ayakkabılar olmamasına ra�men, yanlı�

ayakkabılar kötü bir ko�ucu yaratabilir. Bir ko�ucu, kabiliyetini ve antrenmanını 

maksimum derecede kullanabilece�i bir ayakkabı ister. Aynı �ey a�ızlık için de 

geçerlidir. Vancouver Senfoni Orkestrası’nın ba� tromboncusu ve Brisitj Columbia 

Üniversitesi’nde trombon profesörü olan Gordon Cherry �öyle demi�tir: “A�ızlık, her 

müzisyenin ekipmanının hayati bir parçasıdır. Yanlı� bir a�ızlık berbat bir 

entonasyona, kondisyon problemine, kötü bir ses ve kötü bir artikülasyona yol 

açabilir. Bir a�ızlık sizi daha iyi bir müzisyen yapamaz, temel sesinizi de�i�tiremez 

ya da tekni�inizi geli�tiremez.” 

Trombon icracısının amacı, ortaya çıkmasını istedi�i sonuçları elde etmek 

için harcaması gereken eforu minimuma indiren bir a�ızlık ve enstrüman bulmak 

olmalıdır. Ama bu çok zorlu bir süreçtir. 
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5.2. Do�ru A�ızlı�ı Bulmak 

Rahatlık ve fonksiyonelli�i belirli a�ızlıklara indirgemek birçok yönden 

karma�ıktır. Bunun hem genel, hem de ki�iye özel sebepleri vardır.  

A�ızlık dizaynında birçok de�i�ken vardır. Buna kar�ın, tam olarak hangi 

unsurların önemli oldu�u ve sonucu etkiledi�i yönünde çok fazla ortak payda yoktur. 

A�ızlık dizaynının ve seçiminin sistematik bir teorisi yoktur. Her imalatçı, a�ızlıkları 

kataloglarken kendi sistemini kullanır. Bu sebepten, ürün koduna bakarak boyutunu 

ya da �eklini tahmin etmek güçtür. Bu da, kar�ıla�tırma yapmayı güçle�tirir. Farklı 

imalatçılar, a�ızlıkta önemli olan faktörler hakkında farklı �eyler söyleyebilir; 

pazarda birçok egzotik dizayna rastlayabiliriz. Bu tamamen, imalatçının hangi 

faktörü kritik anlamda önemli olarak seçti�ine ba�lıdır.  

Müzikte gelip geçen birçok moda vardır. Belirli bir müzik için kabul edilir 

tınılar zaman içinde de�i�ir, dolayısıyla, ekipman da. Trombonda kariyer yapmı�

ki�iler, genellikle, ihtiyaçları, deneyimleri ve e�itimlerine göre, ne istediklerini 

bilirler. Bu, birbirleriyle aynı görü�te olacakları anlamına gelmez (yoksa, hepsi aynı 

a�ızlı�ı, aynı trombon modelini kullanır ve aynı kitaplardan aynı teorileri 

ö�retirlerdi).  

A�ızlı�ın oturtuldu�u enstrümanın da etkisi olacaktır. Conn 32H gibi ufak 

delikli tenor bir enstrüman, Fa eklentisi olan, daha büyük delikli, daha a�ır ve daha 

büyük kalaklı bir 88 H’den daha farklı çalacak ve daha farklı hissedilecektir. Bir 

enstrümana uyan bir a�ızlık bir di�erine uymayabilir.  

Herkesin fiziksel ekipmanı farklıdır. Dudaklar kalın ya da ince olabilir; a�ız 

geni� ya da dar olabilir. Büyük miktarda hava akımı sa�layan biri bu akımı 

kar�ılayacak bir a�ızlı�a ihtiyaç duyar. A�ızlık seçimi bu farklılıklara cevap 

vermelidir. Örne�in di� problemini dü�ünün; genç icracılardaki normal di� geli�imi 

dudak pozisyonlarında de�i�ikli�e yol açacaktır. Di� telleri de komplikasyon yaratır. 

Ya�lanırken de, özellikle dental problemler ba� gösterirse, de�i�iklik gerekebilir. Bir 
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ki�inin hayatının bir döneminde i�ine yarayan bir a�ızlık daha sonraki bir döneminde 

i�ine yaramayabilir.  

Çalmak için harcanan zaman da de��iklik yaratır. Günde dört ya da be� saat 

çalı�an biri, haftada ya da ayda dört ya da be� saat çalan birinden daha farklı sonuçlar 

elde edecektir. Çalınan müzi�in gereksinimleri de bir faktör olu�turur. 

�deal olarak bir a�ızlık, icracıya, enstrümana ve kullanılaca�ı duruma 

uymalıdır. Büyük ölçüde de�i�iklik gösteren bu üç faktör arasında dengeyi sa�lama 

ihtiyacından ötürü, birçok farklı boyutta, a�ırlıkta vs. a�ızlık üretilmi�tir. Bu da kafa 

karı�tırıcı bir durum yaratır çünkü farklı a�ızlıklarla beraber, farklı teoriler de ortaya 

atılmı�tır.  

A�ızlıklar iki geni� kategoriye bölünür. Bunlar da, geleneksel dizaynlara 

ba�lı kalarak üretilmi�, hali hazırda stokta bulunanlar ve özel imalatlardır. Etraftaki 

dizaynların birço�u dairesel kesitlerden olu�ur, ama di�er özellikler de�i�kenlik 

gösterebilir (hatta bazen radikal de�i�iklikler de görülebilir). A�ızlıklar tek parça 

olabildi�i gibi, vidayla birbirine tutturulmu� parçalardan da olu�abilir. Birçok farklı 

materyalden üretilebilir.  

Bütün bu de�i�kenlere ra�men, bütün a�ızlıklar aynı �ekilde kullanılır. 

Dudaklar a�ızlıkla temas etti�inde: 1) A�ızlıktan dudaklara do�ru bir basınç 

uygulanır. 2) Hava icracının dudakları arasından geçerken, ters istikamette de bir 

basınç olu�ur. 3) Kaslar kasıldı�ı için dudaklarda gerilim olu�ur. 4) A�ızlık ve 

trombon, hava akımına direnç göstererek kar�ı basınç uygular. 5) Dudakların a�ızlı�a 

nasıl oturtuldu�u, çene hareketleri, dil hareketleri, e�im, vücudun duru�undaki 

de�i�iklikler, nefes alma, vb. gibi konular da önemlidir. 

Dudaklar, a�ızlı�ın sınırları ve icracının eforu çerçevesinde havayla beraber 

titrer. Bu titre�imler hava akımına etki ederek ses dalgaları yaratır. Ses dalgaları (ve 

hava) a�ızlı�ın içinden geçerek, rezonans aleti olarak görev yapan enstrümana do�ru 

yayılır.  
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Bütün bunlar olurken icracı çıkan sesi dinlemelidir ve bu hareketlerden ötürü 

meydana gelen fiziksel hisleri kontrol etmeye çalı�malıdır. Beyin, istenilen sonuçları 

elde edebilmek için bu bilgiyi hem bilinçli hem de bilinçsiz olarak i�ler. (�cracı 

de�ifre ediyor, etrafındaki ki�ileri dinliyor, �efi takip ediyor, vb. olabilir) 

Peki bir a�ızlıktaki farklı unsurların bütün bunlarla ne alakası vardır? Etkileri 

birbirinin içine geçen iki farklı alandadır: Bunlar, ortaya çıkan ses üzerindeki etkisi 

ve o sesin çıkması için gerekli olan efor/rahatlık düzeyine olan etkisidir.  

5.3. Bir A�ızlı�ın Hangi Parçaları Önemlidir? 

5.3.1. Çeper  

“Bir a�ızlı�ın hangi parçaları önemlidir?” Vancouver Senfoni Orkestrası’nın 

ba� tromboncusu Gordon Cherry �öyle der: “En önemlisi çeper hissidir. E�er çeper 

hissi do�ru de�ilse, icracı bütün güvenini kaybeder, do�ru yerlerde giremez ya da 

do�ru cümleler çalamaz.” 

Çeper, icracının enstrümanla kontak kurdu�u bölge olmasından ötürü, 

a�ızlı�ın nasıl hissedildi�i ve nasıl çaldı�ı konularında kritik noktadır. E�er bu temas 

noktasında bir uyumsuzluk varsa icracı, a�ızlık ve trombon arasındaki denge 

tamamen bozulur. Çeperin iç çapı, kalınlı�ı, dı� çizgileri ve di�lerle temas etti�i 

nokta, icracının dudak pozisyonu ve kabiliyeti gibi ki�iye mahsus özellikleriyle 

optimum uyum sa�lamak açısından, dengede olmalıdır.  

�ç çap bu unsurlar arasında en önemlisidir. Genel olarak ufak çaplı çeperlerle 

tiz oktavlar daha rahat çalınırken, daha pes seslerde daha büyük bir çap gerekir. 

Burada, ufaklık ve büyüklük görecelidir; icracının dudak boyutunu (kalın ya da ince), 

icracının a�ız boyutunu ve çene yapısını ve icracının dudak kasları üzerindeki 

kontrolünü de hesaba katmak gerekir.  
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Kalın dudaklı bir icracının, pedal notaları çalmak için daha büyük bir a�ızlı�a 

ihtiyacı olabilir. Buna kar�ın, ince dudaklı bir icracı, ses aralı�ının tepe noktasına 

rahatlıkla eri�lebilmek için daha ufak bir a�ızlı�a gerek duyabilir. Bir çeperin iç 

çapının yanlı� oldu�una dair semptomları �öyle sıralayabiliriz: dayanıksızlık, 

entonasyonun devamlı olarak bozuk çıkması (tiz ya da pes olmak), zayıf ve kulak 

tırmalayan ya da karanlık ve puslu bir ton. 

Çeper kalınlı�ı ve �ekli, rahatlık açısından da önemlidir. Kalın ve düz bir 

çeper, dar ya da yuvarlak bir çepere göre basıncı dudakların üstünden daha geni� bir 

�ekilde yayarak, dayanıklı olmaya yardımcı olacaktır; ama aynı zamanda dudak 

esnekli�ini azaltarak, dudakların bu basınca cevap vermesini de etkileyebilir. Aksine, 

dar bir çeper, dayanıklılı�ı azaltma pahasına, dudak esnekli�ini geli�tirebilir. �cracı, 

tepesi belirgin bir çeper kullanırsa a�ızlı�ın varlı�ını daha net hisseder. Bazı 

müzisyenler, a�ızlı�ı ayarlarken tepesi belirgin çeperle kendilerini daha güvende 

hissederler. Bu tarz bir çeperin dezavantajı, düz/geni� çepere nazaran dudaklara daha 

derin girmesi ve dayanıklılı�ı azaltmasıdır.  

Çeperin di�lere ne kadar de�di�i de dayanıklılı�ı etkiler (keskin ya da 

yuvarlak). Tromboncu, daha keskin bir çeperle dudaklarını daha iyi kontrol eder, 

ama e�er çeperin ucu çok keskinse dayanıklılık azalabilir. Dudak pozisyonu 

alı�kanlıktan ötürü çeperin dı� ucuna do�ru yerle�mi� bir icracı da ne kadar keskin ya 

da yuvarlak oldu�una dikkat etmelidir.  

�cracının dudak boyutunun (kalın ya da ince) yanı sıra, ne kadar basınç 

uyguladı�ı da bu unsurların dengesinde önemli bir rol oynar. Bazı müzisyenler 

di�erlerinden daha çok basınç uygular, bu da dayanıklılı�ı etkiler. 

Euphonium çalan tromboncular ya da düzenli olarak de�i�ik trombon 

kullananlar, bu enstrümanların hepsi için aynı a�ızlı�ı kullanma ya da enstrümana 

göre a�ızlık kullanma konusunu dü�ünmelidir. Bazıları çaldıkları enstrümana uygun 

bir a�ızlık kullanmanın daha rahat oldu�unu dü�ünürken, di�erleri farklı a�ızlıklar 

kullandıklarında çe�itli problemlerle kar�ıla�abilir. Reginald Fink, Vincent Bach’ı 
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kaynak göstererek, birbirine benzer çeperleri olan a�ızlıklar kullanmanın dudak 

pozisyonunda problem yaratabilece�i konusunda uyarıda bulunmu�tur.  

Bu uyarının temelinde, dudak kaslarındaki ya� partiküllerinin, a�ızlık 

çeperindeki basınç yüzünden a�ınması sonucunda, zaman içinde groove’un dudaklara 

oturdu�u teorisi yatar. Fink’e göre, her zamankinden azıcık farklı bir çeper boyutuyla 

kırk be� dakikadan fazla çalındı�ında, icracının groove’u bozulur ve bu da kontrolü 

etkiler. Bu teorinin do�ru oldu�unu dü�ünürsek, �u sonuçlar ortaya çıkar: a) çeperin 

herhangi bir unsurunu de�i�tirirken –özellikle iç çapını- çok dikkatli olmalısınız ve 

b) a�ızlık seçerken çeper unsurlarının optimum derecede uygun olmasına özen 

gösterilmelidir. 

5.3.2. Kupa 

A�ızlı�ın kupa kısmı da, çeperi gibi önemli etkiler yaratır. Derin bir kupa, 

daha büyük ve karanlık ses olu�tururken, sı� bir kupa sesi parlakla�tırır ve daha tiz 

sesler elde etmeyi sa�lar. “V” �eklindeki kupa kısımları, havayı a�ızlı�ın içinden 

daha çabuk geçirir, böylelikle direnci azaltarak sesin çıkmasında yardımcı olur. Ama, 

bu tarz kupalarda ortaya çıkan sesin toplam volümü daha azdır. Buna ra�men, “C” 

�eklindeki kupalarda hava akımı daha engellidir (direnç fazlala�ır), ama daha sıcak 

bir ton elde edilir.  

John ve Phyllis Stork, “A�ızlı�ı Anlamak” adlı kitaplarında, bazı icracıların, 

a�ızlı�ı, dudaklarıyla daha derinden kavradı�ından bahseder. E�er kupa kısmı çok 

sı�sa, dudaklara fazla yer kalmaz, ortaya daha küçük bir ses çıkar ve ton da çatlar. 

Ama, kupa kısmı çok derin gelirse, bu sefer de hava miktarı, icracının etkili olarak 

hareket ettirebilece�inden daha fazla olacaktır; entonasyon ve ses parlaklı�ı 

bozulacaktır. (bu durum, büyük a�ızlık kullanan tromboncuları, daha küçük a�ızlık 

kullanan trompetçilerden daha az etkileyebilir). 
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 Yani, derin bir kupa arayı�ında olan bir icracı kupanın kontrol 

edebilece�inden daha fazla hava tuttu�unu farkederse, "V" �ekli bir kupa kullanma 

yolunu seçebilir. Bu �ekildeki bir kupa, total volümü azaltır ama sesin derinli�ine 

zarar vermez. Tiz oktavlar için sı� bir kupa arayan ama dudak pozisyonu için daha 

fazla bo�lu�a ihtiyacı olan icracılar ise daha büyük olan "C" �ekli kupayı tercih 

edebilirler. Dudakların a�ızlıktan ne kadar çok içeri girebildi�i ya da genel dudak 

pozisyonunun a�ızlı�ın içine ne kadar rahat oturdu�u, belirlenmesi zor bir konu 

olabilir. Vancouver Senfoni Orkestrası'nda tubacı olan Ellis Wean bu soruna cevap 

arama amacıyla,  �effaf akrilik plastikten (opak delrin gövdeli) yapılan Tru-Vu 

a�ızlı�ını dizayn etmi�tir. Wean'e göre, a�ızlık icracının dudaklarını göstermeli ve 

böylelikle icracı, çalarken dudak pozisyonunun ne durumda oldu�unu görebilmelidir. 

Wean, trompet, korno, trombon, bas trombon ve tuba için Tru-Vu modelleri 

geli�tirmi�tir. Bu a�ızlı�ın nasıl kullanıldı�ını detaylı gösteren bir video da 

hazırlamı�tır. Wean'e göre, bu a�ızlıklar, normal a�ızlıklara göre daha hafif olup, 

onlara benzer bir ses üretir. Özellikle di�lerinde tel olan icracılar bu a�ızlıklarla rahat 

etmi�tir. 

Resim 15 

Tru-Vu A�ızlıkları 
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 Bo�az, oyuk ve arka kısım da kupanın özelliklerini tamamlamalıdır. 

Örne�in, bo�az kısmının derinli�i, kupanın derinli�inin olu�turdu�u efektleri 

etkileyebilir. Derin bir bo�az kısmı, sı� bir kupanın yarattı�ı engelleri dengeleyebilir. 

Stork'lara göre, bo�az, oyuk ve arka kısım, en büyük etkiyi, a�ızlı�ın direncine 

gösterir. Bir icracının bir ton çıkartabilmesi için belirli miktarda direnç gerekir, ama 

bu direncin fazlası, ortaya çıkan sesin küçük olmasına ve kırılmasına sebep olabilir. 

Böyle bir durumda icracı a�ızlı�ın içine yeterli miktarda hava üfleyemez. Tam tersi 

bir durumda ise, çok küçük miktarda direnç, tonun puslu olmasına sebep olur; icracı 

bu durumda nefes nefese kalabilir. Her iki durum da, seslerde tutarlı olabilmek için 

gerekli efor miktarını etkileyebilir. Bo�az, oyuk ve arka kısımda yapılan 

de�i�iklikler, a�ızlıktan geçen hava miktarını ve havanın istenilen hızda geçirilmesi 

için gereken efor miktarını ayrı ayrı etkiler. 

  

 Her enstrüman farklı direnç gösterebilir. Yani, bir enstrümanda iyi direnç 

dengesi sa�layan bir a�ızlık ba�ka bir modelle kullanıldı�ında aynı sonucu 

vermeyebilir. Bir trombona uyan bir çeper ve kupa kombinasyonu bulunsa bile, aynı 

kombinasyon, ba�ka bir enstrümanda kullanıldı�ında, do�ru direnç miktarını elde 

edebilmek için bo�az, oyuk ve arka kısımda ayarlar yapmak gerekebilir.  

 Son olarak, herkesin kontrol edebildi�i hava miktarı de�i�iktir. Örne�in, 

aynı çeper ve kupa çapı kullanan iki icracının tolere edebilece�i direnç miktarında 

de�i�iklikler olabilir (aynı trombon modelini kullansalar bile). 

  

5.3.3. Materyaller

 Teorik olarak bir a�ızlık, özel bir �ekle sokulabilen ve çalma esnasında 

olu�an darbelere kar�ın bu �ekli koruyabilen her türlü maddeden yapılabilir. (hiç 

seramik ya da camdan yapılmı� bir a�ızlı�a rastladınız mı?) Pratik olarak, 

a�ızlıkların ço�u gümü� kaplamalı pirinçten yapılır. Di�er materyaller estetik, konfor 

ya da fonksiyonsal sebeplerden ötürü kullanılabilir. Tru-Vu a�ızlıkları, içi gözüksün 
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diye plastikten yapılmı�tır, ama plastik, konfor veya so�uk hava ko�ulları için de 

kullanılabilir. (Bach bu amaç için vidalı plastik çeper kullanmayı önerir). 

  

 Hangi maddeden yapılırsa yapılsın, ba�ka bir faktör de bu maddenin kütlesi 

olacaktır. Madde ne kadar a�ır olmalıdır ve kütlesi nasıl da�ıtılmalıdır? Özellikle 

David Monette'in dizaynları kütleye çok önem verir. Monette a�ızlıkları, tizden pes 

aralıklara kadar her türlü nüansta perde, tını ve enstrümanın bunlara cevap verme 

konularında tutarlıdır ve daha zengin ve daha rezonanslı bir ses çıkartır. Geleneksel 

a�ızlıklardan daha a�ırdır. Monette, yaptı�ı dizaynların en iyi nasıl kullanılaca�ına 

dair bir dizi direktif de vermi�tir. Belirli model a�ızlıkları belirli enstrümanlarla 

e�le�tirmekten, beden duru�u ve çalınan müzi�in tarzına uyan durumlardan da 

bahsetmi�tir. 

 A�ır a�ızlıkların ton ve perdeleri daha geli�tirdi�i inancı sadece Monette 

a�ızlıklar için geçerli de�ildir. Vincent Bach Company (Selmer) tarafından üretilen 

Megatone a�ızlıklar, standart bir Bach a�ızlı�ından tam olarak iki kat daha a�ırdır.  

Giardinelli Music Company, "Ton Peki�tirici" üretmi�tir. Bu, a�ızlı�ın gövdesine 

sokulan ve sürtünmeyle kupa kısmının altına oturan metal bir halkadır. Bu halka, 

sesin aktarımını düzenler ve enstrümanın sesini geli�tirir. Phyllis Stork, bir 

röportajında a�ır a�ızlıkların etkilerini tartı�mı�tır. Bu a�ızlıkların sesi 

karanlıkla�tırdı�ından ve ton kalitesini dengeledi�inden bahsetmi�tir. Aynı zamanda 

sesin aktarımını ve sesin geri tepmesini de azaltır. 

 Aynı zamanda, a�ızlık a�ırlıklarının kronolojik olarak de�i�iklik 

gösterdi�inden de bahseder. Örne�in, 40’larda, Tommy Dorsey gibi bazı icracılar 

daha fazla a�ır olsun diye gümü� a�ızlık kullanmı�lardır. 60’larda, a�ızlıkların 

dı�ındaki metal çıkartılıp, sesin aktarımı ve geri tepmesi geli�tirilmi�tir. Doug Elliott 

ise, gümü� a�ızlı�ın kaplamasız olmasının avantaj oldu�unu söylemi�tir (kaplama 

dü�ebilir). 1937'de hazırlanmı� bir Rudy Mark katalo�unda, daha a�ır olan 

a�ızlıkların özelliklerinden bahsedilmemi�tir.  
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 Bir a�ızlık sihirli bir de�nek olarak görülmemelidir. A�ızlık de�i�tirerek, 

yeterli pratik yapmaktan kaçamazsınız. Hala iyi bir teknik �arttır. Bir a�ızlık, dudak 

pozisyonu problemlerini de sihirli bir �ekilde ortadan kaldırmayacaktır. Tıpkı, belirli 

marka ko�u ayakkabıları kullanmanızın sizi dünya çapında bir ko�ucu yapmayaca�ı 

gibi. Bir a�ızlı�ın yapaca�ı en büyük de�i�iklik, daha önce yaptı�ımız bazı �eyleri 

daha kolay yapmamızı sa�lamaktır. �u noktaları aklımızdan çıkarmamalıyız: 

1) Aynı durumlar, farklı ki�iler ve farklı enstrümanlarda farklı sonuçlar do�uracaktır, 

denememiz gerekir. Herkese uyan tek bir a�ızlık boyutu yoktur. Ufak, sı�, derin, 

kalın gibi terimler görecelidir.  

2) Yukarıda bahsedilen etkileri farklı ki�iler deneyimlemi� olsa da, bunları açıklayan 

teoriler aynı orantıda do�ru olmayabilir. Her zaman alternatifler olacaktır. Yukarıda 

bahsedilen teorilerin ve açıklamaların ço�u deneysel verilere dayanır; bir�eyin ne 

yaptı�ını bilmekle onun sebebini bilmek çok farklıdır.  

3) Bu bilgilerin ço�u do�ru olsa da bu konuda takıntılı olmak ve her �eyi a�ızlıkta 

aramak gibi bir davranı�a sürüklenmemeliyiz. Çünkü bunun asla sonu yoktur, her 

zaman daha çok be�enebilece�imiz bir a�ızlık kar�ımıza çıkabilir (ya da siz öyle 

sanırsınız) ve bu kafamızı karı�tıracaktır. Birçok ara�tırma yaptıktan ve denedikten 

sonra isteklerimizi kafamızda belirlememiz gerekir.   

4) Birçok teori, a�ızlık üreticileri tarafından, kendi çıkarları do�rultusunda 

desteklenir. Çe�itli a�ızlık unsurlarının seste yarattı�ı etkileri, trombondaki bazı 

unsurları de�i�tirerek de elde edebiliriz. De�i�ik kalaklar, trombon boyutları, 

a�ırlıkları, trombonların yapıldı�ı materyal, vb gibi unsurlar, enstrümandan çıkan ses 

üzerinde etkilidir.  

Son olarak, bu konuda büyük bir subjektiflik vardır. Herkesin, nasıl ses 

çıkardı�ı ve nasıl ses çıkarmak istedi�iyle ilgili kendi fikri vardır. Bunların yanı sıra, 

fiziksel hisler de i�in içine girer, ör: belirli bir notayı çıkarmak için ne kadar efor 

gerekir, enstrüman nasıl tepki verir, uzun bir çalma seansından sonra dudaklar nasıl 
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hisseder, gibi. Belirli bir a�ızlı�ın çalmamızı ne �ekilde etkiledi�ini belirlemek, 

objektif olarak zor bir i�tir.  

5.4. A�ızlık Seçimi

 De�i�ik a�ızlıklar arasından bize en uygun olanı seçerken objektif bazı 

bilgiler faydalı gelebilir. E�er yeni a�ızlıktan belirli bir sonuç bekliyorsak, seçti�imiz 

a�ızlı�ın özelliklerinin isteklerimizle ne kadar örtü�tü�ünü bilmeliyiz. Örne�in, daha 

derin bir kupa ya da daha büyük bir çeper kullanarak pes oktavlarda rahat çalmak ya 

da de�i�ik bir oyuk ebadı deneyerek direnci de�i�tirmek isteyebiliriz. 

 Ba�langıç noktamız �u anda kullandı�ımız a�ızlı�ın (a�ızlıkların) 

karakteristikleri olmalıdır. "Daha derin", "daha geni�", "daha sı�" vb. gibi terimler 

görecelidir. Bunlar, bizim alı�kanlıklarımız do�rultusunda prati�e dökülür. Burada 

taktik, bu tarz karakteristikleri hesaplayabilmektir. Böylelikle, bir modelle di�eri 

arasında ne kadar farklılık oldu�unu hesaplayabiliriz. A�ızlık boyutlarıyla ilgili 

yeterli miktarda bilgi olmasına ra�men, belirli a�ızlıklar hakkında aklımızdaki 

sorulara do�ru cevaplar bulmak oldukça zor ve kafa karı�tırıcı bir süreçtir. Hiçbir 

imalatçı a�ızlık dizaynlarında aynı sınıflandırma sistemini kullanmaz. Ayrıca, 

imalatçılar de�i�ik ölçü birimleri kullanabilir. Bir imalatçının bu konuda verece�i en 

faydalı açıklama, X bir modelin bir di�er imalatçının Y modeliyle e�de�er oldu�unu 

söylemektir. Elimizdeki bilgiler genellikle yetersizdir. Belirli bir modelin çeper 

çapını ve oyuk ebadını ö�renmek mümkün olsa da, çeper kalınlı�ı, a�ızlık a�ırlı�ı, 

bo�az kısmının boyutu vb. gibi ölçütleri hakkında herhangi bir bilgi olmayabilir. 

  

 A�ızlıkları tanımlamada kullanılan bazı terimler belirsizdir. Örne�in, "C" 

�eklindeki bir kupa hangi durumda "V"ye dönü�ür ya da ne zaman bir "U" �ekline 

daha yakın olur? Derin bir kupa ne kadar derindir, ba�ka bir markanın derin kupası 

kadar derin midir? Bu tarz soruların cevaplarını bulmak kolay de�ildir. Bu kafa 

karı�ıklı�ına ek olarak, bazı imalatçılar bir a�ızlı�ın ne tarz bir ses çıkartaca�ını ve 

hangi tarz müzikte kullanılaca�ını da açıklamaya çalı�ır. Bu tarz açıklamalar 

yardımcı olmaz çünkü konu subjektiftir, tıpkı �arap ele�tirisi okumak gibidir! 
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 Yeniden ayakkabı örne�ine dönelim. Ayakkabı satın alırken, a�ızlık 

seçerken kar�ıla�tı�ımız belirsizliklere maruz kaldı�ımızı dü�ünelim. Her tarz ve 

renkten ayakkabılar oldu�u gibi, ayakkabı yapımında her türlü materyal 

kullanılabilir. Buna ra�men, ayakkabıları, herkesin kullandı�ı standart ölçütler 

do�rultusunda gruplandırıp birbirleriyle kar�ıla�tırabiliriz. A�ızlıklar için de benzer 

bir standart ölçüt olabilir mi? 

5.5. A�ızlık De�i�tirmede Önemli Faktörler 

A�ızlık de�i�tirmenin avantajları ve dezavantajlarını bilmek çok önemlidir 

çünkü trombon çalma sanatı, çok geni� bir müzikal alanı içine alır. Örne�in, bir 

senfoni orkestrasının müzikal gereksinimleri, bir swing bandosununkinden ya da 

stüdyo müzisyenli�i/serbest müzisyenlik i�lerinden farklıdır. Birinci rahle ile üçüncü 

rahle arasındaki fark, solo ve ensemble çalma arasındaki fark de�i�ik durumlar 

yaratır. Müzisyen ne kadar yetenekli olursa olsun, her duruma uyan tek bir a�ızlık ya 

da enstrüman olması mümkün de�ildir. Müzik dünyasında ufak bir kö�ede çalmaktan 

daha fazlasını yapmak isteyen bir trombon icracısı, kullandı�ı aletlerde bazı ayarlar 

yapmaya hazırlıklı olmalıdır. Birçok trombon icracısı, farklı durumlar için farklı 

enstrümanlar kullanmayı seçer. A�ızlık de�i�tirmek -sadece bir kereli�ine ya da uzun 

bir dönem için çok zor bir süreçtir. Bu süreci zor kılan iki sebep vardır. 

Bu sebeplerden biri, bilgi eksikli�idir. �u senaryo çok sıklıkla kar�ımıza 

çıkabilir; bir ö�renci, aslında çok çalı�arak halletmesi gereken bir eksikli�i, a�ızlık 

veya trombon de�i�tirerek elde edece�ini dü�ünür. Böyle bir durumda hoca 

genellikle de�i�tirme kararını desteklemez. Burada, hocanın yakla�ımı büyük 

ihtimalle do�rudur. Fakat bu yakla�ımın sonucunda ö�renci hangi durumlarda 

ekipman de�i�tirmesi gerekti�ini ve bunu nasıl etkili bir �ekilde yapaca�ını 

ö�renememi� olur. 



75

�kinci sebep ise, herhangi bir müzikal durum için, birden fazla çok ekipman 

(enstrüman ve a�ızlık) seçene�i olmasıdır. Bunlardan bazıları bir ki�iye uyarken 

di�erine uymayabilir. Ayrıca, trombon icracısının çıkardı�ı sesin ne kadarı kendisine, 

ne kadarı ekipmanına ba�lıdır sorusu da vardır. Trombon icracısı bu gibi konular 

hakkında ne kadar endi�elenmelidir? 

5.5.1. Temel olu�turmak  

Belirli bir müzikal ihtiyaç için a�ızlık de�i�tirmeyi dü�ünen bir trombon 

icracısı bu kararını belirli bir temele dayandırmalıdır. Harvard'da bando �efi olan bas 

trombon icracısı Thomas G.Everett �u öneride bulunur: "Bir icracı, a�ızlık 

de�i�tirmeden önce, kafasında belirli bir ses kavramı (bir hedef) olu�turmalıdır. 

Bence, kendi ses kavramını olu�turabilmi� iyi bir müzisyen, her uygun a�ızlıkla iyi 

çalacaktır."  

Fransız korno üstadı Dennis Brain'in, Leopold Mozart'ın alp kornosu ve 

yaylılar için yazdı�ı konçertoyu çaldı�ı 1956 tarihli bir kayıt, bu duruma bir örnek 

te�kil eder. Brain bu kayıtta, a�ızlı�ı bir bahçe hortumunun içine sokmu�tur! (Angel 

Records). Brain, ekipmanının yetersizli�ine ra�men, artikülasyon, perde, nüans, ton 

kalitesi açısından çok zengin bir ses çıkartmayı ba�armı�tır. Sadece hortum çalmakla 

kalmamı�, onu da gayet iyi çalmı�tır.  

Bir trombon icracısı temel kavramları yeteri kadar kavrayabilmi� ve onları 

nasıl uygulayaca�ını net olarak algılayabilmi�se, ekipman de�i�ikli�ini belirli bir 

amaç güderek yapabilir. 

5.5.2. Denge, Limitler, Bütçe Sorunları 

Bir trombon icracısı çok geni� bir alanda çalarsa, rahatsızlık hissedece�i bir 

durum ortaya çıkması muhtemeldir. Rahatsızlı�ın sınırları de�i�kenlik gösterebilir. 

A�ızlı�ın dizaynı, icracının tekni�i ve do�al kabiliyeti, ne kadar efor sarfetmek 
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istedi�i ve ortaya çıkan sonuçtan memnun kalmadı�ında nasıl yargılarda bulundu�u 

önemlidir. 

Bir trombon icracısı, belirli bir a�ızlıkla yapacaklarının sınırlarını 

geni�letmek için tekni�ini geli�tirmeyi dü�ünebilir. Di�er bir trombon icracısı ise, 

istedi�i de�i�ikli�i yaratacak özelliklere sahip bir a�ızlı�a geçmeyi dü�ünebilir ya da, 

basitçe, iyi çalamayaca�ı durumlarda kenara çekilmeyi tercih edebilir. Bütün bu 

stratejilerin avantajları ve dezavantajları vardır.  

Teknik üzerinde çalı�mak, her zaman iyi bir fikirdir; çalma konusunda her 

duruma fayda sa�lar. Ama, uygun olmayan bir ekipmanın yarattı�ı dezavantajların 

önüne geçmek için tekni�e güvenmek, sadece belirli bir noktaya kadar i�e 

yarayacaktır. 

Teknik belirli bir yere kadar dayanır; bazen ekipman de�i�tirmek tek çare 

olabilir. Bu yüzden, konfor ve i�levsellik için, eldeki i�e göre a�ızlık de�i�tirmek 

mantıklıdır. Bunun bir dezavantajı, kullanılan her a�ızlıkta ustalık kazanmak için 

harcanan ekstra zaman ve emektir. E�er a�ızlı�ın iyi sonuç vermesini istiyorsak, bu 

zaman ve eme�i harcamamız �arttır. 

Ba�ka bir konu da, de�i�ik çalı� gereksinimleri için ne kadar de�i�iklik 

yapılaca�ıdır. A�ızlık de�i�tirmeye gere�inden fazla güvenmek, esnekli�in 

kaybedilmesine ve konsantrasyonun da�ılmasına sebep olabilir. Ekipman 

de�i�ikli�ini minimum seviyede tutan bir icracı, elindeki ekipmandan maksimum 

performans sa�lamaya odaklanacaktır. Bu da üçüncü stratejiyi do�urur, yani kenara 

çekilmek. Bazı müzisyenler, karakter ya da kabiliyetleri sayesinde, bir a�ızlık 

üzerine uzmanla�tıklarında ba�arılı olurlar. Di�erleri ise de�i�iklik yaptı�ında ba�arılı 

olur. Burada fiziksel durumun da rolü vardır. Bazı ki�ilerin dudak pozisyonları 

di�erlerine göre fazla de�i�iklik tolere edemeyebilir.  
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Yukarda bahsedilen konular, trombon seçiminde de önemlidir. Bir icracı 

enstrüman de�i�tirdi�inde kullandı�ı a�ızlı�ı da kontrol etmelidir. A�ızlık, icracının 

sarfetti�i eforla trombonun karakteristik özellikleri arasında aracıdır. Bazı icracılar 

rahat bir �ekilde aynı a�ızlı�ı farklı trombonlarda kullanabilir. Bazıları kullanamaz. 

Son konu ise yatırımdır. Bir müzisyen, çaldı�ı müzik tarzlarına göre ne kadar 

çok farklı ekipmana ihtiyaç duyarsa, o kadar çok masraf yapması gerekir. Aynı 

zamanda, daha çok pratik yapması gerekecektir -ve zaman da paradır. Birçok tarzda  

çalabilen bir trombon icracısına daha çok i� gelecektir, ama belirli bir tarzda 

uzmanla�mı� bir trombon icracısı daha yüksek bir performans seviyesine ula�abilir. 

5.6. Çift Enstrüman Çalma 

Bir tenor trombon icracısı için, di�er bazı enstrümanları çalmak oldukça 

kolaydır: bariton ya da euphonium, bas trompet ya da sürgülü trombon. Bas trombon 

ve tuba veya alto trombon da beraber çalınabilir. Alto trombon çalmak daha zor 

olacaktır çünkü bunda kullanılan a�ızlık boyutları, tenor trombonda kullanılan genel 

a�ızlık tipinden farklıdır. 

Doug Yeo, çift enstrüman çalarken kullanılacak a�ızlıklar konusunda �öyle 

demi�tir: "Çift enstrüman çalarken hangi tarz a�ızlık kullanılaca�ı konusunda birçok 

de�i�ik fikir vardır. Birçok ki�i, tamamen farklı çeper boyutu ve �ekli kullanır ve 

birbirinden farklı iki dudak pozisyonu geli�tirir -her enstrüman için bir dudak 

pozisyonu. Ben hiçbir zaman bunu uygulamadım. Benim önerim, ikinci 

enstrümanınızda, esas enstrümanınızdakiyle tamamen aynı (ya da çok yakın) çeperi 

olan bir a�ızlık kullanmanız.”  

Bunun altında yatan �udur: trombon çalarken farklı ekipman kullanmaya 

alı�kın biri, muhtemelen çift enstrüman çalmaya yönelebilir -ama hiçbir�ey bedelsiz 

de�ildir. �kinci ya da üçüncü bir enstrüman çalmak daha fazla çalı�mayı 

gerektirecektir. Birinci enstrümanınızdaki çalı�ınızı da etkileyebilir. Daha çok para 

ve emek harcarken, kar�ılı�ında o kadar da fazla i� almayabilirsiniz. Di�er taraftan 
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ise, çift enstrüman çalmak çok e�itici ve e�lenceli de olabilir. Ki�inin kendi seçimine 

ba�lıdır. 

De�i�ikli�i Uygulamak: A�ızlık de�i�tirmek (do�ru sebepler için) e�er do�ru 

uygulanırsa iyi bir�ey olabilir. A�a�ıda dikkat etmemiz gereken bazı noktalar 

belirtilmi�tir:  

1) Öncelikle sa�lam bir temelimiz olmalı. Neyi iyi yaptı�ımızı bilmeli, ve o noktadan 

ba�lamalıyız. Limitlerimizi belirleyip, eforumuzu nereye odaklayaca�ımızı 

dengelemeliyiz ve ne kadar yatırım yapaca�ımıza karar vermeliyiz. 

2) Ne yapmaya çalı�tı�ımızı anlamalıyız. E�er ba�arılı olmak istiyorsak, elde etmek 

istedi�imiz sonuç hakkında iyi bir fakir sahibi olmamız gerekir. Daha parlak bir ses 

mi istiyoruz? Belirli bir oktavda daha kolay çalmak mı? Sesi daha iyi iletebilmek mi? 

Sesimizin bir gruptaki belirli ki�ilerle iyi kayna�masını mı? Hedeflerimizi 

tanımlamak için kendimize bu tarz sorular sormalıyız. 

3) Bir seferde yapaca�ımız de�i�iklik miktarını minimum seviyede tutmalıyız. Bir 

a�ızlıkla dudak pozisyonumuz arasındaki ili�ki çok incedir. Tek bir seferde birden 

fazla çok unsurda de�i�iklik uygularsak, ipin ucunu kaçırabiliriz. 

4) Bazı icracılar, kullandıkları her a�ızlıkta çeperin aynı boyutlarda olmasını ister; 

di�erleri farklı boyut, kenar ve geni�likte de rahat edebilir. A�ızlık ve trombon 

karakteristik özellikleri arasındaki ili�ki de dikkat edilmesi gereken bir faktördür. 

Kullandı�ımız enstrümana göre, bazı a�ızlık unsurlarına daha çok dikkat etmemiz 

gerekebilir. 

5) Kendimize zaman tanımalıyız. Trombon çalarken birçok süreçten geçeriz ve 

bunların hepsi de bilinçli olarak kontrol edebildi�imiz durumlar de�ildir. Farklı bir 

a�ızlı�ın i�imize yarayıp yaramadı�ını test etmek için zamana ihtiyacımız olacaktır. 

Be� dakika sonra farklı hissederken, be� saat ya da be� hafta sonra tamamen farklı 
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çalabiliriz. Her durumda, yeni bir a�ızlıkta ustalık kazanmak için zamana ihtiyacımız 

olacaktır. 

6) Subjektif etkiler meydana gelebilir. Bir a�ızlık duda�ımızda rahat bir his 

yaratırken, sesimizi nasıl etkiledi�ini kestirmek güç olabilir. Çalarken kaydetmeyi 

denemeliyiz. Aynı müzi�i hem eski hem de yeni a�ızlıkla çalarken kaydetip aynı 

egzersizleri, gamları, parçaları çalmalıyız. Kaydı tekrar tekrar dinleyip ve hangi 

a�ızlıkla çaldı�ımızı tahmin etmeye çalı�malıyız. E�er aradaki farkı duyup veya 

hissedebiliyorsak, do�ru bir yoldayız demektir. E�er duyamıyorsak,  henüz bu 

noktaya gelmemi�iz demektir. Ba�ladı�ımız yere geri dönüp ba�ka bir�ey 

denemeliyiz. 

7) Yetene�ine ve yargılarına güvendi�imiz birine danı�abiliriz. E�er özel ders 

alıyorsanık ya da bir enstitüye gidiyorsanık, hocamız bize ne yapmaya çalı�tı�ımız 

hakkında geri bildirimde bulunabilir ve ortaya çıkan sonuçları daha objektif olarak 

de�erlendirebilir. Bazı a�ızlık imalatçıları ki�iye özel ayarlar yapar ya da hali hazırda 

kullandı�ımız a�ızlıkları de�i�tirir. Onlara ba�vurmayı da dü�ünebiliriz. 

8) A�ızlıkta tek beden yoktur. Birinin i�ini gören bir a�ızlık di�er bir ki�iye 

yaramayabilir. Aradaki farkın sebebi, fiziksel olabilir, do�al yetenek ya da ba�ka bir 

ki�isel özellik olabilir. Bunu anlamanın tek yolu denemektir. Sizin a�zınız söz 

konusu oldu�u için, sorumluluk tamamen size ait olmalıdır.  

5.7. Biyometrik, Biyomekanik ve Ergonomi 

Modern a�ızlık dizaynı ilk olarak 1919'da New York'ta Vincent Bach 

tarafından yapılmı�tır. Bach, torna üstünde belirli �ablonlar kullanarak a�ızlık imal 

etmi�tir. Bundan önce, a�ızlık imalatı oldukça zorlu bir süreç oldu�undan; 

makinistler, müzisyenlerin verdi�i direktifler do�rultusunda a�ızlık yapmaya 

çalı�mı�tır. Bach ve Albert Almont, George Bukur, Rudy Muck, John Parduba, Frank 

Zottola ve Robert Giardinelli gibi ça�da�ları, hem kendi pratik deneyimleri hem de 
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önde gelen müzisyenlere danı�arak edindikleri bilgiler do�rultusunda a�ızlık 

yapımında zanaatkar bir yakla�ım olu�turmu�tur.  

Birçok bilimsel disiplin a�ızlık teorisine uygulanabilir; burada biyometrik, 

biyomekanik ve ergonomiden bahsedilecektir. Biyometrik, ya�ayan �eylerin 

sistematik bir ölçümüdür. Bir ko�ucunun yarı�tan ziyade sprint'e daha uygun kas 

lifleri oldu�unu ortaya çıkaran doku deneyleri ya da bir yüzücünün ayak numarası ve 

�eklinin ba�arısıyla ve sudaki etkisiyle ne kadar alakalı oldu�unu belirten ölçümer 

buna örnektir. Biyomekanik ise, ya�ayan organizmaların nasıl hareket etti�ini analiz 

eder. Belirli hareketler ve kuvvetlerin altında yatan mekanizmayı ara�tırır. Bir 

beyzbol oyuncusunun kolunun atma hareketi esnasındaki durumların bilgisayarla 

incelenmesi buna bir örnektir. Oyuncuya, gücünü maksimum kontrol ederek kaslarını 

zedelemeden nasıl atı� yapaca�ı gösterilebilir. 

Ergonomi, insan vücudun tamamlayan aletler yapmaktır. Örne�in, modern 

eskrim kılıçlarının tutma yerlerinin ortopedik olması, daha kolay tutulmalarını sa�lar. 

Standart a�ızlık ölçüleri olmadı�ı gibi, tromboncuların dudak pozisyonları da 

standart olarak ölçülememektedir. Hollandalı Henk Rensink bu probleme parmak 

basarak, a�ızlık-dudak pozisyonu boyutu/uyumu hakkında bir metodoloji 

olu�turmu�tur. Rensink önce mü�terisi çalarken dudak pozisyonununu inceler. Daha 

sonra daha detaylı ölçümler yapar. Rensink herhangi bir a�ızlık markasını önermez, 

bunun yerine, piccolo trompetten bas tubaya kadar geni� bir aralıkta çalı�ır. Üzerinde 

durdu�u faktörler arasında a�ız duru�u, dudak pozisyonu, dental karakteristikler 

(�ekil, pozisyon), çeper geni�li�i-dudak gerginli�i ve nefes kapasitesi/dayanıklılık 

yer alır. Bu ölçümler, icracıya ve enstrümanına en çok uyacak olan a�ızlıkları 

seçmekte kullanılır.  

Matt Vaughn, Bakır Nefesli Dudak Pozisyonu Ara�tırma Raporu'nda, di� ve 

çene yapısını temel alarak dört dudak pozisyonu sınıflandırması olu�turan Maurice 

Porter'dan bahsetmi�tir. Donald Reinhart daha da ileriye gitmi�; "Mil Sistemi"nde, 

a�ızlı�ın yerle�ti�i pozisyonlara, a�ızlı�ın içine giren hava akımı ve az/fazla ısırmayı 

temel alarak, dokuz ana sınıflandırma yapmı�tır. Reinhart, sınıflandırmaya göre 



81

de�i�ik dudak pozisyonu ve a�ızlık stratejileri önerir. Philip Farkas'a göre, icracı, 

kendi özelliklerine uygun bir dudak pozisyonu olu�turmak yerine, çenesini ve 

duda�ını belirli pozisyonlarda tutarak uygun bir dudak pozisyonu bulmalıdır. 

Vaughn'a göre, her iki yakla�ım da mantıklıdır ve her ikisi de, tamamen zıt görü�ler 

olsa da, ba�arılı biçimde uygulanmı�tır. Biyometrik analiz bu sorunu çözmeye 

yardımcı olabilir. Bakır üflemeli saz çalan bir müzisyenin fiziksel özelliklerini 

kendisine uyan a�ızlıkların özellikleriyle e�letiren herhangi bir ölçüm sistemi, dudak 

pozisyonlarını karakterize etmede yardımcı olacaktır. Böylelikle, dudak pozisyonunu 

geli�tiren de�i�ik tekniklerin de�i�ik fiziksel durumlarda ne kadar etkili oldu�unu 

anlamak da kolayla�acaktır. 

Dudakları a�ızlı�ın çeperinde gererek hava üflemenin, enstrümanda nasıl ses 

olu�umuna nasıl yol açtı�ı, her zaman ara�tırma konusu olmu�tur. Yıllar boyunca, 

özel �ekilde modifiye edilmi� a�ızlıkların stroboskopik foto�rafları ve yüksek-hızda 

filmler gibi çe�itli görsel metotlar uygulanmı�tır. Yakın zamanda video ve çe�itli 

fiber-optik görüntü sistemleri de kullanılmaya ba�lanmı�tır. Bazı bilgisayar 

programları gerçekte var olan hareketlerin matematiksel bir modelini olu�turabilir.  

Tru-Vu a�ızlıklarını bulan Ellis Wean'e göre, a�ızlı�ın dı�ında gözlemlenen 

olaylar, içinde olanlarla çok alakalı de�ildir. Dolayısıyla, Tru-Vu a�ızlıkları, 

icracının performans esnasında olanları görebilmesini ve duyabilmesini sa�ladı�ı 

için, birçok dudak pozisyonu problemini çözebilir. 

Dudakların ve a�ızlıkların nasıl beraber i�ledi�ine dair yapılmı� çok enteresan 

bir ara�tırma daha vardır. Fransa'dan Joil Gilbert ve Jean-François Petiot, Edinburg 

Üniversitesi'nde düzenlenen bir sempozyumda, bu ara�tırmanın sonuçlarını, 

dudakların a�ızlık üzerindeki hareketlerini kopyalayan yapay bir a�ız kullanarak 

anlatmı�lardır. Bu alet, bazı belirli durumlarda tam bir ölçüm yapmayı sa�lamı�tır. 

Böyle bir alet, a�ızlık özellikleri hakkında da kesin cevaplar verebilir. Örne�in, kupa 

derinli�i ve �ekli, ton kalitesini nasıl etkiler? Oyuk ebatlarındaki de�i�iklikler nasıl 

bir etki yaratır? A�ızlı�ın a�ırlı�ının artması gerçekten ses bulmayı geli�tirir mi? 
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Hava akımı, do�al dudak pozisyonlarında oldu�u gibi yönlendirilebilir mi? Bu gibi 

soruların cevapları bulunabilir. 

 Joe Barbanel, John Booth Davies ve Patrick Kenny, 1986'da New Scientist 

dergisinde çıkan makalelerinde, bu konuda daha ö�renilecek çok �ey oldu�unu 

belirtmi�tir. Trompetçilerin çalarken dudaklarına ne kadar basınç uyguladıklarını 

ara�tırmı�lardır. Buldukları sonuçlar, günümüzde ö�retilen bilgilerin ço�una ters 

dü�er. 

Dudaklara uygulanan kuvveti ve bu kuvvetin üst ve alt dudaklar arasındaki 

oryantasyonunu hatasız olarak ölçebilen dönü�türücülerden olu�an kısa bakır bir boru 

dizayn etmi�lerdir. Bu boru a�ızlık ve trompet arasına yerle�tirilir. Enstrüman normal 

bir �ekilde akort edilebilir ve çalınabilir haldedir. Bu çalı�malarda otuz profesyonel 

ve otuz  amatör trompetçi yer almı�tır. Her grup aynı müzik pasajını çalmı� ve 

yapılan ölçümlerde, gruplar arasında uygulanan basınç yönünde önemli bir istatiki 

fark olmadı�ı ortaya çıkmı�tır. Ki�isel farklılıklar daha ön plana çıkmı�tır. Yani, bir 

profesyonelle amatör arasındaki fark, uygulanan basınç miktarıyla algılanamaz. 

Bazıları -özellikle profesyoneller-tiz ya da kuvvetli notalarda �iddetli basınç 

uygulamı�tır. Yapılan bir ölçümde, uygulanan kuvvetin, dudaklar üstünde bir çuval 

patates ta�ımakla e� de�er oldu�u görülmü�tür. �nce do sesini üflerken uygulanan en 

dü�ük kuvvet miktarı otuz newton'dır. (30 newton 3 kg'a e�ittir). 

�kinci bir deneyde iki grup foto�raf seti kullanılmı�tır. Bir grupta her biri ayrı 

bir icracıya ait dört foto�raf vardır; bu foto�rafların her birinde icracı, bir oktavın bir 

notasını çalıyordu (toplam dört nota). �kinci grupta aynı notayı çalan dört ayrı 

icracının foto�rafı vardır. Her foto�rafta ne kadar kuvvet uygulandı�ı ara�tırmacılar 

tarafından bilinmektedir. Profesyonel icracılar, dört ayrı notayı gösteren 

foto�raflardaki kuvvet miktarlarını do�ru bir �ekilde sıralamı�, ama aynı notayı çalan 

icracıların ne kadar kuvvet uyguladı�ı konusunda amatörlerden daha iyi bir tahminde 

bulunamamı�tır. Ara�tırmacılar da, hiçbir efor kullanmadan çaldı�ını dü�ündükleri 

icracıların, ne kadar çok kuvvet uyguladı�ını ö�renince �a�kınlık geçirmi�tir. 
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Buradan çıkan sonuç, sadece bakarak ne kadar kuvvet uygulandı�ını söylemenin 

imkansız oldu�udur.  

Üçüncü bir deneyde, icracılardan, ne kadar kuvvet uyguladıklarını tahmin 

etmeleri söylenmi�tir. Aynı zamanda, bu kuvveti göreceli olarak de�i�tirmeleri 

istenmi�tir, ör, yarısı kadar gibi. Ne profesyoneller ne de amatörler, uyguladıkları 

kuvvet miktarını tam olarak tahmin edebilmi�tir -özellikle tiz oktavlarda-. Ayrıca, 

hiçbiri tam olarak kuvveti arttıramamı� ya da azaltamamı�tır. Bu deneyler 

trompetçiler üzerinde yapılmı�tır. Dolayısıyla, tromboncularda da benzer sonuçlar 

elde edilebilir. Dudak pozisyonu ve a�ızlık hakkında kesin ve ölçülebilir data 

veremeyen bir teoriye �üpheyle bakılmalıdır. 

A�ızlık dizaynı a�ırlıklı olarak iki ana hedefe kitlenir: icracıya konfor 

sa�layan ve icracının yapmak istedi�ini daha kolay yapabilmesini sa�layan 

dizaynlar. Bilinen a�ızlık üreticileri de�i�ik standart dizaynların yanı sıra, mü�teriye 

özel modifiyeler sunar. John Stork ve di�erleri gibi uzmanlar, ideal ki�isel a�ızlık 

arayı�ında olan bakır nefesli icracılar için özel a�ızlık üretir. A�ızlık dizaynında daha 

ba�ka geli�meler de mevcuttur. Douglas Elliott, her unsuru ihtiyacına göre ayarlamak 

isteyen icracılar için de�i�ebilir sap, kupa ve çeper üretmi�tir. David G. Monette, 

a�ızlıkta kütlenin önemine dayanarak, bir dizi a�ır a�ızlık ve enstrüman üretmi�tir. 

Parduba çift-kupa a�ızlık ise standart dizaynın ba�ka bir varyasyonudur.  

1935'te ortaya çıkan bu a�ızlı�ın iç kupa �ekli, tiz oktavlarda daha rahat 

çalmayı sa�lar. Walt Sarad, ideal kupa derinli�i arayı�ında olan icracılar için 

ayarlanabilir Multi-Kup a�ızlı�ı dizayn etmi�tir. Kupayı hafifçe çevirerek on üç 

farklı derinlik elde edilebilir. Sarad birkaç farklı stil üretmi�tir ve bunları mü�teriye 

özel imal eder. Gümü�-kaplama pirinç a�ızlık, altın kaplama ve di�er metaller 

arasında de�i�ik alternatifler yer alır. Ellis Wean'in Tru-Vu a�ızlıkları plastiktendir; 

di�er üreticiler bazı modellerinde plastik çeper kullanır. Maurice Benterfa daha ba�ka 

bir seçenek sunar: ah�ap a�ızlık. Dört farklı a�açta be� ayrı model sunar: abanoz, 

ziricote, mor-a�aç ve zeytin-a�acı. Benterfa'ya göre, a�aç a�ızlıklar metalden daha 

farklı bir his yaratır ve daha farklı tını kalitesi olu�turur. 
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Yukardaki seçeneklerin hepsi konfor ve i�levsellik hedeflerini kar�ılamayı 

amaçlar. Yine de, ergonomik açıdan daha fazla yol katedilebilir. Çeperin en kritik 

unsur oldu�u konusunda fikir birli�i vardır çünkü icracıyla enstrüman tam bu 

noktada birle�ir. Yukardaki seçeneklerin hepsi de�i�ik açılardan icracıya en uygun 

a�ızlı�ı bulmayı hedeflese de, bütün a�ızlıklar tek bir karakteristik özelli�i payla�ır: 

radyal simetri. Bu sadece mükemmel simetrik dudak pozisyonu olan icracılar için 

ideal durumdur -di�er icracılar dudaklarını ayarlamalıdır. 

A�ızlık çeperlerinin, duda�a daha iyi oturması için bazı modifiye 

yöntemlerini ele alalım. Çeper geni�li�i bunlardan biridir. Bazı icracılar üst duda�ın 

ya da alt duda�ın ortasına ya da her ikisinin üstüne do�ru hafif geni� gelen bir 

çeperle daha rahat hissederken, di�erleri dudak pozisyonunun kenar noktalarında 

daha geni� olan bir çeperle daha rahat eder. Daha geni� çene yapısı olan icracılar, 

uçlarda hafifçe bombele�en bir çeperle daha rahat eder. Çeper yüzeyinin oyu�un 

eksenine olan açısı da ayarlanabilir, daha fazla ya da az ısırılması için hafifçe 

e�ilebilir. 

Yukardaki hiçbir de�i�iklik iç çeperi etkilemek zorunda de�ildir. �ç çeper 

tamamen dairesel ve e�it kalabilir. �ç ucun ısırma noktası de�i�tirilebilir. Sivri bir uç 

a�a�ı dudakta üst dudakta oldu�undan daha mı önemlidir ya da kö�elerin üstünde 

mi? Aynı soru çeper çevresi için de geçerlidir: de�i�ik bölgelerde farklı açıda 

bombeli olan bir çeper bazı icracılar için daha etkili olabilir mi? Bazı icracıların 

de�i�ik aralıklarda dudak pozisyonlarını de�i�tirdi�ini dü�ünürsek, dairesel olmayan 

bir iç çeper daha mı faydalı olacaktır? 

A�ızlıklar basit bir sebepten dolayı geleneksel olarak simetriktir. Tornada 

döndürülerek yapılırlar. üç boyutlu �ekiller dizayn eden mikrobilgisayarların ve bu 

�ekilleri olu�turabilen mik makinelerinin icadıyla artık geleneksel �ekillerle sınırlı 

olmamız gerekmemektedir. Akustik konusunda, simetri çok önemlidir ama bu, 

çeperin icracının duda�ına daha iyi oturmamasını gerektirmez. Çeperden a�ızlı�ın 

geri kalan kısmına düzgün bir akı� sa�lanması halinde bu durum mümkündür. 
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Tabii ki ba�ka durumları da dü�ünmek gerekir. Ergonomik bir çeper ki�iye 

özel bir a�ızlık olmalıdır. De�i�ik dudak pozisyonları için hangi çeper 

varyasyonlarının uygun olaca�ına karar verdikten sonra biyometrik ölçümler bu 

varyasyonları olu�turmada kolaylık sa�layacaktır. Fiyat ise ba�ka bir problemdir. 

Elliott'ın de�i�tirilebilir a�ızlıkları gibi bir system kullanıldı�ında, yapılan 

de�i�iklikler sadece çeperle sınırlı kalabilir. �cracının dudak pozisyonuna do�al 

olarak daha uyan bir çeper kullanması, çalarkenki stresini azaltacak, bu da, dudak 

pozisyonunun zedelenme ihtimalini azaltarak kariyer süresini uzatacaktır. 
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6. SÜRGÜ TEKN��� ve ALTERNAT�F POZ�SYONLAR 

6.1. Sürgü Tekni�i ve Kaydırma 

Trombon icracılarının bir ço�u, müzikal olmayan seslerinin nedeni olarak  

sürgü tekni�ini pek akıllarına getirmezler. Genellikle icracılar hatayı, dudak 

pozisyonlarında, a�ızlıkta veya yetersiz oldu�unu dü�ündükleri nefes tekniklerinde 

ararlar. Halbuki yanlı� sürgü tekni�i yanlı� tonaliteye neden olabilir ve bu yanlı�

tonalite bir pasajda tek bir notayı etkilemekle kalmaz, önce ve sonrasında da kötü 

tona  neden olabilir. Bir notadan di�erine geçi�te yava� veya hantal bir hareket, tonun 

ba�ında ve sonunda araya glissando girmesine neden olur ve bu da kötü bir teknik 

ortaya çıkarır. Bu hatalar kendi içinde çok a�ikar olmasa da, bir takım pürüzlere 

neden olarak çalımın de�erini dü�ürür. Aslında, bu iyi çalı� ve mükemmel çalı�

arasındaki farktır. 

6.1.1. Sürgü Tekni�i ve Pozisyonlar 

�cracılar, teknik çalı�mlarını yaparken ayrıntılara önem vermelidir. Nefes, 

duru�, dudakpozisyonu gibi temel teknik ö�eleri hallettikten sonra üzerinde 

durmaları geeken en önemli konulardan birisi de sürgü tekni�idir. Yedinci 

pozisyondan birinci pozisyona sürgü de�i�imi, yakla�ık 70 cm. uzunlu�undadır. 

Teorik olarak, bu sürgü hareketi ikinci pozisyondan birinci pozisyona geçi�te 

harcanan zamanla e�it zaman harcamalıdır. Her sürgü de�i�imi; trompet, korno, tuba 

vs. gibi aletlerin hareket hızıyla yarı� halindedir. Sa� kol ve elin fiziksel hareketi çok 

rahatlamı� bir �ekilde, bir kemancının sa� kolunu kullanması gibi yapılmalıdır. Bu 

hareket kusursuz bir biçimde, vücuda koldan minimum hareket transfer edilecek 

�ekilde yapılmalıdır. Trombon çalma tekni�inin di�er unsurlarında oldu�u gibi, sa�

kol olabildi�ince rahat kullanılmalıdır. 
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Her gün birkaç dakika sürgü çalı�ması, çalı�a kusursuzluk ve temizlik 

katacaktır. Çalı�ın bu boyutu kontrol edilerek çalı�ıldı�ında, çalı� tekni�i oldukça 

geli�tirilebilir. Bu kolay bir yöntemdir; sürgü do�ru pozisyona yerle�tirilir, tonun 

bitiminde di�er ton ba�lamadan hemen önce sıradaki do�ru pozisyona çabukça 

geçilir. Entonasyon için bir veya iki oktav yava� ve tenuto biçimde çalınmalıdır. 

Düzenlemeler yapmak için kayıt etmek ve kaydı dinlemek de iyi bir yöntemdir. 

Fayda görebilmek için, büyük bir ayna kar�ısında, entonasyonu dinleyerek 

çalı�ılabilinir. Buna çalı�ırken dikkat edilmesi gereken en önemli �ey, ses bitmeden 

veya ba�ka bir ses ba�ladıktan sonra sürgüyü hareket ettirip ettirmedi�inizi kontrol 

etmektir. Bu çok önemlidir. Bir tonun ba�langıcından bitimine kadar sürgü sabit 

olmalıdır. Daha sonra, aynı prensiple tempo yava� yava� arttırılmalıdır. Mükemmel 

çalı� için gerekli olan temizlik ve kusursuzluk ancak bu �ekilde sa�lanabilir. Oldukça 

hızlı bir tempoya geçildi�inde, aynada izlemenin gereksiz oldu�u dü�ünülebilir 

çünkü koordinasyon hızlı olacaktır. Ama bu durumda bile, koordinasyon için izleme 

ve kontrol etme, göz, sa� kol ve kulak reflekslerini geli�tirir. Hızlı refleksler bir 

trombon icracısı için çok de�erli ve gereklidir. 

Sonuç olarak, tempo öyle bir hale gelir ki, her notada durmak olanaksız ve 

elveri�siz bir hale gelecektir. Bu noktada, her notayı sırasıyla çalarken sürgü akıcı bir 

�ekilde hareket halinde olmalıdır. Bunu yapmak, yukarıda verilen tavsiyelere 

uymamak gibi görünebilir ve gerçekten bu prosedürde bir miktar “hile” vardır. Fakat 

entonasyonun sürekli kontrolü ve sürgü koordinasyonu sa�landı�ı takdirde, bu 

“numara” aslında iyi bir müzikal kaliteye ula�manın tek yoludur. Daha uzun 

aralıkların sürgü hareketleri daha sonra, kısa olanlar gibi hızlı bir �ekilde 

uygulanmalıdır. Her zaman, kol gerginli�inden kaçınılmalıdır. 

Sürgü tekni�i için tavsiye edilen kaynaklar: 

Arban, J. Famous Method for Slide and Valve Trombone and Baritone (Carl 
Fischer): “Studies on the Scales and Chromatic Scales.” 

Rossini, Orchestral passage from William Tell. 
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�ekil 1 . Do�u�kanları ile Trombon Sürgü Pozisyonları  
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�ekil 2. Kromatik Gam Üzerinde Trombon Sürgü Pozisyonları     
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6.1.2. Kaydırma (Glissando) 

Trombon gerçek bir kaydırmayı uygulayabilecek pirinçten veya tahtadan 

olsun yapılmı� tek çalgıdır. Bu, tabi ki sürgünün niteliklerinden biridir. Fakat 

genellikle orkestra �efleri ve besteciler tarafından yanlı� anla�ılması nedeniyle, bu 

konu trombon icracıları için bir zorluk olmu�tur. Ne yazık ki, bazı besteciler ve �efler 

imkansız olanın ba�arılmasını beklerler. Bazı besteciler uygulanması imkansız 

kaydırmalar (glissandolar) yazmı�lardır, ve hatta yanlı� sürgü pozisyonları için 

yazılan glissandolar vardır. Provalarda iyi bir izlenim yaratmak isteyen bazı orkestra 

�efleri glissandonun nasıl yapılması gerekti�ini açıklar. Besteci, orkestra �efi ve 

icracı arasında bunun imkansızlı�ını en iyi bilen icracı, bu i�in içinden çıkmak için 

veya enstrümanının bazı olanaklarını bilmedi�inden bu iste�i ba�ından savar. Bazı 

besteciler normalde kullanılan akortdan farklı bir akort için notaları yazmı� olabilir. 

Bir oktav boyunca gerçek glissando olabilece�ini dü�ünen besteciler ve �efler de 

vardır. Bu tip bir glissando olabilmesi için, “faked lip glissando” dudak kaydırması 

yardımıyla bir köprü olu�turulması gerekmektedir. “F” ba�lantısının (ventil 

mekanizması) müzik aletinin bir parçası olması durumunda, daha iyi bir glissando

yapılabilir. “Bb” ve “F” enstrümanlar kaydırmanın yapılabilirli�ini kolayla�tırır.  

Gerçek glissando yalnız bütün notalar tek bir rezonansta çalındı�ında veya 

tek bir sürgü hareketi ile mümkündür. Yedi notadan (yedi pozisyonu temsil eden) 

fazla notadan olu�an gerçek bir glissando mümkün de�ildir fakat yedi notadan az ise, 

aynı rezonansta oldukları ve tek bir sürgü hareketi ile yapılabildikleri sürece 

olanaklıdır. 
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6.2. ALTERNAT�F POZ�SYONLARA YEN� B�R YAKLA�IM 

Her trombon icracısı alternatif pozisyon kavramına a�inadır: Be�inci 

do�u�kan (birinci pozisyon) Re'nin altıncı do�u�kanda (dördüncü pozisyon) 

çalınabilmesi. Dördüncü pozisyon Re (ve di�er uzatılmı� pozisyonlar) gibi 

pozisyonlara genellikle "alternatif" pozisyonlar denir. Birinci pozisyon Re burada 

"ana" pozisyondur; yani, bir notanın normal çalındı�ı pozisyon. Bu kavram ne kadar 

do�ru, yani ba�langıç seviyesindeki bir icracıya “bu ana pozisyondur en sa�lıklı ses 

buradan çıkar” demek �artlandırmak mı oluyor yoksa gerçekten en do�rusu o mu? 

6.2.1. Alternatif pozisyonlar gerçekten alternatif midir? 

Bir bakır nefeslinin hareketlili�inde en önemli nokta, sürgü pozisyonu 

sürgünün her iki ucuna ne kadar yakın olursa, bir sonra çalaca�ımız nota için çok 

fazla pozisyon seçene�imiz olmamasıdır. Örne�in, birinci pozisyonda ancak ikinci ya 

da üçüncü pozisyona belirli bir hızda ula�abiliriz. Dördüncü pozisyonda ise, üçüncü, 

ikinci, be�inci ve altıncı pozisyonlara gidebiliriz, yani iki katı daha fazla seçenek 

vardır. De�ifre ve emprovize yaparken üçüncü ve dördüncü pozisyonlarda sürgünün 

orta kısımlarında kalınırsa, hangi notayı çalmanız gerekirse, sürgüyü bir sonraki 

pozisyona geçirmekte büyük avantaj elde ederiz. Orkestrada, oda müzi�inde ve solo 

repertuarda, çalarken bir sonraki adımımızı planlayabiliriz; geni�letilmi� pozisyonlar 

trombon performansına kolaylılık ve zerafet katar. 

�kincisi, alternatif pozisyonlarda rahat olmamız ve bu pozisyonlara 

alı�mamız, tınısal olarak ba�ka türlü elde edemeyece�imiz bazı opsiyonlar sa�lar. 

Her enstrümandaki do�u�kanların renk ve direnç yönünden kendi karakteristik 

özellikleri vardır. Bir trombon icracısı, yaratıcı pozisyonlar kullanarak solo notalarda 

de�i�ik renkler bulabilir ve di�er enstrümanlarla daha fazla uyum içinde olur. 

Örne�in, ço�u trombonun be�inci do�u�kanında, altıncıdan daha parlak bir sesi 

vardır. Trompette orta Do'nun üstündeki Re'yi oktav olarak çalarken, be�inci 

do�u�kan (birinci pozisyon) Re kullanımı daha çok tercih edilir; aynı notayı korno ya 

da flügelhorn'da çalarken, altıncı do�u�kan (dördüncü pozisyon) Re tercih edilebilir.  
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Birinci pozisyonda, "uzun" pozisyonlar çalmadı�ımız müddetçe (birinci 

pozisyon sürgünün sonuna yakındır. Conn sürgü yayları bu amaç için dizayn 

edilmi�tir (birinci pozisyonda akort etmek). Tommy-Dorsey tarzı ufak oyuklu 

trombon çalan müzisyenlerin birço�u birinci pozisyonda iyi sürgü vibratosu elde 

etmek için bu yöntemi dener), sadece sürgüyle notayı do�ru perdede çalamayız. 

Diyelim ki yıllardır "X" bir trombonu çalıyoruz; oldukça iyi çalıyoruz, çok 

çalı�ıyoruz, iyi i�ler çıkartıyoruz, ama ilk ö�rendi�imiz pozisyonlar etrafında 

dolanıyoruz. Üçüncü pozisyonun altındaki orta ve tiz oktavlar bize yabancı ülke 

toprakları gibi geliyor. Alı�tı�ımız notaları alı�ılmadık pozisyonlarda çaldı�ımızda 

bize "tuhaf" geliyorlar. Peki enstrümanımızın bu el de�memi� bölgesini kullanmayı 

nasıl ö�renebiliriz? 

�lk adım hangi notaların hangi alternatif pozisyonlarda kullanılabilece�ini 

ö�renmemizdir. �kinci olarak, bunları ne zaman kullanıp kullanmamak konusunda 

genel bir fikir edinmeliyiz. Üçüncü olarak, bu notaların size do�al gelmesi için belirli 

bir çalı�ma rutini olu�turmaktır.  
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A�a�ıda sıklıkla kullanılabilecek alternatif pozisyonlar yer alır. Bu 

pozisyonlar ton ve ortama göre kullanıldı�ı takdirde ba�arılı sonuçlar elde edilmesi 

kaçınılmazdır. Normal pozisyonlarda nasıl rahat çalıyorsak bu pozisyonlarda da 

özgür oldu�umuzu hissedecek seviyeye gelebiliriz. Dolayısıyla, bunlar alternatif 

pozisyon olmaktan çıkacaktır.  

    �ekil 3. Alternatif Pozisyonlara Örnek 

* Bu do�u�kanın üstünde yedinci pozisyonu kullanmamaya gayret etmeliyiz. Bu, 

birinci pozisyon kadar sınırlayıcıdır ve daha garip bir his verir. 

** Bu notaları çalmak, enstrümana ba�lı olarak, oldukça zor olabilir. Ama bu notalar 

çok önemlidir. Enstrüman satın alırken bu notaları dü�ünerek almaya özen 

gösterebiliriz. 

***Bu do�u�kanda, gerekmedi�i müddetçe çalmamaya gayret etmeliyiz. Tiz Fa ve 

Mi' yi olabildi�ince on üçüncü do�u�kanda çalmayı tercih edebiliriz. Bu notalar bu 

do�u�kanda daha çok kenetlenir. On üçüncü do�u�kandan sonra, Fa# 'i üçüncü 

pozisyonda, Sol' ü üçüncü ya da daha tiz olan ikinci pozisyonda, Sol#' i ikinci 

pozisyonda, La' yı üçüncü pozisyonda ve Si-bemolü ikinci pozisyonda çalabiliriz. Bu 

noktadan sonra sürgüyle ne yaptı�ımız o kadar da fark etmez. 
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Burada �unu eklemek gerekir: Fa eklentisi olan trombonlarda, fa anahtarının 

altındaki Si-bemol ve La notaları, hareketin kolaylıkla gerçekle�mesi için üçüncü ve 

dördüncü pozisyonda çalınmalıdır. Birçok iyi müzisyen bu notaları çalmaktan 

kaçınır, ama aslında do�ru kullandıklarında, birçok yönden i�leri daha kolayla�ır.  

�kinci adım ise bu notaların ve pozisyonların nasıl kullanılaca�ına dair bir 

yakla�ım ve bir felsefe olu�turmaktır. Bunu bir cümleyle özetleyebiliriz: Sahnede 

çalarken ya da prova yaparken her zaman olabildi�ince müzikal ve do�al çalmalıyız. 

Yani, henüz be�inci pozisyonda orta Do' nun üstündeki Do#' i rahat çalamıyorsak, 

çalmamalıyız (yani sahnede). E�er dördüncü do�u�kanda (birinci pozisyon) Si-bemol 

çalıyorsak ve bir sonraki nota bir üçlü yukardaki Re-bemol ise, bu notayı sadece 

deneme amaçlı be�inci pozisyonda çalmamalıyız. Bu denemeyi provalarda 

yapmalıyız, sahnede de�il. Ve geni� pozisyonları müzi�e hizmet etmek için 

kullanmalıyız, gösteri yapmak için de�il. Bir bakır nefeslinin teknik yönden en 

önemli kuralı, trombon çalmayı görünmez kılmaktır. Yani, dinleyici, "vay, ne kadar 

harika bir tromboncu!" dan çok, "vay, ne kadar harika bir müzik!" demelidir. 

Trombon müzi�e karı�malıdır, ilgi oda�ı olmamalıdır. Trombonu bir bardak, müzi�i 

de su olarak dü�ünün: iyi bir bardaktan içmek her zaman ho�tur, ama ana konu suyun 

kalitesi olmalıdır. 

Orkestra �efi, meslekta�larınız ve dinleyici bir notayı hangi pozisyonda 

çaldı�ımızla ilgilenmezler. Önemli olan, sesin iyi çıkmasıdır. Bu pozisyonları yeteri 

kadar çalı�tıktan sonra bize do�al gelmeye ba�layacaklardır. Sadece sabırlı olmak 

gerekir. Bu da üçüncü adımı beraberinde getirir: Ne kadar sabırlı olmamız gerekir? 
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6.2.2. Bu pozisyonları en çabuk ve en etkili biçimde kullanmanın yolu 

nedir? 

Tavsiye edilebilecek bir�ey, alternatif pozisyonları ilk olarak, birinci Rochut 

kitabındaki basit legato etüdler ile uygulamaktır. Orta Do'nun üstündeki Do#' in 

yukarısındaki notalara özellikle dikkat etmemiz gerekir. Sürgü hareketini ve yön 

de�i�ikli�ini minimuma indiren ve notaları enstrümanınızın en çok tınlayan 

bölgesinde daha uzun notalar çalmamızı sa�layacak pozisyon seçenekleri bulmaya 

çalı�malıyız. Bir notayı, alı�ık oldu�umuz pozisyondan daha farklı bir pozisyonda 

çalmak bize mantıklı geliyorsa, o pozisyonu kur�un kalemle i�aretleyebiliriz. 

Dördüncü pozisyonda orta Do' dan bir ses yukarda olan Re' ye özellikle dikkat 

etmeliyiz. Bu nota, be�inci pozisyonda Do# ve dördüncü pozisyonda Mi bemole, tiz 

be�inci  ve tiz dördüncü pozisyonlarda (bir sonraki do�u�kan olan yedinci) Mi ve Fa' 

ya, sekizinci do�u�kanda be�inci ve dördüncü pozisyonlardaki Fa ve Sol' e ve 

dokuzuncu do�u�kanda dördüncü ve üçüncü  pozisyonlardaki La ve Si-bemole 

benzer. Böylelikle, birinci ve ikinci pozisyonlarda sıkı�ıp kalmaktan kurtuluruz.   

Gam ve arpej çalarak da belirli bir yakla�ım olu�turabiliriz. Örnek olarak, 

kromatik Re-bemol notası eklenmi� Mi-bemol majör gamını ele alalım. Bu gama Si-

bemol'den ba�layalım. Bu gamı kolay bir tempoda normal sürgü pozisyonlarıyla 

çalalım ve Re' den Mi-bemole, Mi bemol’ den Fa' ya, La-bemol’ den Si-bemole 

geçerken gerçekle�en garip sürgü hareketine dikkat edelim.  

            �ekil 4. Normal Mi b Majör 
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�imdi aynı gamı aynı tempoda çalalım, ama bu sefer a�a�ıda gösterilen 

pozisyonları kullanalım.  

  �ekil 5. Alternatif Mi b Majör 

Sürgü hareketlerinin bu sefer ne kadar daha do�al ve düzgün oldu�una dikkat 

edelim. Birinci pozisyon Si-bemolden üçüncü pozisyondaki Do' ya geçerken hala iki 

pozisyon atlamamız gerekir, ama ondan sonraki di�er pozisyon atlayı�ı sadece ikinci 

pozisyondaki Re-bemolden dördüncü pozisyondaki Re' ye olacaktır. Bu harekete bir 

pozisyon alttan geldi�imiz için (üçüncü pozisyondaki Do), rahat edece�iz. Üçüncü 

pozisyondaki Do' ya ula�tı�ımızda bunu kilit noktası olarak kullanalım; bu gamdaki 

geri kalan notaları buradan bir pozisyon altta veya üstte çalalım. Gamı Si-bemolden 

a�a�ı do�ru çaldı�ımızda da aynı prensip geçerlidir. 

Bu gam üzerinde çe�itli deneyler yapabiliriz. Orta Do' nun üzerinde be�inci 

pozisyondaki (be�inci do�u�kan) Si-bemolden ba�layalım. Do' yu altıncı pozisyonda 

(altıncı do�u�kan) çalmaya çalı�alım. Gamı, fa anahtarının altındaki Si-bemolden 

ba�layarak iki oktav olarak çalalım. Üçüncü pozisyon La-bemolden geldi�imizde, 

Orta Do' nun altındaki Si-bemol için hangi pozisyon en uygun oluyor? 

Si-bemol-Do-Re bemol-Re-Mi bemol-Re-Re bemol-Do-Si bemol gibi 

kalıpları tekrar ederek de çalı�abiliriz. Bu kalıbı dört kere tekrarladıktan sonra, Do-

Re bemol-Re-Mi bemol-Fa-Mi bemol-Re-Re bemol-Do kalıbını tekrar edelim ve bu 

�ekilde devam edelim. Gamı yukarıya do�ru geni�letmeye çalı�alım (orta Do'nun 

üstündeki Si-bemole kadar). Bu Si-bemolü üçüncü pozisyonda çaldı�ımızda, onun 

bir üstündeki Do üçüncü pozisyonda, Re-bemol ikinci pozisyonda, Re tiz üçüncü 

pozisyonda ve Mi-bemol tiz ikinci pozisyonda daha kolay çalınacaktır. Gam üzerinde 

emprovizasyon yapabiliriz. Gamın içindeki üçlü, yedili ve dokuzlu arpejleri 
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çalı�abiliriz. Gama uyan pozisyonların arpejlere uyup uymadı�ını kontrol edelim. 

Arpejleri, önce gamda bize uyan pozisyonlarla çalmayı deneyelim. Daha sonra yeri 

geldi�inde bazı notaları daha kolay nasıl çalaca�ımızı bulabiliriz. Kısacası, gamı yeni 

bir �ekilde çalmayı ö�renmi� oluruz. Birkaç gün sonra (belki haftalar, aylar ya da ne 

kadar sürerse) bu gam üzerinde bazı sürgü pozisyonları bize tanıdık gelmeye 

ba�layacaktır. Artık aynı gamı farklı bir notadan ba�latabiliriz.  

Re bemol yerine ba�ka kromatik notalar da ekleyebiliriz: Do bemol, Mi, Sol 

bemol, La (gama her seferinde bir tane kromatik nota ekleyin, en azından �u 

a�amada). Bu notaları kullandı�ımızda pozisyon seçeneklerimizde nasıl de�i�iklikler 

meydana geldi? Gamı 1/2 ses a�a�ıya transpoze edelim ama sürgü pozisyonlarını 

mümkün oldu�u kadar göreceli kullanalım. Sonra 1/2 ses yukarı transpoze edelim ve 

aynı i�lemi tekrarlayalım. altıncı do�u�kan (dördüncü pozisyon) Re'ye özellikle 

dikkat etmeliyiz. Özellikle Re, Sol, Do, Fa, Si bemol ve Mi bemol gibi tonlarda, 

dördüncü pozisyondaki orta Re en önemli notadır. Bu nota, bu tonların güzel ve iyi 

çalınmasında kilit noktadır. Bu notayı birinci pozisyonda çaldı�ımız müddetçe, 

pozisyon opsiyonlarımızı %50 oranında kaybederiz. Kapalı pozisyonlar etrafında 

dola�ırken zorluk çekeriz. 

Bu Re (onun altındaki be�inci pozisyondaki Do#, tiz be�inci  ve tiz dördüncü 

pozisyon Mi ve onun üzerindeki Fa) üzerinde ustalık kazanmamız, tek ba�ına sürgü 

tekni�inde bize büyük avantaj sa�layacaktır. Bu notaların yanı sıra, be�inci 

do�u�kanda (be�inci ve altıncı pozisyon) Si bemol ve La, dördüncü do�u�kanda 

(altıncı pozisyon) Fa ve sekizinci do�u�kanda (dördüncü ve be�inci pozisyon) Sol ve 

Fa#'i de halledersek, enstrüman üzerinde büyük özgürlük kazanmı� oluruz. 

Böylelikle sadece dokuz yeni pozisyon (bunların yanı sıra, fa anahtarının altında tetik 

üçüncü ve dördüncü pozisyon Si bemol ve La -Fa eklentisi olanlar için) ö�renmemiz 

gerekecektir. Çalı�ımıza getirecekleri dü�ünüldü�ünde, o kadar da zor bir i�

olmamalıdır. Bu pozisyonlarda yeteri kadar ustala�madıkça kullanmamalıyız. Ve 

i�imize yaramıyorsa, kendimizi zorlamamalıyız. 
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SONUÇ 

 Bakır üflemeli bir enstrüman çalmak demek ayn zamanda birçok yönden 

geli�tirilmesi gereken teknikler ve gereksinimler demektir. Çıkartaca�ınız sesi 

dü�ünürken aynı anda nefesinizi, dilinizi ve dudak pozisyonunuzu ayarlamak, 

bununla birlikte elinizi (pistonları ya da sürgüyü) dü�ünmek zorunda kalırsınız. Bu 

sebepten ötürü birçok tekni�in geli�tirilmesi de kaçınılmazdır.  

Bunlar; nefes tekni�i, duru� pozisyonu ile ilgili teknikler, dudak pozisyonu, 

üfleme tekni�i, ton kalitesi ve enstrümanın mekanizmasına yönelik (korno, trompet, 

trombon vb.) tekniklerdir. Bu tekniklerin her biri birbiri ile ba�lantılıdır, ve hepsi de 

ayrı ayrı çok önemlidir. Bir tanesinin ihmali di�er tümünü etkilemektedir, bu açıdan 

ileti�im ça�ında oldu�umuz bu dönemde, geli�en teknoloji ve bilimin paralelinde, 

sürekli olarak geli�mekte olan bütün bu teknikleri takip etmek, uygulamak ve daha 

da geli�tirmek bütün icracıların görevi olmalıdır. Çünkü enstürman çalmak bu kadar 

me�akatli bir i�ken esas amacı olan haz vermek (dolayısıyla almak) yerine bir ızdırap 

olmamalıdır. Bunun yollarını bulmak ancak do�ru tekniklerle olabilir. Daha az enerji 

sarfederek enstrümandan daha çok verim almak, zorlukları kolaylı�a çevirmek bu 

teknikler ile mümkündür.  
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